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   -مشكلة البحث:
 

االسددا الفنيددو طدد  تفددوم الفنددو  السدد عيو التلفزيونيددو واةددد   دد     تعد الدددما  
فمح ال واضيع الت  تؤثم طدد     كم ه ئل    المص نو ط  ع ليو    ب   تةتويهوال مئيو  

اغلب ال ص دم الى التق مب الكبيم بي  الدما   التلفزيونيو بوصفه  طن  ال تلق . لذا تشيم  
فزيونيددو اسددتند  طدد  لوالدما   السين  ئيو ويؤكد الددبعا الددى ا  الدددما   الت  تهابذق ئ    

السددين     طيددهالذي اخددذ     ين  ئيو وط  الوق   امس ء قواعده  االس سيو على الدما   الس
ميب بعيد  ع   جدد ل النقددد الفندد  ولوق  ق ب س ةو نقديو كبيم  ظل  الدما   التلفزيونيو

  والبةدددول العل يدددو  ددد  تةديدددد ال نددد ه  السدددين  ئيو والنظدددمي اذ ت كنددد  الدماسددد 
 طدد  هددذاط  ةي  لددم يقدددم اي ب ةددل   واالتج ه   و   ثم االس ليب وبشكل عل   ودقيق

ز نيددو علددى ظهددوم الدددما    م ةقبددوومغددم  ددمو .ال جدد ل ب لنسددبو للدددما   التلفزيونيددو
 تصتخدد ال  لددم سلسددلو . ط نهدد  لةددد ا - سلسددل -)ت ثيليددو التلفزيونيددو وتفددوم اشددك له 

  للدما   التلفزيونيو ةيددل وةجم هذا الت ميخ وهذا التفوم الفنب لتنظيما  الت  تنن سب  
الق عد  االس سيو له  ط  الدما يو الت  تشكل االتج ه   الفنيو ةظي  الكثيم    االع  ل  

ذ طدد  فميقددو تنفيدد      يونيو ا  هن ك تف وتدد التلفز  تلك االع  ل الدما يو. وط  بعا االع  ل
هذه االع  ل الدما يو ب لنسبو لل نه  الذي استند اليدده ك تددب الددنص الدددما   اذ لددم يعددد 

  ط  الدما او ذاك وان   انصهم  هذه ال ن ه  يتبع هذا ال نه   هن ك ع ل خ لص ت      
التلفزيونيو    اجل تقديم ع ل طن  يتسم ب البددداو والجددد  واالصدد لو اذ نجددد طدد  الع ددل 

ز  دد  القي ددو الفنيددو زنه  سواء تقدي و ط  لقفددو او  شددهد  مئدد  يعدد الواةد اكثم     
يته  الددى هددذا اليددوم م  ولك  هن ك  ن ه  ة طظدد  علددى اسددت ماللع ل الدما   التلفزيون

ن  و   ي تلكه    مؤيو ابداعيو الع ل الف   خمجط   تلك ال ن ه  تخضع لسيفم     وعليه
مك   الةسدديو ال ددد  اجددل التدد ثيم طدد للددنص الدددما  .  دد     ع لجتددهطلسفيو ط  فميقددو  و

 لل تلق .
 

 أول االت .سوعليه ي ك  فمح  شكلو البةل الة ل  ط  الت
 ؟يه  االتج ه   الفنيو ط  الدما   التلفزيونيوالكيفي   الت  توظف ط  ه  -
 و لتجسيد االتج ه   الفنيو ط  الدما   التلفزيونيو؟  الوس ئل ال مئيو والتقنيو  ه-
 

  والحاجة اليه. اهمية البحث
 

تك   اه يو البةل الة ل  ط  كونه يتفددما الددى عددد   فدد هيم لتفسدديم وتوضددي  
االتج ه   الفنيددو ال سددتخد و طدد  الدددما   التلفزيونيددو ونتيجددو للتفددوم التقندد  الة صددل 
واختالف االتج ه   واليو توظيفه     قبل  خمج الع ل الفن  والسع  الج د الددى ايجدد د 

ال ن سبو الت  تعبم ع  ذلك االتج ه ط  االع  ل التلفزيونيو  دد  خددالل   والةلول االخماجي
توظيف العن صم والوس ئل التقنيو الت  تعبددم عدد  فبيعددو الةدددل الدددما  . ونظددما  لعدددم 

والت  تشكل ج نب ةيوي طدد  وجود دماس    تخصصو ط  االتج ه   الفنيو التلفزيونيو 
شميةو كبيم     ال هت ي  بهذا الف  التلفزيون .  البن ء الدما   لذا ط   هذا البةل يفيد

و   الفلبو الدامسي  له والنق د واالك دي ي  عبم التعميف ب دى اه يو االتج ه   الفنيو 
 ط  الدما   التلفزيونيو.
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 -هدف البحث:

 :يهدف البةل الة ل  الى
   التدد  الكشف ع  االتج هدد   الفنيددو ال سددتخد و طدد  الدددما   التلفزيونيددو والكيفيدد  -1

 توظف به  تلك االتج ه  .

 
   -حدود البحث:

 الفنيو ط  الدما   التلفزيونيو. يتةدد البةل الة ل  ط  دماسو االتج ه   
. وقددد اختيددم تلددك الفتددم  2008 – 1998وقددد اختدد م الب ةددل الةقبددو الز نيددو 

 -لالسب ب الت ليو:
 تبلوم المؤيو االخماجيو عند تقديم االع  ل الدما يو؟-1
 التقدم العل   والتقن  ظهم جلي   ط  هذه الفتم  عند صي غو هذه االع  ل الدما يو.-2

 

 

 

 

 

 

 

 

  تحديد المصطلحات.
 اوال.. االتج ه   الفنيو:

الو على االدبي   وجددد الب ةددل عدددد  دد  التعدد ميف ل فهددوم االتج هدد  . بعد االف
 ةدده . ب   ي ت .
 لغوي ..

  ح اللغو ع  )اتجه ةج ء ط  ص
ا جعددل علددى جهددو . وشدد ء  وجدده اذوه واليددهنةدد   -. وتوجهله ماي سن   -تجه)ا

  . 1)واةد  التختلف 
 - :فالةصا
و او الس لبو نةو  ثيددما   دد  اطددماد او بنفس  ل تعلم لالستج بو ال وج  داستعدا)
و م عندده عدد د  ب ةددب او اكددمه او هدد ويعبدد   او  وضوع   تستدع  هذه االسددتج بو  اشي ء

 . 2)و او س لبو تب ف    وجبتنظيم ل ع مف ذا  ام
 : ك   يعمف ب نه

لددى  ب  نسبي  لالستج بو نةو صنف  عي     ال ؤثما  بشكل ينفوي عث)نزوو  
 . 3)ت ييز او مطا او عدم تفضيل 

 التج ه   ك   ةدده الب ةل.مان  لف االجالتعمي

 

ية محمود خاصر، القاهرة: دار الكتب  للطباعبة تيمحمد ابو بكر الرازي، مختار الصحاح، عني بتر  (1)
 .344والنشر، د.ت،  ص،

 .163، ص1997،  2يوسف قطامي، سايكولوجية التعلم، عمان: دار الشرق ط (2)
 .412، ص1982عيم الرفاعي، التقديم والقياس في التربية، عمان، المطبعة التعاونية،ن (3)
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 نه  ينتهجه  خمج الع ل الفن  ط  كيفيو توظيف العن صم ال مئيو و دد  ي تلكدده 
    تقني   ط  التعبيم ع  االةدال الدما يو.

 
  -ا:بدرامبال

 ، دد  التعميفدد   ل فهددوم الدددما    ا  الب ةددل عدددد  وجدددبعد االفالو علددى االدبيدد    
 ةدده  ب   ي ت .
 
 
 :فالة   اص
 . 1) للةوام والةديل   ه  ) ة ك ب نتعمف الدما   

لددى صددماو لينفددوي ع  فعلددى اي  وقدد   كذلك ط   الدددما   هددو )اصددفالح يفلددق 
 . 2)يتض   تةليال لهذا الصماو 

 
 :الدما  يمى ط )دوس   ا  

الفنيددو  لهذا الصددماو لالغددماا   على صماو ويتض   تةليال     وقف ينفوي)اي  
 . 3)ع  فميق اطتماا وجود شخصي   

 
 ه . )ة  د    يعمطه  ك  

 وط  كالم له خص ئص  عينو.-3   السمدي،تص غ ط  شكل ةدث-2   الةك يو.-1)
 . 4)ج هوم  ا  م  -5ويؤديه    ثلو ، -4

 
 ب نه : ك   عمطه  )شلب  

   اشك ل الف  يقوم على تصويم قصو او ةك يو، يقصه  او يةكيه  ك تددب   شكل) 
او  ؤلف،    خالل ةوام على لس   شخصي   تمبفه  عالقدد    عينددو وتضددع االةدددال 

 . 5)وتش مك طيه  ط  اف م  تفوم اخذ ط  التص عد 
 
 
 

 مطه  لوتم:ك   ع
)الفعل او الع ل الذي تقوم به شخصي   الت ثيليو وقد ينصمف  عنى الكل ددو الددى  

 . 1) نص الت ثيليو وقد ينصمف الى العما الت ثيل  

 

، 1991نوثرو  قراي، تشريح النقد، ترجمبة، نبزار ميبري انردن، منشبورات الجامعبة انردنيبة،  (1)
 .35-34ص
 حسين رامز محمد رضبا، البدراما ببين النةريبة والتطبيبر، بيبروت: الملسسبة العربيبة للدراسبات  (2)

 .28، ص1972والنشر،  
سببي دبليببو، دوسببن، الدرامببة والببدرامي، ترجمببة، عبببد الواحببد لللببوة، بلببداد: دار الرشببيد للنشببر،  (3)

 .17، ص1981(،11موسوعة المصطلح النقدي، العدد)
ابراهيم حمبادة، معجبم المصبطلحات الدراميبة والمسبرحية، القباهرة:دار الشبع  للطباعبة والنشبر،   (4)

 .    142ص  ،1971
 . 245، ص 2008كرم، شلبي، فن الكتابة للراديو والتلفزيون، دار ومكتبة الهالل، بيروت:   ( 5)
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 ائ  للب ةل.مالتعميف االج
الدما   التلفزيونيو.. ه  تصويم الةدل او الواقع االطتماض  وتكددو  علددى شددكل 

سلو او اةدال موائيددو  نفصددلو لكددل ةلقددو  دد  الةلقدد   اةدال  تصلو عبم ةلق    تسل
 عند تشكيل الصوم  ال مئيو.

 

جورج، لوتر، دليل التاليف التلفزيوني، ترجمة، عزت النصيري، الهيئة المصبرية العامبة للكتبا ،  (  1)
 ..231، ص1980القاهرة:  
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   المبحث االول
  المناهج واالتجاهات الفنية

 

ان طبيعة  ارؤيةة  ار ي ته هاهةخ ج ؤل ارعاةف ارفهي يي ةيفية  ه ليفةص رعهةخ ةةةةةةةةةؤ  
شةةةةنف جن ة ن هل    اراؤئي  وجخ يا لكص جن هقهي  يي ار عبيؤ عن االحداث اردراجي  اناخ ه

بل رى اهاخ  يهي جحدع جن اجف ايصةةخا االيكخر االسةةخريت ه  ةةع راعختيؤ يهي  ةخعرى عل  
، وذرة  عبؤ ريةة  جةدتةدى تهمل  جن ا رهةخ را ا بة   ار ي تهةد  جن ورائهةخ ارعاةف ارةدراجي

ار م ر ار خرة ي وارح ةةةةةةةخرم رلاا اع وارا ليؤات ار ي هصةةةةةةةخحبص جن ا ا هؤا   وهعدع  
سةةةةةةةةةيهاةةخ عل  وجةةص ار ي ي  ةةةةةةةةةع اريهةةخ ارعاةةف ارفهي يةةخرفن عا جةةخ  وار  ارفهيةة اراهةةخ    

  ارفهي  ار صةةةةةة ج ةد وجدت نفسةةةةةةهخ يي حخر  جسةةةةةة اؤى جن ار م ر  سةةةةةةبت االهاخ خت 
ارا ايز ارذم سةةةةخ   ييص اراه ؤون وارافكؤون  ارا عدعى ار ي اح  ههخ جن ا ا ارهشةةةةخ 

 خن ارسةةةةةةةيهاخ وارفهخن ن ارذتن سةةةةةةةع ا ار  اياخع ة اعد وج جل  ذا ارفن، وةانن ارق ا  
رئيسةةةةةةةةةين جهةذ بةدات هةخ، االهاةخ  االوا ارةذم جول ةص اي    االا ةن  هم رت يي اهاةخ ين  

يع اةد عل  هاسةةةةةةةةةيةد االحةداث يي عف ة هةخ ةاةخ يي   ر جيؤ(، و   االهاةخ  ار اةعي ارةذم
ارمبيعة  واالهاةخ  اروةخني ارةذم راي  االوا    جةخ جول ةص اي    ج رل جيليةص( ار ي اع اةدت 

 .(1 حؤ وهش ةص وذاهي [عل  ار يخا وارفه خزةخ  نف جخ ييهخ جن س
اذ ان هعدع االسةةةةةةةخريت   اههاين غخربي  االهاخ خت ارفؤعي . ذتن ار وهقع ضةةةةةةةان 

رلاؤحلةة  ارؤا هةة  وطبيعةة    وارا اقف واالهاةةخ ةةخت    جةةخ يحالةةص ارفهةةخن جن وعي واعرا  
ارزجهي  ار ي هديعص ار  ار  جص  نح  اب كخر اسةةةةخريت جدتدى ت اخوز جخ    سةةةةخئد   ارحقب 

ركي يشةةةةنف جهاز  اراؤئي وي  اعت ار فخ ةةةةيف عبؤ اري   وارسةةةةعي ار  ار حؤر جن ارقي ع
وباخ يا لكص ارفهخن جن حس ورية  جدتدى جعبؤى عن ار اةع   اشةةةةةة لخا ار سةةةةةةخئف ار عبيؤة 

ؤح ار مخب  جعف ارفن ارسةةيهاخئي يا ل  اصةة  ةةي  يي طاراعخش  نف ههخة ةةخهص و ذا جخ 
ارا لقي وج خطب  ايكخر   وجشةةةةخعؤ   عبؤ هحدتد اسةةةةس وة اعد  اراؤئي وجدى هأثيؤ  يي

ار ي هعنس ا اية  هم ر هلة  اراؤحلة  ارزجهية  وجةدى ةؤبهةخ او  عةد ةخ    ارفهية االهاةخ ةخت  
خ ان نق ا  ةةخن ارهقمةة    جن ارهةةخحيةة  ار ةةخرة يةة  يانههةة   عن اراا اع. يق ا   هؤم اجيةةف(

   رهخ جخ يشةبص االجاخ   يي يؤنسةخار ي اثخرت جهذ اربداي  ا  اخ  ارا  صةين واثخرت جن ح
يؤ ارادتدى  ذ  ونحن  نعهي "شةةةةخعؤم"  (  ي ارمخ ع  ارشةةةةخعؤم ر سةةةةيل  ار عبعل  االةف

 

 .16-15، ص1981جانيتي، فهم السينما، ترجمة، جعفر علي، دار الرشيد للنشر، لوي دي  (1)
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االون ، ةخنت شةةةخعؤة  ارسةةةيهاخ    خراعه  اال وؤ اهسةةةخعخ  رلكلا  يبخرهسةةةب  ار  جه ؤم هل  
ه مخب  يي ار ةت نفسةةةص جع اسةةة لهخ  عخر  ايخري وجع سةةة رةخري  هك ن ا وؤ واةعي  جن 
ار اةع اري جي وجع ههخسةة  ارا ضةة عخت ار ي ت   ههخورهخ هبعخ  ربعم اناخ  هم ر ارمخ ع  

عةةدت ةؤةبةة  جةةدا  جن   ارحقبةة   ارسةةةةةةةةةياف ني، وجن  هةةخ حةةدث ان ارسةةةةةةةةةيهاةةخ يي هلةة  
 .(1 يق [ارا س

رةذا يسةةةةةةةةةا  ر م عم جةخني ي  ةذتن االهاةخ ين ارا هةخلؤةن  ةخر اةعي واالنمبةخعي  
وةبدو واضةحخ  ان االا    بين ار سةاي ين   -بيهاخ يسةايص  هؤم اجيف  خر اةعي وارشةخعؤم 
يقط. وبخرمبع يخن جصةةملل االنمبخعي ينشةة       ح ا هسةةاي  االنمبخعي ا  ارشةةخعؤم 

ان جصةةملل ارشةةخعؤم يايف ار  ار فسةةيؤ االعبي. وايخ  ةخن عن ارايف ار شةةنيلي يي حين  
ار سةاي  ح ا االنمبخعي ا  ارشةخعؤم ارذم ينشة  عن  ةع ب  اح  ا   اا    جصةملل 

جصةةةةةةملل ج كخجف رل سةةةةةةاي  يخن وج ع  ذتن االهاخ ين    حقيق  شةةةةةةخاصةةةةةة  ال يانن 
د    خزان(. ان ارسةيهاخ هع ا يي ضة   ار م ر ارحخ ةف يي جاخا ارفن رذر  يشةيؤ هاخ لهخ  

ك نهةةخ جن ار اةع و ةةذا يعهي ان  ةةذا ار اةع    واةع عل  ار اةع وانهةةخ هحق  ةاةةخرهةةخ ر
وجنخني وان ار اةع ارسةةةةيهاخئي  ريس واةع جخعى ارا ضةةةة   او واةع ار عبيؤ وركن    صةةةةؤم 

 .(2 واةع ارانخن ارذم بدونص رن هك ن ارص ر ارا حؤة  سيهاخ[
  خزان( ان ار اةعي  غيؤ جؤهبم  رحد جخ بدة  ارهقف واناخ  خع قخع اراشةةخ د  وةع قد 

اراصةة رى وة فخعف جعهخ   يي ا ةةف  ذا ارهقف ارذم ياذب ان بخ  اراشةةخ د را خ ع  االحداث
رذا  ه ةةةةةةفي ارمبيع  ارا ضةةةةةة عي    ،وة أثؤ بهخ جن ا ا هسةةةةةةايلهخ رلانخن وجخ يح  ةص

هخ ج ةةمؤون ان نقبف ة اةع وج ع ارا ضةة   ارذم  رل صةة ةؤ ارف ه غؤايي  ةةف  ارهد  ان
ت ا ع ار صة ةؤ ارف ه غؤايي  ايزى ته   يه  هقليد ج ضة   اجخجهخ يم يي ارزجخن وارانخن،  
 .(3 جعيه  يي  ذا ار ح ةف رل اةع جن ارشي  ار  جخ ياولص[

 

هنري اجيل، علم جمال السييييييييييينما، ترجمة، ارراهيم العرطل، دار الاليعة للاراعة رالنشيييييييييير، ريرر      (1)
 .9، ص1980
القاهرة   ،  1اندرطه بازان، ما هي السييييييييييينما، ترجمة، رطمون فرنسيييييييييييل، م ترة ا ن لو الم ييييييييييرطة،    (2)

 .112، ص1968
 .13، الم در السارق نفسه، ص1اندرطه بازان، ما هي السينما،   (3)
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وةد ه اخوز ار اةعي  جاؤع ار سةةةةةايف او ارهقف ارحؤيي ر شةةةةةيخ  او االحداث و ي 
 ن ن خل ذر   ةة را  ايخري  جن بذر  ه  جص  ةة ب ارا ةةا ن ال ار  ل ا ؤ االشةةيخ  يين

ار ي ت فؤع   ةم بين ل ا ؤ االشةةةةةةيخ  وج  ؤ خ  وباخ ان ةف وسةةةةةةط جهحخز ر شةةةةةةيخ ار هخ
 خجنخنيخهص اليصةةةةةخرص يخن ارسةةةةةيهاخ يي هصةةةةة رنخ هحيخ  خرؤغب  يي هصةةةةة ةؤ ارحيخى اراخعي  

رهخ زواال ، حشةةة ع ارشةةة ار ، االياخ ات ارعف ة  واالنمبخعخت  ارعخبؤى، ارحيخى يي ا وؤ اشةةةنخ
 .(1 ارسؤةع   ي بيت ةصيد خ(

عل  هصةةةة ةؤ ارحيخى وجعلص انعنخب رمبيع     مبيع  ارحخا ت سةةةة   قدرى ارفن  و ذا
يسةةةاف جخ ج ج ع اجخجص جن ارحيخى اري جي  عبؤ ار سةةةيط اراخعم اال و   ار صةةة ةؤ ارذم  

 ورهذا يخن ا وؤ االعاخا ابداعخ   ي هل  ار ي ه  ا  عا      هسةةةةةةةةايلهخ ونقلهخاحداث ت 
ارا ةا ن او ار اؤب  االنسةخني  اراعخشة  وة   عؤضةهخ يي اطخر جن اربسةخط  وارسة سة  

و ذ   ةف  اسةخسةي  ورةيزى جها  يي جهملقخت ار اةعي   ، (2  وارفن ارؤاةي وارااخا ارابد (
  ؤا خور ج رع  عبخرى ارمبيع  وةد ضةةةبمت يي  افخ ي  واسةةةس جاخري  ويلسةةةفي  رذا يخن  

ارفعف يم ان ارفل  ا وؤ ج ئا  ر سةةايف االحداث واالشةةيخ  ار ي ةد هلفف  يي ارحيخى جوف 
 .(3 حؤة  ورة  جو   او حؤة  ج ج  يي سخةي (

و ذا ار صةةةة ةؤ اردةي  ر فخ ةةةةيف االشةةةةيخ  اناخ تهفؤع  ص ين ارفل  يي ار عبيؤ عن  
سةة ص ارحيخى ارمبيعي  رلبشةةؤ ويي هصةة ةؤ ارحيخى وحؤة هخ هشةةنف اراخعى  ار اةع وجدى ج ج

رذا تؤى ةؤا خور  ان ركف  ةةةةخنع يل  عايعين   االسةةةةخسةةةةي  ار ي يسةةةة هد عليهخ ارعاف ارفهي
جح الين عايع ار اةعي  وعايع ارشةةةةةةنلي ، هحم  ارشةةةةةةنلي  اراعخرا  ارسةةةةةةيهاخئي  يقط اذا  

رسةةةةةةةةلم  ار ي رهخ. ركن اذا اسةةةةةةةة  دجت  ر ل  ا عالت جن هلقخ  نفسةةةةةةةةهخ جن عون وعي
 ةةخنعي االي  ، ان   ختاسةة  داجخ  سةةلياخ  يخنهخ هسةةخعد يي ارقيخ   خر اجت اروخني جن واجب

 .(4 نداف ار  ار اةع ونل ج ييص(

 

سييييييييييييي فرد ظراةارر، النةرطة الوانعية في السييييييييييييينما، ترجمة، جعفر علي، م لة ال قافة ا جنرية، رزارة    (1)
 .7ص، 1986، السنة السادسة، بغداد  11ال قافة را عالم، دار الشؤرن ال قافية، العدد 

 .41ةرم شلري، فن الكتابة للراديو رالتلفزطون، الم در السارق نفسه، ص (2)
 .545لوي دي جانيتي، فهم السينما، الم در السارق نفسه، ص (3)
 . دادلي انييدرر، نةرطييا  الفلم الكررر، ترجميية، جرجيل فؤاد الرشيييييييييييييييييدي، الهي يية العيياميية للكتييا ،   (4)

 .113، ص1986القاهرة  
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و   بذر  يق   ب سايف ار اةع عن طؤة  وسخئلص ار عبيؤة  وار قهي  وةش  ار اةع  
عن طؤة  ار عبيؤ اردةي  ركف جفخ ةةةف ارحيخى اري جي  وهقدجهخ عبؤ ار سةةةيط ارفلاي. ور   
اراه ؤةن ي   يي  ارابنؤى رايةةةف جن  اره ؤةةةةخت  عبؤ  ان هم ر  تلبةةةف جفه   ار اةعيةةة  

يى يي ناط ار عبيؤ ارادتد  ذا عهصةؤ اا    اسةخسةي  يبؤةص( ارذم ر رجقدج ه   جخرسةيف 
  يخرسةةةةيهاخ  ي ين ار اةع وانجع وسةةةةخئف ار عبيؤ ارسةةةةخ ق  ت اوف يي اخ ةةةةي ص ار اةعي   

ف جةخ يانن جن اجةخنة  وبةخةؤب جةخ يانن جن ارحقيقة  جن  ةخجنةخنهةخ نقةف ارحقيقة  ار ةخ ؤى  نة 
 .(1 عون هليؤ وبخالعوات اردةيق  ار ي ه  ص ارسيهاخ بهخ(

زجهية   يي عالية  اربحةف عن جفه     حقبة وةبةدو ان هلة  ارمؤوحةخت اسةةةةةةةةة اؤت  
ار اةع وارسةةعي ار  جخ    ي ت ار اةع وعل  ارؤغ  جن االا    ارشةةخسةةع جخ بين االثهين  
ناةد ان اركويؤ جن  ةذ  االج ر ةةد هبل ر يي هاةخرب ار يةخر االراةخني اراسةةةةةةةةةا   اركةخجيؤا 

ي  االيمخري   ارعشةةةةةةؤةهخت وار اةع  حقب ارسةةةةةة يي ي  يي  ى ويي ارسةةةةةةيهاخآاو اراؤ  *شةةةةةةبيف(
 .(2 ارادتدى(

ب ضةةةةةةةةة ح عن ا  اةخجةخت ذرة  ار يةخر حيةف ا ةد  ان  ةذ     *رقةد عبؤ   ةخرا جةختؤ(
اراةدرسةةةةةةةةة  هقةد  نفسةةةةةةةةةهةخ يي ار ةخ ؤ وةةخنهةخ ع عى ار  ار اةعية  واي جهةخ اذ ه  ل  عن 

شةةةبخح وارملخى وههي  وجههخ شةةةمؤ االشةةة خج اربسةةةمخ  ر صةةةفه  يي حيخهه  اري جي  اال
 .(3 ويي بيئ ه (

رغ ييص  عم ارشي  اذ ا بل وةبدو ان  ذا ارا قف ارذم عبؤ عهص  جختؤ( ةد ب  
طخ ع االي   ه ةةةة ياي رلحبن  جو   هحمياخ  رذر  ارقسةةةةط اربسةةةةيط جن ار اةعي  ار ي ةخن 
يحالهةةخ  ةةذا االهاةةخ  يي ار عبيؤ عن ار اةع وعنسةةةةةةةةةةص رمبيعةة  اراا اع وارحيةةخى ري جيةة  

  عين ارحقيق (، ارذم ريم يم اعداع  –ارسةةةخئدى. اجخ  عزةلخ ييؤه  ( ج سةةةس  ارسةةةيهاخ 
ري ةةةةةةص ر سةةةةةة  عت  وارااوف وارانيخل وةف جخ هع اد عليص   جسةةةةةةب  ر اؤال  اخ يي ذر  

ارسةةةةةيهاخ ار قليدي  واالنقيخع رلكخجيؤا ار ي  ي عين ج ضةةةةة عي  ا وؤ جن ارعين اربشةةةةةؤة  
 

 .50اجيل، علم جمال السينما، الم در السارق نفسه، صهنري  (1)
 .1910احد تيارا  السينما التعريرطة التي ظهر  في المانيا عام   *
 .51هنري اجيل، علم جمال السينما، الم در السارق نفسه، ص (2)
 ةاتب سينارطو رمن اشهر جماعة تيار الكاميرا المرآة ا لمانية. *

سيييييييييييينما في العالم، ترجمة، ارراهيم الكيالني، منشيييييييييييورا  الر ر المتوسييييييييييي  جور  سيييييييييييادرل، تارط  ال  (3)
 .162، ص1968رعوطدا ، ريرر   
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نفسةةةهخ  سةةةبت حيخعت هخ اراع ادى عل  االري  اراينخنيني  و   تؤى ان ارعاف ار  ت تبدي 
( اركويؤ جن ارهقةد ور  هوبةت جةدوا ةخ ارعالية  اال ن ؤةة   ييؤه     جن ارا ن ةخل وةةد واجهةت

اسةةةة فخعت جهص ارسةةةةيهاخ ار سةةةةايلي  ا وؤ جن ارؤوائي   يياخ ي ص  ج ن خل ار ةخئع( ارذم  
 .(1  ي ارفن ار حيد ارذم يعبؤ عن ار اةع نفسص( ارسيهاخ   رذا يخن 

رقدرههخ عل   ي ار ي هعبؤ عن ار اةع  خر اةع نفسةةةةص وذر    وبذر  هك ن ارسةةةةيهاخ
 جخن    اجخ يياخ ت عل   خر اةعي  ارفؤنسةةي  ار ي سةةخ   ييهخ  اراشةةخعؤ ار سةةايف وار أثيؤ يي

ييل و رةه ار( ون ؤ رهخ  اندرةص  خزان( يهي ار اةعي  اربدتف رل اةعي  ارسةةةةةة يي ي  يقد ريت 
حد جانن جقخبف اسةةةةةةةة  دا  ارلقمخت ارم ةل    ان ت  ةةةةةةةةخ ا ار  اعن   خن عل  ارا ن خل

 والهخر عا  ارااخا واال وخر جن اسةة  دا  ارلقمخت اربعيدى وهف ةةيف ارشةةخشةة  ارعؤة ةة 
نا ذل ار اةعي. اذ هك ن رهذ  ارايزات وار صةةةةةةة ةؤ ارال ن وار ي  ي جايعخ  جهخسةةةةةةةب  ر  

ارااخ يؤ را خ ع  االحداث اردراجي  وارصةفخت ار ي ياولهخ ارفن ارسةيهاخئي ار سةيل  راذب 
ج ؤل ارفل  يي  وار فخعف جعهخ وي  رية  جدتدى جعبؤى وجؤجعي  يلسةةةةةةةةفي  يسةةةةةةةة هد اريهخ

اركش  عن ارحقخئ  ار ي يعخني جههخ اراا اع عبؤ اريخت اش لخا ار سخئف ار عبيؤة  وي  
 اراهه  ارذم ي  ع اريص ارعاف اردراجي.

تهمل  يي هحدتد جههاص االنمبخعي جن عدى   يقد  خ انمبخعي   روعور  ارنهخي (اج
اع بخرات رعف جن ا اهخ  ان ار اةع شةي  وار اةع ارفلاي شةي  ااؤ وان ةف جخ يقد  عبؤ  

جن ار     خر اةع     ذا ار سةةةةةةط ار عبيؤم    حخر  ال هشةةةةةةبص ار اةع واناخ ه ل  ردتهخ حخر 
صةةةةةةةخر وار ةةةةةةة   وعل  ارهفس  جهملقخ  يي ذر  جن هل  ارسةةةةةةةيخةخت ارعلاي  يي ة انين اال 

 .(2 اراشمخر ي ارذم ةخن احد ج ةديص(
ارشةةةةةةةةنف وار قهي     ا ا ه ةيدات  ارنهخي ( ار  ابؤاز وبذر  هك ن االنمبخعي  وجن 

يللشةنف  هخ وليف  عراجي  وجاخري  وجن ا رص يانن ايصةخا اراعه  وار قهي  اي ةخ  وسةيل  
 ارعين اربشةةؤة  وجولهخ عدسةة  ار صةة ةؤ هعاف يي وضةةع   رذر  يخن   ر خ يد وهحقي  ارشةةنف

اةخج و ي ال هسةةةةةةةةة ميع جهةص ان هل قط االجزا  جن جاةخا ارؤيةة  و ي ار ي ال ه فيهةخ  

 

رول رارن، السييييييينما رين الوهم رال قيقة، ترجمة، علي الشييييييرواشييييييي، الهي ة الم ييييييرطة العامة للكتا ،    (1)
 .7، ص1972القاهرة  

رالتاريق )ب ث في ا سلو (، مارعة المعارف، رعد عرد ال رار ثامر، الفن السينمائي رين النةرطة    (2)
 .55، ص1991بغداد  
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رهذا ةد ةؤرنخ جن ةبف جبدا   خجخ  اذا ارعت ان ا  ر جنعبخ  يخنص  جن اجخجهخ،  اشيخ  ااؤى 
خر ار ضةةةةةةةةع ارذم  ر  ار صةةةةةةةة ةؤ بف ا   جن ذر  ان اا ال ينفيهي ان اجعلص يي ج هخوا ا

 .(1 اه ذ  جن ارشي  وارانخن ارذم اضعص ييص(
 خر اةع  رذا يخن ارحس  ااخا ارشةةةةةةنف ت عخل  ةلاخ ضةةةةةةط  االحسةةةةةةخب ارمبيعي 

ي ؤةيز االنمبةخعيين عل  ارشةةةةةةةةةنةف وارهبةخطةخهةص جعةف ةياة  ارعاةف ارفهي هكان يي ار ه ي   
تؤى انص ركي ندر  ارشةةةةةةنف  ال نح خل ار  ان نأهي جعهخ  ح   ان    يف بف(،  ارشةةةةةةنلي

وال هح خل ار  ان نع خع انفعخالههخ... وةف    شةي  جن ارحيخى او  اعؤي  ايكخر خ وشة ونهخ،
 .(2 ان نأهي جعهخ  ص    احسخب  خرشنف وارل ن( جخ نح خل ار 

رةذا يةخن االنمبةخعية  هسةةةةةةةةةع  ار  ار حؤر جن ار قةخريةد ار اةعية  واال  اةخ   ةخرؤيةة   
ارذاهي  رلفهخن ووجه  ن ؤ  يي ار عخجف جع ارا ضةةةةةةةة عخت واعخعى هشةةةةةةةةنلهخ يم اال  اخ  

 ارا ضةةةةةة   وارعاف ارفهيبؤية  هشةةةةةة ؤ  ييهخ احخسةةةةةةيس ارفهخن وانمبخعخهص ارذاهي  ح ا 
وعالي  هحليف وهؤةيت ارعهخ ةةةؤ اراؤئي  ار ي ت ك ن جههخ ارعاف ارفهي واري  اشةةة لخا هل   
ارعهخ ةةةةةةةةؤ يي ار مخب اراؤئي ركي ياسةةةةةةةةد ارؤية  ارذاهي  وي  اسةةةةةةةةس وة اعد اراهه  
  االنمبخعي ارذم تهمل  جهص ج ؤل ارعاف  وعالي   ةةةةةيخغ  هل  ارافؤعات اربصةةةةةؤة  ركي

 يؤ ارادا وارا ع  يي ار ةت نفسص.خ   رى ابداعي  ا يل  هوياعف جهه
وال يع ا ارفهخن يي ارفل  ار اةعي عل  وجه  اره ؤ ار خ ة  يه   ت اص ار  جح  

جهةص  نيفية  ار هةخوا...    وج ع  ريفسةةةةةةةةةل ارااةخا راةخعهةص و   ا وؤ ا  اةخجةخ   ةخرةذم يعؤ 
 .(3 عخعى تهد  ار  اسل ب غيؤ جؤئي اسل ب ال تلفت االن بخ  رذاهص( يخرسيهاخئي ار اةعي

االنمبةةةخعيةةة   ةةةخر عبيؤ عن وجهةةة  ن ؤ   يي حين ته   ج ؤل ارعاةةةف يي االي   
ار خ ة  حيخا ار اةع ح   ان االنمبخعيين يف ةل ن االجخ ن ارداالي  واالي   ذات ارشةنف  

 ج  جهس ؤ بيؤل(. جولاخ ةخن  ارنهخي (      داف ارفهخن ييهخ واضحخ . اجخارالل  اذ ين ن ه
احد رواع  يه  يع قد جولاخ     جن ج ةدم عل  ارهفس اراشةةةةةمخر ي ةخن  جهسةةةةة ؤ بيؤل(

 

ررد رلف ارنهايم، فن السيييييينما، ترجمة، عرد العزطز فهمي رليييييال  التهامي، المؤسيييييسييييية الم يييييرطة    (1) 
 .15للتاليف رالترجمة، دار الاراعة رالنشر، القاهرة  د. ، ص

رفلسيييييييييفية، ترجمة، فؤاد زظرطا، مارعة عين شيييييييييمل، جيررم سيييييييييتولنتز، النقد الفني، دراسييييييييية جمالية    (2)
 .204، ص1974القاهرة  

 .98لوي دي جانيتي، فهم السينما، الم در السارق نفسه، ص (3)



 االطار النظري والدراسات السابقة –ل الثاني الفص

 

 

14 

علاخ  ارهفس جن جدرسةةةةة  اراشةةةةة خرت ان ةف هاؤب   ي ع ة  بين اراز  واركف يم بين  
واضةةةةةةةةحخ    بدا  رى يي ان يحدع هل  ارع ة  اذوالفي ص وان ارعقف    ارذم رص ارقد  ارشةةةةةةةةنف

عقلي  يخر  جخنت ار خ ةي  االسةخسةي     راهسة ؤ بيؤل  ان يصة  ار  اج ارسةيهاخئي   خنهخ
ارحؤةةة  ت حا ان ارصةةةةةةةةة ر ارقؤةبةة  وزوايةةخ اركةةخجيؤا ه  اجةةد ال رااؤع ارعةةدسةةةةةةةةةةخت    يو 

هةخ جانهةخ  وركن ةمؤةقة  اةخ ةةةةةةةةة  يعاةف بهةخ ارعقةف وةمل  عليةص لواركةخجيؤات ار ي هاعةف عا
 .(1 ا م ح االن بخ (

وبذر  ين ن رلعقف ارقدرى عل  االن بخ  وهحليف وهؤةيت ارادرةخت ارصةةةةةةةةة رة  ار ي 
مبيع  وارسةةةةعي ار  ازن هل  ارصةةةة ر يي ارذا ؤى يي حين هك ن رلسةةةةيهاخ تل قمهخ جن ار

جعه    خ ين ن رلعقةف ارقةدرى عل  جعلهةخ ذاتاراقةدرى عل  هسةةةةةةةةةايةف ارحؤةة  وار ي  ا جبهة 
رذر   يخر لفزة ن جولص  .وار حليف وار ؤةيت جخعم هشةة ؤ  ييص ارح اب االاؤى يي االنفعخا
ر ارا حؤة  وجن ث  يه  يسةة  د  ةويؤا  جن جوف ارسةةيهاخ جن حيف    وسةةيط رهقف ارصةة  

 .(2  اجنخنخههخ واسخريبهخ واعواههخ وةذر  يخنص وسيط رهقف اردراجخ(
عةدع جن ارفؤوت ارا  ؤةة  بين االهاةخ ين ار اةعي   *وةةد حةدع  ر م عم جةخني ي(

يي   ار ي يع اةةد ج ؤل ارعاةةف ارفهي  ارفهيةة واالنمبةةخعي و ي يؤوت ه عل   ا  ؤ ارؤيةةة   
  يفي  ههخورص رعهخ ؤ  اراؤئي  ووسخئلص ار قهي .

ار اةعي تهةةد  ار  اتهةةخ  ارا فؤل  ةةخن جةةخ تؤا  يي ارفل     يي ار اةع جن ا ا   -اوال:
االا يةخر االةةف وضةةةةةةةةة حةخ  رلاةخعى اراصةةةةةةةةة رى بيهاةخ االنمبةخعي ال تهةد  ار  االتهةخ  

  خر اةع بف يسع  ار  هش ةهص جن ا ا اع اخع  عل  ارمؤز وارهاذج .
ه ر الن ا دايهةخ ضةةةةةةةةةاهية  ه ملةت جن االي   ار اةعية  هايةف ار  جشةةةةةةةةةخرة  اراا  -ثخنيةخ :

ارا فؤل جشخرة  يي ارؤيم جع وج ع هلايحخت  صدع جلزى  عم ارلقمخت واراشخ د 
 اجخ االي   االنمبخعي  ي ايف ار  وض ح ا بؤ وارا لقي ييهخ سلبي.

االي   ار اةعي  ه ةد اال  اخ   خرا ةةةةةةةةةا ن وريس ارشةةةةةةةةةنف وار قهي . اذا جخ جخز   -:ثخروخ  
 االي   االنمبخعي  هايف ار  اال  اخ   خرشنف وار قهي . اجخ  اخارفصف بيهه

 

 .23 . دادلي اندرر، نةرطا  الفلم الكررر، الم در السارق نفسه، ص (1)
 .23صةرم شلري، فن الكتابة للراديو رالتلفزطون، الم در السارق نفسه، (2)
 –المونتا     –ال رظة   –ينةر لوي دي جانيتي، فهم السييييييينما ... الف ييييييول الت ييييييوطر.. الميزانسييييييتين   *

 ال و ، الدراما، رهذه الفررق تكون مشار اليها في تلك الف ول.
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ار اةعي ن عا جةخ  تؤغب ن يي ارحفةخع عل  االسةةةةةةةةة اؤارةة  ارانةخنية  رلحةدث ورةذرة     -را عةخ :
يايل ن ار  هف ةةةةةةةةيف ارلقمخت ارعخج   سةةةةةةةةبت جن جقدرههخ عل  ا قخ  ارع ة  بين  
ارشةةةةةةةة  ج وجخ يحيمه  واالنمبخعيين يايل ن ار  هف ةةةةةةةةيف ارلقمخت اال بؤ ار ي 

 يلي  رلكف.ع ارف خ  ارحقيقي ار  سلسل  جن االجزا  ار ف مهق
ار اةعي ن يايل ن ار  هاهت زوايخ ار صةة ةؤ ارا مؤي  حيف ان ا وؤ جشةةخ د     -اخجسةةخ :

هصة ر جن جسة  ى زاوة  ن ؤ ارعين اربشةؤة . و   يف ةل ن ارحصة ا عل  اوضةل  
 خرصة رى اال وؤ وضة حخ  رلشةي  بف  رية  رلا ضة  . واالنمبخعي ن ال ته ا ن عائاخ  

رهخ ابؤاز ارشةةةةةةي  وان ارلقمخت ارا مؤي  ارزوايخ  خرصةةةةةة رى ار ي نسةةةةةة ميع جن ا  
 هش اف غخربخ  عل  هش ةهخت.

ار  رل صةةةة ةؤ اط ةخ    خن  هخ     ال يعل ار اةعي تؤغت يي ان ياعف ارااه ر   -سةةةةخعسةةةةخ :
 يؤ االن بخ   ص رى عائا  ار  وج ع خ.االنمبخعي تو

اةخ ت عل   ةخا يةخر زوايةخ ار صةةةةةةةةة ةؤ  ييار اةعي تهقةخع عائاةخ  ر ح اةخا ارفيزةةخئي    -سةةةةةةةةةخ عةخ :
ارةةةدراجيةةة    راةةةدى  ةةةةةةةةة حي هةةةخ  تهقةةةخع يي اا يةةةخر زوايةةةخ ار صةةةةةةةةة ةؤ  واالنمبةةةخعي 

 وارسخين ر جي .
ار اةعي يايف ار  اسة  دا  االنخرى ضةان جصةخعر خ ارمبيعي  ةاخ انص يف ةف غخربخ    -ثخجهخ :

انص ال يايف ار  اسة  دا  االنخرى   واخ ة  يي اراشةخ د ار خرجي . ةذر  د  اره ر ارسةخئ
الغؤا  رجزة . واالنمبخعي يايف ار  ار شةة ةص ارا عاد رلهاخذل ار ةة ئي  ارمبيعي   

  اخ انص يحاف ار ف وار    عالالت رجزة .
اجص ار اةعي ن يس  دج ن ارل ن ر يحخ   خرا  وارازال وار عبيؤ ارا ف  الس  د  -هخسعخ :

ارؤجزم واالنمبخعي ن يلخر ن يي االسةةةةةةة  دا  ارؤجزم رل ن وجعلص ذات ج ةةةةةةةخجين  
 عار .
ار اةعي ن يف ةةل ن اسةة  دا  ارعدسةةخت ج  سةةم  اربعد ارب رم  االع يخعم( ركي   -عخشةةؤا :

يقلل ا جن ار شة ةص ارذم هحدثص ارعدسة  ار  ارحد االعن . واالنمبخعي ن يايل ن يي 
 ت واراؤشحخت ار ي هليؤ سمل ار اةع.االغلت ار  هف يف ارعدسخ

يايف ارا ؤج ن ار اةعي ن ار  اسةةةة  دا  ار ك ةهخت غيؤ ارؤسةةةةاي  ارالف    -احد عشةةةةؤ:
اربهةةخ  وه حي  ةةخر ؤهيةةت   رله ؤ حيةةف هك ن جوةةف  ةةذ  ارصةةةةةةةةة ر وةةةخنهةةخ عةةدياةة  
االع بةخطي وة ةةةةةةةةةح   هةخ  ةخرشةةةةةةةةةنةف جن اجةف ارحقيقة . وارا ؤج ن االنمبةخعي ن  
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نلي  يخالشةةةيخ   يايل ن ار  اسةةة  دا  ار ك ةهخت ار ي هؤةز عل  ار صةةةخجي  اال وؤ شةةة 
هبةةدو ا وؤ ان  ةةخجةةخ  يي اجنةةخنهةةخ عااةةف االطةةخر وة   ج ازنةة  االشةةةةةةةةةنةةخا بةةدةةة  ا وؤ. 

 وة حي  هخ  خرحقيق  جن اجف ارشنف.
ار اةعي ن يايل ن ار  اسةةةةةةةة  دا  االطؤ اراف  ح  ر يحخ  ب ج ع اج داع   -عشةةةةةةةةؤ: اثه 

للق  واراشةدوعى  رلصة رى اخرل االطخر واالنمبخعي ن يايل ن ار  اسة  دا  االطؤ ارا
 يخرا فؤل تؤى ارعخر  عااف االطخر.

اره ؤ ان غةةخربيةة  االي   جهةةذ سةةةةةةةةةه ات غيؤ ةليلةة  ال هقي  حةةدا  بين    وجاةةخ تلفةةت
(  يةةخنةةص غةةخربةةخ  جةةخ ال نؤى اي جةةخ  واةعيةة  ار اةعي واالنمبةةخعي ةاةةخ تؤى  ر م عم جةةخني ي

 .(1 عي  شنف اخرص(اخرص  جولاخ ال نؤى غخربُخ اي جخ  هس  د  االسل ب االنمبخ
ان  ذا ار دااف يي ةويؤ جن االحيخن هفؤضةةةةص طبيع  ارا ضةةةة   واع اخع ارسةةةةيخت  

 اردراجي اراحدع يي عالي  هحليف وهؤةيت ار مخب اراؤئي.
 

 ؛  االتجاهات الواقعية

 اسةةيد االحداث او االشةةيخ  ار واةعي  ريعد ارعاف ارفهي  احد ار سةةخئف االسةةخسةةي  
ل  جعةف ارلؤا ة  وار مؤ  وباةخ يا لكةص ج ؤل ارعاةف ارفهي جن ةةدرى ع  ةخشةةةةةةةةةنةخا غةخية  يي  
ار لفزة ني يي غخي  جن اال اي  عبؤ اسة واخر ارعهخ ةؤ اراؤئي  وار سةخئف ار مخب اراؤئي 

رلعاف اردراجي جن ا ا  ةيخغ  هل  ارعهخ ةؤ وي  اراهه  ارذم ت سس   وهشةنيل   ار قهي 
ضةةةةةخي  ار  جخ ه ملبص ضةةةةةؤورات اراؤحل  او جؤجعيخهص ارفكؤة  وارفلسةةةةةفي  اعل  ضةةةةة ئص 

ارزجهية  اذ بؤزت عةدى اهاةخ ةخت يهية  جةدتةدى ههةخةم جةخ    سةةةةةةةةةخئةد وار  جةص ار     ارحقبة 
احةداث هليؤ يي عالية  ارمؤح ركي ت ا ةت ار ليؤات اراسةةةةةةةةة اؤى يي اراا اع وةةذرة  يي 

ياخع بدائف عالي  ار ادتد يي اسةة  دا  سةةيخةخت ه ملبهخ اراؤحل  ارزجهي  او ارسةةعي ار  ا
 يس هد اريهخ ج ؤل ارعاف ارفهي عهد جعخرا ص رلا ض   اردراجي.

 
 *ار اةعي  ارادتدى-1

 

 .17لوي دي جانيتي، الم در السارق نفسه، ص (1)
 .346للمزطد ينةر، جور  سادرل، تارط  السينما في العالم، الم در السارق نفسه، ص  *
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وعهدجخ بدي ن خ   ج سةةةةةةةةة ريهي( ارفخشةةةةةةةةةي تههخر لهؤ يل   1942يي اوااؤ عخ  
 ار سةةلط( او  ارسةةيمؤى( رلا ؤل  ر ةيه  ييسةةن ن ي( اراخا ذ عن ةصةة  االعتت االجؤةني  

 عه ان  ج ز  اربؤةةةد تةةدت اراؤب جؤهين عائاةةخ ( وارةةذم بةةديت جن ا رةةص  جياس ةين(  
سةةةةةةةةخب ارفل   عا  حيخى جعبؤ  ار بل ر   ب اعر ار اةعي  االيمخري  ار ي ةخنت يي طؤةقهخ ار 

ارمبق  ارعخج  وهصة ةؤ  ارصةخعت رشة ار  وح ارم ايمخريخ  عيدا عن االسة عؤا  ارسةيخحي. 
شةةهد   1946ؤو  ارحيخى ارقخسةةي  رلهخب. وركن عخ وةشةة  اثؤ ارفقؤ وارزحخ  ارشةةدتد ول

جف  ح (   جدته   روجخ اربداي  ارحقيق  رل اةعي  االيمخري  ارادتدى عبؤ يل   روسةةةةةةةةيلليهي(
  ل  ه جةةخهه  وجةةذا به  عبؤ  اارةةذم ج ضةةةةةةةةة عةةص ار عةةخون بين ارا اطهين االيمةةخريين  

خت االسةةةةةةةةةل بي  رل اةعي  جقخوج  االح  ا ارهخزم رادته  روجخ يي  ذا ارفل  بؤزت ارسةةةةةةةةةا
  واسةةة عاخا اركخجيؤا ح ؤ ف غيؤ اراوااليمخري  ارادتدى وار ي اشةةة الت عل  اسةةة  دا  اراا

ار في  واالع اخع عل  ار صةة ةؤ ار خرجي يي ارشةة ار  واربي ت وبعيدا عن االسةة  عت  خت 
 ارصةةةهع   سةةةبت جن   ي وار صةةة ةؤ  خره ر ارسةةةخئد يم ارمبيعي وجحخور  االب عخع عن حؤوي

جن نخحي  ااؤى   عد  ه يؤ االجنخنيخت واال ةةةؤار عل  ار عبيؤ ارصةةةخعت عن ارحيخى ار اةي 
يل   جخسةةةةل االحذي ( وارذم ةخن ج ضةةةة عص عن ارحيخى   عم سةةةةينخ(  ةد 1946ويي عخ  

ار ةةخئع  ر طفخا اراشةةؤعتن يي ارشةة ار  عقت ان هخ  ارحؤب وهحؤةؤ ايمخريخ  يكخن رلدة  
يي اوا   ةت اع ؤا ار اةعي  يي ايمخريخ.. ان ال ةخنت هعنسةةةةص هل  االشةةةةؤط   اربخرل  يياخ

االجؤ جن االيمخريين انفسةةه  اذ  ةخن جختؤةدونص يي ذر  ار ةت    ارهؤب جن ذر  ار اةع  
 .(1 (ار  عخر  ار يخا واربؤة  واربها االري  

 .1942اجخ ارصيخغ  ارؤسيا  رهذا االهاخ  يكخنت عخ 
 اليسة ر او جبؤه   خربخرو( عبخرى ار اةعي  ارادتدى وا ةدر بيخنخ نشةؤ    عهدجخ اطل 

 اربع نقخ . ر  بؤنخج  يي ارسيهاخ( تدع  ييص ا يي جال 
هخت ارا كلف  وارسةةخذج  ار ي شةةنلت ارشةةمؤ االع   جن االي    يشةة لار  لص جن ارك  -1

 االيمخري .
ووجه  اره ؤ    ارق ةةةةخيخ االنسةةةةخنيهي ار  لي عن هل  ار لفيقخت ارفهمخزة  ار ي هسةةةة  -2

 االنسخني  ةذر .

 

تونل،    -م مد علي الفرجاني، ن ييية الليالة التسييي يلية في ن يييف نرن، الدار العربية للكتا ، ليريا  (1)
 .273، ص1978
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 .االس لهخ  عن االعاخا ار خرة ي  وعن االعداع ارؤوائي  -3

جوةةخرون بهفس    عن اسةةةةةةةةة عاةةخا ار عةةخبيؤ ارب غيةة  ار ي هزع  ان االيمةةخريين االب عةةخع   -4
رقد ةخنت ار اةعي  ارادتدى هق ع ار  بل رى سةةةةةةةةةا  بؤزت  عد ذر     (1 [ارع اط  ارهبيل 

و ي ارصةةةةدت يي ار عبيؤ ارفهي عن ار اةع اراعخش و ي سةةةةا  رقيت رهخ  ةةةةدى يي 
 جل زجين االي   ار اةعيةة  االيمةةخريةة  اراةةدتةةدى يياةةخ  عةةد اذ رقةةد ةةةخن ار اةعي ن اراةةدع  

وف وارقي   ارلا  خهه  ارحخجلب قخريد ارهزع  االنسةةخني  يه  يسةةع ن ار  اا بخر شةة صةةي
ه  ار  عد  هأ يد ارحبن  وارا ن خل وهأ يد ارا ةةا ن وحقخئ  ارا اةع   اخ هايف اي ج

ارف ا  وار قهيخت وارسةةةعي ار  ا وؤ جن ا  اخجهخ  خرشةةةنف وارا ةةةا ن يو اردين رات 
لي   ي  جن ارسةةةةةةيهاخ ار سةةةةةةاةبةؤ  ئملق  جن جبخعهار صةةةةةة ةؤ  شةةةةةةنف يرهاخري و ي ج

 .(2 يلي اراعا (ت ان هك ن ن عخ جن ارفل  ار ساا  ارادتدى ي يخر اةعي

رقد   ارحيخى اري جي  او جز  جههخ يم هقدي  ار اةع  شةةةنف جبخشةةةؤ.اذ هك في ب قدي  
روسةةةةيليهي، عم سةةةةينخ، ييسةةةةن ن ي ييدرةن  يلبهي،   يسةةةةه  ارا ؤج ن االيمخري ن اجوخا

اراةدتةدى رعةخر  ارحؤب ارعةخراية  اروةخنية  وجةخ  عةد خ   وان   ني ني( يي نقةف ارسةةةةةةةةةيهاةخ ار اةعية 
ار  ازج  ارفؤع االوربي ار خنق   عد ان هاخوز اراشةخ ف وبهي ح ةخرى  ةهخع  ة ة  وحق   

الح يخجخهص اراخعي  ريقع  عد ذر  يي ازج  روحي  عايق  يي ار عخجف  اشةةةةبخعخ  شةةةةبص ةخجف
اراةةدتةةدى  جن ار اةع االج اةةخعي وجن جةةخن   جع واةع جةةخ  عةةد ارحؤب وةةةد نهلةةت ار اةعيةة 

.  (3 رةه ار وارادرسةةة  ارؤوسةةةي  واالعب االيمخري اركبيؤ  خالضةةةخي  ار  ارؤغب  يي ارحدتف(
ل بخ  يخنهخ ان شةةؤت يي اةمخر ةويؤى سةة ر  سةةس اسةةل بخ  اخ ةةخ  يي ايمخريخ وركن   خع بخر خ ا

اجؤةنخ  ار اةعي  ارادتدى ويي   ااؤى يي ارههد جو   اغلت اي   سةةخهيخجيت رام  ي اسةةل ب
  عقةةد جن ب اراهيان يي انكل ؤا واسةةةةةةةةة اؤ ةؤا ةة ي االسةةةةةةةةةل  هةةأثؤ اتليةةخ ةةةخزن بهةةخ... و 

 .(4 ارزجن(

 

الشييييييييؤرن ال قافية   رداعية، ترجمة، علي ضيييييييييا  الدين، دار  اجون هوارد لوسييييييييون، السييييييييينما العملية    (1)
 .201، ص2002العامة، بغداد  

 .566لوي دي جانيتي، الم در السارق نفسه، ص (2)
 .80، ص1978ارراهيم العرطل، ال ورة رالوانع، المؤسسة العربية للدراسا  رالن ر، ريرر    (3)
 .562لوي دي جانيتي، الم در السارق نفسه، ص (4)
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خت جن ارقؤن اراخضةي ان هت ار اةعي  ارادتدى يقد شةهد  يويي جه صة  ار اسةيه 
رفلليهي( و  رحل  يي  –رفيسةن ن ي( و  ارمؤة   – ي  سةهسة    *اربع  اي     1954عخ  

رليزاني(، عبؤت  ذ  االي   جعخ  عن   –رؤوسةةيليهي(، و  هخرةا ارعشةةخت ارفقؤا    –ايمخريخ  
ارادتدى. اذ اسةةةةةهات ار اةعي  ارادتدى يي هم ر ارسةةةةةيهاخ االيمخري    هاؤع خ عل  ار اةعي 

ؤ  ييهاخ االيمخري  الزاا اربحف وار ه هاخ  يهي واعبي يي ارسةة خو ي ان ان هت يخنهخ  خةي  ة
 ييص ةخئ .
 

  *الموجة الجديدة

لهؤت ارا جة  اراةدتةدى اوجةخ هسةةةةةةةةةا  احيةخنةخ  ةخرا جة     1959-1958يي عةخ   
  ل ع شةةةةخبؤوا(  يؤانسةةةة ا   ارفؤنسةةةةي  ار ي ياولهخ جيف جن ارسةةةةيهاخئيين ارشةةةةبخب يبؤز  

ار ي حةدعت ج جل ارا جة  اراةدتةدى  ي  جةخن ر   ج عار(. وةةخنةت اوا االي    و   ا(يهؤو 
 سؤل   اراحب ن(  ر م جخا( ويل      اركسهدر اس ؤو ( ويل  و (1955ارس يف   خب ت اراق

  يؤانسةةةةةة ا هؤوي ( ويل ةةةةةةةةةةةةةةة ر  طلق (400    ل ع شةةةةةةخبؤوا( اجخ يل  و (1958   اراايف(
 تدا  يقد ةخنت ا وؤ هحد 1959 االن رةيهي ( وةلهخ هات عخ  ةةةةةةةةةةةةةةة   يؤوشةةةةةياخ حبيب ي( ر

اراأر  ، يفي يل    ن را جل ارا جص ارادتدى وهاسةةةةدت ابؤز اصةةةةخئصةةةةهخ يي ار ؤول ع 
  اوخ   ار خ ؤى ار ي   ار  ااؤ نفس( را  عار جو  ةخن يي ارسةةةةةةةةيهاخ ارفؤنسةةةةةةةةي  انذا  

هلفت اره ؤ.. ان ج  عار ةخن ته  ؤ ان تداف ث رى حقيق  عل  رل  ارسةةةةةةةةةيهاخ  ف ةةةةةةةةةف  
وةخعرات غيؤ هقليدي ، وارقمع اركويؤ. ارافخج  يي طؤةق  اسةة  داجص ةخجيؤا ةويؤى ارحؤة ، 

دال جههخ رل  غيؤ ج ؤا م  عاف باار اشةةةنخا ارسةةةؤع ارقديا  و ج عارسةةةؤع... وةدا اسةةة بدا  
ان  ةةةذا اره  ارلاحةةةخت اروقةةةخييةةة ،  ار قةةةخريةةةد    اع     حةةةدم واجةةةص  ةةةص للهةةةخ جاا عةةة  جن 

 .(1 اراس قؤى(
ي  رلفل  اراف عةف دورعةف ابؤز جةخ اثةخرهةص ارا جةص اراةدتةدى    هحمي  ارشةةةةةةةةةنةف ارقة 

وهفايؤ اسةةةةل ب ااؤ يي االاؤال يع اد عل  ار داعي ارحؤ وعد  االر زا   خر ؤهيت ارزجهي  
 ر  ارحخوة  عل  جهخز لا ى حقيق  واس  دا  اركخجيؤا اراحواس  دا  جعدات اضخر حداث 

 

 .82السارق نفسه، صينةر، ارراهيم العرطل، الم در  *
 .359للمزطد ينةر، جور  سادرل، الم در السارق نفسه، ص *
 .110، ص1977رربير  فون، السينما المعالرة، ترجمة، موسى ردري، ماابع ا هرام، القاهرة   (1)
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وةبدو ان اورئ  ارشةةةةةةةبخب    جن ارهقخع واراه ؤةن ارذتن هح ر ا ار    هسةةةةةةةايف ارصةةةةةةة ت
 ج  اهاخ واسةةة مخع ا ان يقدج ا اي جخ هحاف سةةةاخت جدتدى  ي سةةةاخت اري ةةةهخع  ارسةةة 

ارا جة  جعقةدى جن ارهةخحية  ار ةخ ؤةة ، هبةدو   اراةدتةدى، اذ تةذةؤ  روجؤجةخ نقةف(  ان جةذور
ارا ج  وةخنهخ ث رى طبيعي  يق   بهخ جيف شبخب جن ارفهخنيين ضد ارايف ارقدي  غيؤ     ذ 

وجه ؤةن هح ر ا ار     عقةدى ااؤى يهي ان صةةةةةةةةةةخر رهقةخعجانهةخ اضةةةةةةةةةةخية  رةذرة  اشةةةةةةةةةيةخ   
 .(1 ج ؤجين(

ل  اركةخجيؤا ارمليقة   رةذا ان ا   ارسةةةةةةةةةاةخت ار ي هايز ارا جة  اراةدتةدى االع اةخع ع 
يي ار عبيؤ عن ذاهه  جع جحةخورة  ار اويةف وي    ااولين ار ي يحالهةخ اراصةةةةةةةةة ر وهؤ  ار

ارسةةةةةةةةل   ارعخعم واسةةةةةةةة  دا  ارا سةةةةةةةةيق  ر أ يد االن قخا واالع اخع عل  حؤةخت اركخجيؤا 
يي ارلقمخت   ولين واخ ةةة اارم ةل  وةذر  ار  سةةةع يي اسةةة  دا   ارايزانسةةةين( ر قدي  ارا

خع( خ  اراخضي يي جخرةهب(  ارعص رةهي  ى. يانن ج ح   ذر  يي يل ار ي ه   جاخجيع ةويؤ 
هشةةةبص ار اخثيف. وةشةةةنف االرهاخا  وضةةةخعخ  اارفهدت عهدجخ ت عم  ارك جبخرب(   يي جشةةةخ د

االع اخع عل  ج مط  عهصةةةةةةؤا جهاخ جن ارعهخ ةةةةةةؤ ار ي ةخجت عليهخ ارا ج  ارادتدى يم  
عةخ  ربهةخ  ارفل  وعةد  االع اةخع عل  سةةةةةةةةةيهةخرة  جن  ب وةةذرة  ار ؤول عاةخ    سةةةةةةةةةخئةد  

 ف ارعاف اردراجي يكخن يهشنليص عل  جس  ى ارا ض   او ار كهي  وار قهي  يي ع وج عخر  
اسةةةةةةةةة  ةدا  اسةةةةةةةةةخريةت ارفل  و   -ارقفز -شةةةةةةةةةؤخواالرهاةخا. ار قميع ارابة   ار صةةةةةةةةة ةؤ ارحؤ

 .(2 ارصخجت(
 جخ ت ارا ج   ع  ر ة ا ط اربهخ  ارشةنلي ح  غيؤ اخضة يخرصة رى  قيت هقليدي   

حؤةيخ رلصةة رى ارسةةيهاخئي  وةع ع ارف ةةف يي  ذا ارها ذل   -خ  جاخري نا ذجخ  اارادتدى ر قد  
ارذم اعا  عهصةةةةةةؤ ار شةةةةةةنيف ار   -هخروراووا ة  ارادتد ار  اراصةةةةةة رةن،  زم عينللي  

 .(3 هه عخ يي ارص رى ارسيهاخئي (  اركخعر ارسيهاخئي والقخ

 

، 20جعفر علي، مالحةا  حول الموجة ال ديدة في السييييييييييييينما، م لة المسيييييييييييير  رالسييييييييييييينما، العدد    (1)
 .89، ص1971مايل، ت در عن م ل ة السينما رالمسر  في العراق، بغداد   السنةا رلى

 .90الم در السارق نفسه، ص (2)
م موعة من المؤلفين، فرانسييوا تررفو رالموجه الفرنسييية ال ديدة، ترجمة، اسييماعيل جمول، منشييورا     (3)

 .20، ص1993رزارة ال قافة، دمشق  
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جحدعا يي ارا ن خل يهي  ةةةخحب   وجع ذر  يخن ارا ج  ارادتدى  ر  ه  ذ اسةةةل بخ  
خت ارسةةةةةخئدى.. وركن ويقخ عاالهقؤر  خر قليه ؤى ار ي هق ا  خن اسةةةةةخريت ارا ن خل يات   ار

 .(1 (صعى ارا ض   نفسرمبيعي  جخ
هخ عدع جن اردوا ل  يؤنسةةةةةخ، يحسةةةةةت بف اج دت ري أثؤ ييوارا ج  ر  هق صةةةةةؤ ع 
ن  روزم ةاخ لهؤت اي خ  يي انكل ؤا واسبخنيخ واربؤازةف  سنسيااجوخا ايمخريخ وجن رواع خ يؤ 

وب ر نيخ ان ا ةبحت ذات طخ ع واصة  ةي  يي طؤةق  ههخورهخ رلا ضة   اردراجي وار  جص  
ار  ارا لقي  لي  ار أثيؤ عليص وهشةةةةةةةنيف اسةةةةةةةس ة ة  يي جعخرا  ارا اضةةةةةةةيع ار ي هه  

عل  عرجخت ار م ر يي اس  دا  االسخريت ار ي هانن ارفهخن جن اراا اع وار   ا ار  ا
د جن ايخرص يي اسةة  دا    االنقيخع ورا  االسةةخريت ار ي هحارسةةعي ركي يم ر نفسةةص وعد

 وارح ار وار لقخئي  يي هسايف ارص ت جن ج ةع ارحدث اردراجي.
 

   *الواقعية في بريطانيا )السينما الحرة(

وار ي ةخن جن ابؤز   ةيخ  ارسةةةةةةةةيهاخ  1958-1956ع ا   الشةةةةةةةةهدت بؤةمخنيخ يي ا
رواع خ   خرا رايس( و  ريهدم اندرسةةةةة ن( يي  خعئ االجؤ ةخن ه جص ارسةةةةةيهاخ ارحؤى ار   
 ةةةةةةةهخع  اي   وثخئقي  ه هخوا ج انت ارحيخى وذر   خالع اخع عل  ارابخشةةةةةةةؤى وهسةةةةةةةايف 

رسةةةةةةبت و ةةةةةةبخح االحد ين ورعف يل   رايس(  جسةةةةةةخ  ايارلقخ ات ارحي  جع ارهخب ارحقيق
م اندرس ن(  ريهدةةةةةةة ( ر1962ارحيخى ارؤةخضي يي يل    ذ     .ار  جص ةد ابؤز  ذا (1960

ةد  اندرس ن عدع جن االي   اراؤهبم    ورهفس ارا ؤل. وةاخ 1968  عخ   ر (  وةذر  يل 
  ةف    ةخر اةعية  اربؤةمةخنية  جوةف يل   عرةا نةد( ارةذم تهقةف نز ة  يي حةديقة  ارا  ي  ويل 

لاين  فن اريع  ارعاف يي سةةةةةةةة ت ةبيؤ، ورعف  ذتت   عدا عيد اراي ع( ارذم و ةةةةةةةة  طب
  وغيؤ اةةخ هبين ار  جةةص ار اضةةةةةةةةةل نح  ار اةعيةة  ارا اولةة  يي ارعف ةةة  واالعا  جن ا ا 

واةخر  غيؤ جح ؤيين واالع اةخع عل  االجةخ ن ارحقيقة  الحةداث واسةةةةةةةةة   اسةةةةةةةةة  ةدا  جاولين 
االضةةةةةةخ ى ارمبيعي  واع اخع ارلقمخت ارم ةل  واسةةةةةة  دا  اركخجيؤا اراحا ر  وزاوة  ةخجيؤا 

  اس  ى اره ؤ.

 

 .247السينما، الم در السارق نفسه، صلوي دي جانيتي، فهم  (1)
 .585-580للمزطد ينةر، جور  سادرل، تارط  السينما، الم در السارق نفسه، ص *
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جخ عونت     ج ااؤل يل  عاف يي ارسةةةةةيهاخ ارحؤى اذوةعد   خرا رايس( اي ةةةةةف جن  
  ايخ   ةعخ  االحد  ةبخحخ( ارذم الهؤ  سة ارسةبت جرلؤةص، ويل      عصةبين ار  ( عن ارا

االسةس  جن حيخى عخجف رهدني شةخب. وعل  ارؤغ  جن ان ارسةيهاخ ارحؤى سةعت ار  اع اخع
ف ا عل  عيا ج ص يي ار ةت ارذم اضةةةةاححخي  يار ثخئقي   شةةةةنف جدتد االان ارفل  ار ثخئق

سيخسيخ اهاخ   هحخز سبت نقص ار سخئف اراخعي  وج قف ج1959نشخ  ارسيهاخ ارحؤى عخ 
نشةةخ  ارسةةيهاخ ارحؤى احف  وبذر  اضةة    صةةخر عل  نقف ار اةع ج ضةة عيخ  ار اةع بدال جن االة

خ  ارذم امص ارا ؤج ن  وار  جص نح  ان خل اي   سةةةيهاخئي  هحخيا عل  اراسةةة  ى واالها
وجحخور  ؤون وبذر  ا ةةةةةةةةةبحت ارسةةةةةةةةةيهاخ ارحؤى رغ  هخثؤ اركويؤ جن اربلدان ييهخ  واراه 

اراهه  ذاهص اال ان ار ؤو  االج اخعي  واالة صخعي  حخر  عون االس اؤار  ارسعي الن هخل
ع جن ارةةدوا جاةةخ عيع ارقةةخئاين عل  دبهةةذا االهاةةخ  وله ر ب اعر اهاةةخ ةةخت ااؤى يي عةة 

  هخع  ارسيهاخ ار  جص راعؤي  اصخئص واسخريت االهاخ خت ارادتدى.
ارسةةيهاخ ارابخشةةؤى يي انكل ؤا ويؤنسةةخ وايمخريخ  خت وارسةة يهيخت لهؤت ييي ار اسةةيه

و ي هاوةةف االع اةةخع عل  عف ةةة  ارااوةةف غيؤ اراح ؤ  وارلح ةةخت ارا ايزى ار ي ه ل  
عف م وةد ت   ارلا   احيخنخ  ار  هؤ  اركخجيؤا ثخب   يي ج اجه  ارا ضةةةةة   اراؤاع    شةةةةةنف

عل  االج ر وام ةلت هصةةة ةؤ   يخركخجيؤا و ي عل  االر  رن هداف عهدئذ يم اضةةةمؤاب 
جحدع رهخ، بف عل  ارعنس يهصةةيبهخ جن اردور اراسةةهد اريهخ جن شةةأنص ان يمل  اريخ  يي 

 .(1  عم االحيخن رعوع يعف نفسي  ةد هف ت ايخ  جن وسخئف ار حؤم االاؤى(
وةاوف  رة شةخرع رين  ( و  جخن روش( ابؤز رواع ارسةيهاخ ارابخشةؤى وارلذان ارسةيخ  

د جن اي جهاخ وار ي حدع  ع ةةهخ جخ ةخرص  رين  ( تعبؤ ارعدارسةةاخت االسةةل بي  رلسةةيهاخ  
 وةلاةةخ اجعهةةت يي ااؤال اي   انم ةةةخ  جن ج اقف غيؤ جقيةةدى ةلاةةخ عوؤت عل  اج ر 

 .(2  (ينهخ عةيق  اراعه  ولؤةف  او ةيفاخ شئت بف النهخ حقيقعايب  جويؤى ر   اخ  ال ال 
وال هع اد ارسيهاخ ارابخشؤى االيكخر اراخ زى اذ هعد خ ايخري  رذر  يخنهخ هع اد عل  

ه    ةذر  ارهخب و ار ر ل ار  ارشةةةةةةةخر  ارعخ  وهسةةةةةةةايف ارلح خت ارعف ة  ار ي ياخرسةةةةةةةهخ 

 

لوك درهوش، السيينما رالعلوم ا جتماعية، ترجمة، عرد   عوطشيق، منشيورا  رزارة ال قافة، دمشيق      (1)
 .302، ص1997
لييييييال  دهني، منشييييييورا  رزارة ال قافة را رشيييييياد القومي،    لوي مارظورطل، السييييييينما ال ديدة، ترجمة،  (2)

 .76دمشق  د. ، ص
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خسةةة  دا  اركخجيؤا  عالي  هسةةةايف ارصةةة ت وارا ثؤات ارابخشةةةؤى جن ج ةع ارحدث اردراجي 
يلي يي اراحا ر  وةذر  اسةةة  دا  اركخجيؤا ار في  و ي بذر  هق ؤب جن االسةةةل ب ار سةةةا

ح   ان عةد  ةفةخية  ار ةةةةةةةةة       ةخ عل  وحةدى ارزجةخن وارانةخن نقةف ارحةدث جن ا ا اع اةخع
ذا االهاخ  وارسعي ار  ابؤاز ج انت جاخري  وبعيدى عن ار كل  ارسخئد يعد جن اسخسيخت  

خع عل  ارهةخب ارحقيقيين ةاةخ ال هع اةد عل  سةةةةةةةةةيهةخرة  جن  ب واناةخ اة يي ار اويةف واالع 
هك ن ةليل  ال يع ا  خل هكخعارعف ة  يي هسةةةةةةةةايف ارحدث اردراجي ح   ان عاليخت ارا ن 

يهاةخ ارحقيقة  طؤحةت ن ؤةة  جاةخرية  ةةخجلة  رلفل   يةخرسةةةةةةةةة   عليهةخ ح   ال ي ةف  ةخربهةخ  ارفهي
ح ا جؤاةب  ارحقيق  ارا ضةةةةةةة عي  عون اربخ هخ وذر  يقط جن اجف اح ا ارا ع  واالثخرى 
يي اسةةةةةة  دا  اجهزى جدتدى هحت لؤو  ر  ينن ارهخب يسةةةةةة ميع ن ار صةةةةةة ةؤ ييهخ جن 

 .(1 ف(بة
 
 
 

   الملحمية الواقعية

يي ارسةةةةةةةةةيهاةخ ارعةخراية  جن ا ا ارلا   ار     ا  جةدتةد  خ  هعةد ار اةعية  ارالحاية  اهاةخ ة 
اراخنت اربم ري رلشةةةةةةةعت جن ا ا    هصةةةةةةة ةؤ االي   ار خرة ي  وضةةةةةةة خج  االن خل وابؤاز

ار  هسةةةةةايف ه لي  حيخى ارشةةةةةع ب واال مخا يي جقخوج  ار ل  وارفسةةةةةخع وةذر  ارسةةةةةعي  
 جؤةفف( و    راع بخز ن ةةةةةخا ارشةةةةةع ب رذر  يانن هبؤ وهصةةةةة ةؤ ارا ح  ارشةةةةةعبي  ار ي 

 ج ن ي رع( و  اتزنشةةة ختن( يي  عم اي جه  ايؤ جن ياوف اسةةةل ب ار اةعي  ارالحاي  
هك ن ييص   ان هخاذ االحداث طخ عخ  سةةةةةةؤعيخ  ةصةةةةةةصةةةةةةيخ  عؤة ةةةةةةخ  وارذم وارذم يقصةةةةةةد  ص

 .(2 ارش صيخت جاول  ر نسخني   شنف عخ (
وةةد ا     ةذا االهاةخ   ا ةخ ؤ ارف ةخجة  ةةخرةدين ر واالزةةخ  وارحشةةةةةةةةة ع اربشةةةةةةةةةؤةة  
واراعخني ارسةةةةةةةخجي  رلبم ر  ارفؤعي  او ارااخعي  وارسةةةةةةةؤع ارسةةةةةةةيهاخئي ارم ةف يم ابؤاز 

نت ار خرة ي وارالحاي رلعاف اردراجي رذا ارزجهي  ر حداث البؤاز اراخ  ارحقب اصةةةةةةةةةخئص  

 

رط اد شيي ل، مسيتقرل السيينما، ترجمة، عرد   م مود، م لة ال قافة ا جنرية، دار الشيؤرن ال قافية،    (1)
 .53، ص1986، بغداد  1العدد 
 .95لم در السارق نفسه، صرعد عرد ال رار ثامر، الفن السينمائي رين النةرطة رالتاريق، ا (2)
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  ار قليةد ارحؤيي رل اةع واال  فةخ   اةخ هل قمةص جن ذر  ار اةع   ال هلاةأ ار اةعية  ارالحاية  ار
سةةةةة ا  يي جاخا ارفن واالعب يخرعاف ارالحاي يسةةةةةع  ار  ارها ذجي  يي اراخعى ةاخ يي 

  بةف ياةت ان ي  ؤت وة  م    ارمؤةقة ، ي  ين في ارا ر  ارالحاي  اؤاةبة  ونقةف ار اةع
 .(1 سخني  ا وؤ جاخ  ي جايزى الش خج(رياد االوضخ  االسخسي  واالوري ، اراايزى ر ن

يهي هسةةةةةةةع  ار  هأ يد اربم الت ارااخعي  وارع ةخت االج اخعي  واج داعاههخ وةد  
ار  ت جهخ  ذا جن ا ا اي   ارا ؤل   جن االي   وه ا ةةةةةةةةةلت   بؤز  ذا االهاخ  يي ةويؤ

اركبيؤ  ا يؤ ةيؤوسةةةةةخوا(  ارسةةةةةخج رام ارسةةةةةبع (  ويل  ران، ويل  عتؤاسةةةةة ا اوزاال( وغيؤ خ  
وهم ر االهاةخ  ارالحاي ري هؤ ار  ت جهةخ  ةذا جو   يي اي    ارقلةت ارشةةةةةةةةةاةخ ( رلا ؤل 

سةه  ةبف اراي ع( ( 10.000( ويل   رةدري سةن تسةهدر( ااؤال  ك جيف جبسة ن( ويل   ار
اركويؤ جن االي   ارالحاية  ار ي ااةذت رهةخ جنةخنة  ج ايزى    ةخوغيؤ (  رونةخرةد ايايؤلااؤل  

يي االن خل ارسةةيهاخئي ارعخراي عل  جسةة  ى ار مخب ارسةةيهاخئي وةذر  ال يق صةةؤ االجؤ 
 ةخعةداع ةبيؤى جن االن ةخل ارالحاي ارعؤبي  عل  ارسةةةةةةةةةيهاةخ يقةد ح ي االن ةخل ار لفزة ني  

وخا  ارا ارح( ااؤال  نادت انزور( و   ةةةةةة ح اردتن االت بي(  و  ارك اسةةةةةةؤ( وغيؤ خ  اج
 اركويؤ جن االعاخا اردراجي  ار خرة ي .

 
   *الواقعية االشتراكية

عد ارا هاؤ يي بيخن   1934يي ارا هاؤ االوا رلك خب ارسةةةةةةة ييت ارذم عقد عخ  
االشةة ؤا ي   ي االسةةل ب اراقب ا ار حيد يي االعب وارسةةيهاخ، يصةةخر   رسةةاي ان ار اةعي 

 عل  ارفهخن ضةةةةؤورى االجسةةةةخ ،  خر اةع يي ضةةةة   اال دا  ارو رة  ار ي سةةةةخعت االهحخع
ارسةةةة يي ي وعوا اوربخ ارشةةةةؤةي   اعه  هاسةةةةيد ارافخ ي  االشةةةة ؤا ي  ار ي هبهخ خ االهحخع 

ؤا ي  يم هوقي  ارااخ يؤ  خراهملقخت االشةة ارسةة يي ي وارسةةعي ار  هؤسةةيا هل  ارافخ ي   
يانههةخ ان نسةةةةةةةةةاي ارفن ارةذم ته اي ار   ةذا االسةةةةةةةةةل ب     ي جهملقةخت واةعية  وجن ث 

اة صةةةةؤ اسةةةة  دا  عبخرى ار اةعي  االشةةةة ؤا ي  عل   االشةةةة ؤا ي  ارفن االشةةةة ؤا ي(  وبذر  

 

، 1986تزفينيان تودرررف، نقد النقد، ترجمة، سييييامي سييييوطدان، دار الشييييؤرن ال قافية العامة، بغداد     (1)
 .41ص
 .201للمزطد ينةر، جور  سادرل، تارط  السينما في العالم، الم در السارق نفسه، ص *
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رسةة يي ي وبلدان جاا ع  جن االي   ار ي هه اي ار  بلدان اراعسةةنؤ االشةة ؤا ي االهحخع ا
 .(1 اوربخ ارشؤةي (

ا ار عبيؤ عن جا اع ةةد ه لص جن االسةةةةةةةةة ل ا حةخوان ار اةعية  االشةةةةةةةةة ؤا ية  ه
  واالسة بداع واضةعص نصةت عيههخ حؤة  ار م ر واربهخ  وهصة ةؤ  هصة ةؤا  حيخ  بف  ي هسةع 
ار  ار ل  واالبدا  وار ادتد وعد  اال  فخ   خسةةةةةة هسةةةةةةخت ار اةع بف هح ةف جخ ج ج ع يي 
ارحيخى ار  جبخعئ ت حن  بهخ ارعقف وةح ك  االنسةةةةةةةةخن ار  جوخري  هل  ارابخعئ وعليص يخن  
اال  اةخ   ةخرا انةت االج اةخعية  ونا  ةخ يي لةف اره ةخ  االشةةةةةةةةة ؤا ي يعةد ارسةةةةةةةةةاة  اراايزى 

  والسةةةةياخ يي بدايخههخ االور  جاخ يعهي اغفخا ارا انت ارسةةةةلبي  ار ي رل اةعي  االشةةةة ؤا ي
و ي بذر  ر  هسةةةةةةةع  ار  اسةةةةةةة يعخب ار اةع  نف ج انبص وةد    هؤاي  ذر  ارها  االج اخعي

  ينشةةةنلت هل  ار اةعي  االسةةةس واراهملقخت ار ي بل رى اسةةةل ب اردوا االشةةة ؤا ي  وهقدي  
الشةة ؤا ي  ار ي وضةةع اسةةسةةهخ  سةة خرين( وةد لهؤ سةةيهاخئي تؤهقي رلافخ ي  ارسةةخئدى يي ا

ان  ع ةةةةةةةةةةخ  جن اج ع االي     سةةةةةةةةةيهاةةخئيةة   يي ار اةعارذرة  جليةةخ  يي االعاةةخا االعبيةة  و 
 رجخن(   ؤى رجخا االطفخ ( ها خز  خرذةخ  وار خثيؤ ارعخطفي ي  هن االشةةةة ؤا ي  جوف يل   جيل  

اراح ؤج ن يي ار اةع وجةةخ ياةةت ان ين ن وبةةخرةةذات ة نهةةخ ه حةةدث عاةةخ يفعةةف ارهةةخب  
سةةةةةةةل ةه  عليص ويقخ  التدت ر جي   ةةةةةةةخرج  رغ  ان  ذ  ارصةةةةةةةؤاج  ار ي ناد خ يي اي   
ي رجةخن وارههكةخرم  جينل ب جةخهك ( ةةخنةت نةخعرى يي ارسةةةةةةةةةيهاةخ االشةةةةةةةةة ؤا ية  ةبةف ج ت  

 .(2 (1953 س خرين( اال انهخ ا بحت ا وؤ شي عخ   عد عخ  
 

   الواقعية الشعرية

ار  هاسيد انفعخالت ارش صيخت ار اةعي  وار عبيؤ عن  ان ار اةعي  ارشعؤة  هسع 
ارشةعؤ عل  اثخرى ارع اط  او جشةخعؤ خ واراعههخ ار اةعي   مؤةق  ج ثؤى هق ؤب جن اجنخني  

ال  ارصةةةةة رى ارشةةةةةعؤة  حيخا هل  االنفعخالت واراشةةةةةخعؤ. اذ يعد  جخن رةه ار( رائدا  جن 
سةي  هل  ار اةعي  ار ي ر   ار اةعي  ارشةخعؤة  واحد واضةعي ة اعد خ يي ارسةيهاخ ارفؤنرواع 

اهاةخ ةخت ار ةأثيؤةة  االراةخنية ، او ارابةخرلة  االج اةخعية ، او ار اةعية  ارشةةةةةةةةةخعؤةة  ه ةأثؤ يي 

 

باسييم السييقا، دار الفاراري للاراعة رالنشيير،    ارفسييياني وف، موجز التارط  للنةرطا  ال مالية، تعرطب،  (1)
 .433، ص1979ريرر   

 .561لوي دي جانيتي، فهم السينما، الم در السارق نفسه، ص (2)



 االطار النظري والدراسات السابقة –ل الثاني الفص

 

 

26 

ار     وةعزى   اركةخذ ة  ار ي ه ةةةةةةةةةاه هةخ  عم اعاةخا  رةهيةص ةليؤ وعو ييفةص وةةخرنيةص ويةختةدر(
اسةةل بص واهاخ خهص ارف ةةف االوا يي ار اهيد ر ه ر ار اةعي  ارادتدى يي ةه ار( و ر واةعي   

               .(1 ارسيهاخ االيمخري (
وعليص يخن جخ يا خز  ص ارشةةةةعؤ جن ايقخ  شةةةةخعؤم وجخ يح    ص جن ةي  جاخري  
وةةدرى عل  هعاي  ارحس ار جةداني وعؤضةةةةةةةةةةص رلحقةخئ  ار اةعية   مؤت ج ثؤى واة هةخج  

ارحيخى اري جي  وهقدياهخ  صةةةةةيغ جفعا   خرااخا وةدرهص   وار فخ ةةةةةيف ارا ثؤى يي خت  ارلح
يي جشةةةخعؤ ارا لقي عهد ج خ ع ص رلاهاز اراؤئي وة أثؤ وجدانيخ   عل  االسةةة ح اذ عل  ةف  

جخ يشخ د اجخجص ان ار صخئص ار ي يا خز بهخ ارشعؤ ال ه  ل  عن ار صخئص وارساخت 
ار اةعي  ارشةةةةعؤة   يخرفل  ارشةةةةعؤم تهم م عل   عد حلاي وةؤةز عل  ار ي هسةةةةع  اريهخ  

 .(2 عهصؤ ارادى وار اؤع عل  حسخب ارشؤو  ارؤوائي  ار قليدي (
ارشةةةةةخعؤم اراايف واحنخ    وال هع ا ار اةعي  عل  ار قهيخت بف هسةةةةةع  ار  ارح ار

اركبيؤ  خرااوف جن ارلها  و ةدت اراهخلؤ ارمبيعي  وهاسةيد ارسةاخت االنسةخني  واال  اخ   
اجف اسةةةةة   ج  ةةةةةدت ار عبيؤ واالحخسةةةةةيس ارا ثؤى  الجف ار  ةةةةة ا ار  هاسةةةةةيد حي 

نص عراجي يحؤ     ج ةخطبة  جشةةةةةةةةةخعؤ ارا لقي عبؤ هقةدي   رل اةعية  ارشةةةةةةةةةخعؤةة  جن اجةف
 ان ار اةعي  ارشةةةعؤة   ي ار عبيؤ عن  ركي ت فخعف جعهخ ارا لقي االحخسةةةيس واالنفعخالت 
جويؤى ييهخ احخسةيس عخطفي  ذات جذور واةعي  جعخشة  وجن ابؤاههخ  ار اةع  صةيل  جاخري  

يا ل  هل  ارقدرى جن ارشةخعؤة     اري جي  وركن  صةيل  هأجف واثخرى وجداني  يي عؤ  واةع
جن اجف اثخرى ع اط  عل  عرج  جن ارشةةةةةةخعؤة  وارسةةةةةةا  وباخ ت       .(3 يي حد ذاهص(

وطبيعة  اراشةةةةةةةةةةخعؤ وارع اط  ار ي تزاؤ بهةخ ار اةع، والزاا  ةذا االهاةخ  جسةةةةةةةةة اؤ يي 
عيا ج ص ار  ت جهخ  ذا  اخ يحالص جن ةي  وجشةةخعؤ ه ثؤ يي ارا لقي حيف ان ات اركويؤ 

 سةةةةةه ات ار ةةةةةيخ ( و  ن ر(   لفزة ني   جن االعاخا اردراجي  جن االي   واراسةةةةةلسةةةةة ت ار
 وغيؤ خ اركويؤ جن االعاخا اردراجي .

 
   الواقعية الرمزية:

 

 .144م مد علي الفرجاني، ن ة الليالية التس يلية في ن ف نرن، الم در السارق نفسه، ص (1)
ا نرية رالعلن، م لة المسييييير  رالسيييييينما، ت يييييدر عن م يييييل ة السيييييينما    م يد ياسيييييين، السيييييينما رين  (2)

 .103، ص1971رالتلفزطون، بغداد  
 .100رعد عرد ال رار ثامر، الم در السارق نفسه، ص (3)
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ةدرهص يي ار عبيؤ عن اعت ار فخ ةةةةةيف رلحيخى اري جي  وجعبؤا  عههخ جن   يا ل  ارفن 
ا ا ارعاف اردراجي يق ع خ ن خ  ج سةةةةة  ار  ح اي  و ةةةةة ا ارفكؤى ار ي يا لكهخ ارفهخن  

البد ان ت عم ار  ايصةةةةخا   هخ ار  ارا لقي وةف جخ ت جد عااف ارصةةةة رىوةؤغت يي ايصةةةةخر
ار ي ريسةةةت رهخ عالر  ال جنخن  الشةةةيخ   جسةةة  ةخت هأوةلي  ج عدعى يخرسةةةخر  جخ وةق ع ار  
 .(1 رهخ يي ارعاف ارفهي(

ين  زة ن هأاذ شةةةةةنلين هعبيؤةين ج داالواريص اشةةةةة لخا  ارؤجز عااف ي ةةةةةخ  وار لف
االاؤ و اخ ارصةةةةة رى وارصةةةةة ت ون يا  رهذا ار ه   يي عالي  هحليف  احد اخ تؤشةةةةةد ار  

وهؤةيت ارعاف ارفهي يخن ارؤجز يأاذ جسةةةةةةة  ةين اراسةةةةةةة  ى االوا ت اوف  اخ    جهم ت 
اذ ريس رلؤج ز وج ع ت شةنف ضةان سةيخت ارح ار او  عم ارااف ار خ ؤى عااف ارصة رى  

ارا قف ارةةذم هبةةدو ييةةص، وحيةةف ه   جةةد هةةأاةةذ شةةةةةةةةةن   جن ا ا   افؤع ةةخ  عيةةدا  عن 
 .(2 ارع ةخت(

ي  يحسةةت بف ى اربهخ  ار شةةنيلي رلصةة رى ار لفزة نوال يق صةةؤ ار ؤجيز عل  جسةة   
ان اال  اخ   خرا سةةةةةيق  يعاف عل  هكوي  اراعه  وهعايقص وةذر  ارح ار وةف ارعهخ ةةةةةؤ 

يخت جخ ارصة هي  االاؤى ةاخ يانن اسة  دا  ارؤج ز واالياخ ات ارااخزة  يي رسة  ارشة صة 
ةاخ ياوف ارايف ار  االع اخع عل  هكؤار  عم ارا اقف  عاجت غيؤ جهسةةةةةةةةل   عن ار اةع

 ار اةعي   او اراشةةةةةخ د ة احد جن سةةةةةبيف ارؤجزة  ار ي هع اد  ار اةعي  ارؤجزة . وان ج  ؤ
ارؤجزة  ينان يي ار عبيؤ عن ار اةع  شةةةةةنف رجزم عبؤ ارسةةةةةيخت اردراجي وارشةةةةة صةةةةةيخت  
وجعةخرا هةخ  شةةةةةةةةةنةف رجزم رل عبيؤ عن يكؤى واةعية  يم ان جااةف ارع ةةخت ارك جية  ار ي 
تؤايقهخ سةةةةةيخت  ةةةةة رم البد ان ته اي ار  طبيع  ارح ار اراهم ت ته   عهص ال  رجزم 

صةةةة ر وارلقمخت ار ي هحاف جفؤعات هعبيؤة  ه شةةةةنف   ةةةة هي اجخ اراسةةةة  ى اروخني يه  ار
 .(3 ر لدو رجزا   عد ان  هأاذ جنخنهخ اراهخست بين ارلقمخت ا ا ار سلسف(

ارؤجزةة  يي ةويؤ جن اراشةةةةةةةةةخ ةد وارلقمةخت وباةخ ةةد ولفةت    ان االعاةخا ار لفزة نية 
 ا بؤ ييواعا  عل  جسة  ى ارفكؤ جاخ ياهل ارا لقي يؤ ة   يحق  يه  وهعبيؤ ا وؤ عة 

 

 .55رردرلف ارنهايم، فن السينما، الم در السارق نفسه، ص (1)
 .121، ص1958لو الم رطة، القاهرة  تمام حسان، اللغة رين المعيارطة رالولفية، م ترة ا ن  (2)
، 1ةارل رايل، فن المونتا  السييينمائي، ترجمة، احمد ال يييري، الدار الم ييرطة للتاليف رالنشيير،    (3)

 .88، ص1964القاهرة  
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  ارؤجز عااف ي ةةةخ  االعاخا ار لفزة ني   رذا ان وج ع  هأجف االحداث وارلقمخت اراعؤوضةةة ،
اج ل  اركويؤ جن ارقيا  ار عبيؤة  وعالري  ي ةة   عن بهخئص ارشةةنلي ارذم يحاف  ةةيخغخت  
جةةدتةةدى  اةةخ يا لكةةص ارؤجز جن اجنةةخنيةةخت يكؤةةة  وهعبيؤةةة  ج عةةدعى هلهي وهعا  وهزةةةد جن 

 ا اي  االيكخر اراعؤوض  ضان االحداث اردراجي .
 

  *السينما عين )عين الكاميرا(

عين اركخجيؤا هعهي  ان عدسةةةةةةة  ار  ار صةةةةةةة ةؤ  ي عين ارشةةةةةةةؤةط وةد عع ا يي 
بيخنخهه  واعاخره  ار  ريم ار اويف واردين ر واالسةةةةةةة  عت  واالزةخ  وارانيخل واسةةةةةةةخريت 
االضةةةةةخ ى واالاؤال وان ه  ةةةةةع ار يخر  الر  ار صةةةةة ةؤ حيف انهخ يي ن ؤ   ارعين ار ي 

اراينخنيني  ةخن هخ ان انعدا  االحسخب يي االر  هف ت ارعين اربشؤة  ذاههخ يي ج ض عي 
 .(1 يي ن ؤ   ايؤ ضاخن رلحقيق  ةاخ  ي واةعهخ(

وجد ارسةةيهاخئي ارؤوسةةي  عزةلخ ييؤه  (  ذا االهاخ  يخر   ح رص جاخع  جن اذ ي
ييؤه      هسةةايف ارحقيق  او هصةة ةؤ ارحيخى ةاخ  ي  ارسةةيهاخئيين ارشةةبخب وةخن  د  

جن اراسةةةؤح جاولين، عين رات،  ف جخ    يي رييص اتعون سةةةخب  اعداع او هؤهيت  يهبذ ة
، جع اايص 1922ااؤال، وبؤي ةةص ةف هخري  ال ين ن نخهاخ  عن اركخجيؤا، يأسةةس يي ايخر 

عين، ار ي هملعت ار    –اخ جي خئيف ةخوناخن و ةديق ص ة بخرين وبليخ    جاا ع  ارسةيه
واالجسةةةةةخ   خرحيخى ال رعؤ  ذر  ةاخ     قدر جخ هاوف ارقصةةةةةد جن بل     هسةةةةةايف ار اةع
 .(2 عالر ص ارعايق (

غيؤ ان جصةةةةةةةةخعت واجهت  ذا االهاخ  رك ن ار  ار صةةةةةةةة ةؤ ةبيؤى ارحا  وثقيل   
كخجيؤا و ةة ههخ جسةةا   عهد االشةة لخا وه ملت اضةةخ ى اخ ةة ، اضةةخي  ار  ان ج اجه  ار

رلااه ر بهذ  ارمؤةق  سةة  عم ار  اه خذ ارااه ر ج اقف ج  لف  ييب عد ارا ضةة   عن  
 واةعي ص.
 

   االتجاهات االنطباعية

 

 .80للمزطد ينةر، م مد علي الفرجاني، الم در السارق نفسه، ص *
 .80الم در السارق نفسه، صم مد علي الفرجان،  (1)
، 1997جان ميتري، السيييييييييينما الت رطرية، ترجمة عرد   عوطشيييييييييق، منشيييييييييورا  رزارة ال قافة، بغداد     (2)
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يي ارافخ ي  واالسس ار ي اجل هخ طبيع  االحداث ارسخئدى يي اراا اع   ان ار م ر
وارسةةةةةةةةةعي ار  اياةخع اطؤ وحل ا جةدتةدى يي جاةخا ار م ر واالبةدا  جعةف عةدع ةبيؤ جن 

، يقد ارا ؤجين ي ؤج ن عن االطؤ ار قليدي  ار ي يرسةةةةةةةةةت جفخ ياهخ االهاخ خت ار اةعي 
يةةة  جةةدتةةدى وار  جةةص  ةةةةةةةةة ب ار جعق ا  ةةخن ارا ؤج ن ه اة ن ار  االنم ت  فكؤ ور 

خ  جن ار اةع ار   ةئوغؤا   ارا ضةةة عخت وارحل  وار اؤةد يشةةةهدت هل  االهاخ خت هح ال  جؤ 
اهاخ خت جدتدى  احيخنخ  ار  حد ار مؤ  يبؤزت سةةةاخت واصةةةخئص  ار يخا ارذم ةد يصةةةف 

عةخراة  هاولةت  ةخالهاةخ ةخت االنمبةخعية  ار ي هعبؤ عن ذات ارفهةخن ورية ةص ار ةخ ةةةةةةةةة  يي ج
وارسةعي ار  ةسةؤ ارق اعد يي االاؤال    صُ ذاهي ارا ضة   اردراجي واسةبخ  عل  ارعاف ارفهي

وار صةةةةةة ةؤ وهم ر اسةةةةةةخريت ارا ن خل واسةةةةةة  دا  ار د  ارسةةةةةةيهاخئي  وضةةةةةة خج  وغؤا    
اردين رات واالزةخ  واسةةةة  دا  زوايخ ار صةةةة ةؤ ارا مؤي  يي سةةةةبيف ار  ةةةة ا ار  ارلخيخت 
هةخ  ار ي  ةةةةةةةةةهع جن اجلهةخ ارعاةف ارفهي وال  هةأثيؤات جعةف ارا لقي ت فةخعةف جعهةخ وةةدرة

حسةيخ  ركي تهدج  جع ارحدث اردراجي ارذم يشةخ د  حيف هشةنلت عدى اهاخ خت يهي  هاوف 
 االهاخ خت االنمبخعي  هاولت  اخ تلي:

 
   الدادائية

ان له ر ارداعائي  يعبؤ عن ج قف ج شةةةةةد ضةةةةةد ارح ةةةةةخرى وار قد  سةةةةةخعي  ار   
وقةخية  وال ع ةة  ره  هاةخوز ارقي  االج اةخعية  واروقةخيية  واالا ةية   يةخرةداعائي ن ضةةةةةةةةةد ار

ارةذم ةةخن يقياةص ارةداعائي ن ةويؤا     ارعف ةة  شةةةةةةةةةبةص  ةخالا ت وضةةةةةةةةةد ارااةخريةخت... ان  
 .(1 ارمف ري  غيؤ اراقيدى(

وةخن سةةةعيه   ةةة ب ار جعق ا وجحخور  ال  عخر  ان جخز رهخ ار عبيؤ ب  جعه   
االيكةخر ارعف ةة  يي ارفن وريم ةةف ار قهيةخت اراعؤوية  يي  جن ا ا هةأ يةد   عل  ريم

جع   ارفل  ارسةيهاخئي وةذر  اسة  دا  ج اع وبمؤةق  عشة ائي  وعل  شةخ ل  طبيعي  هعخجله 
ارل ح  ار شةةةةةنيلي  وار ي هصةةةةةف يي  عم االحيخن بلصةةةةة  ورش  عم ارا اع عل  ارفل  

نةخنةد ريايةص(  ورقةد ةةخن جبةخشةةةةةةةةةؤى وجن اشةةةةةةةةةهؤ يهةخني  ةذا االسةةةةةةةةةل ب  جةخن رام( و  يؤع
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ارداعائي ن يع قدون ان االةؤبخ  ارمبيعيين رلفل     ارفن ار اؤةدم وارؤةص وارا سةةةةةةيق  
 .(1 ا وؤ جن االعب واردراجخ(

وةخن سةةةعيه   ةةة ب ار جعق ا وارهك   ارا ةةةحن  جن اجف ين جدتد جؤهاف  عيد 
يع اد ار سةةةةةةةلسةةةةةةف   عن االسةةةةةةةس وارق اعد ار قليدي  وةب عد عن ارقصةةةةةةةص وارؤوايخت وال
. ااؤال  رةهي  ةليؤ( (2 اراهمقي ر حداث وجن اشةةةةهؤ اي   ارداعائي  يل   بين ارفصةةةة ا(

فن  سةةةؤع  يي ارفل  جهخز   خرسةةةؤع  اربميئ  ر أ يد ار ةخر وياخى ه دحؤل عؤب  ارك نؤى  اذ
اربؤج ازة ن   ل  ذر  ج حق  سةةةةؤةع  ارحؤة  جدا رلكفن ارهخرب وةؤةم ورا ى ارسةةةةخعى وة

 اراح ؤج ن و   تلهو ن.
   -:*السريالية

 ي رقةخ  بين ارةداعائية  ار ي هعهي ار اؤع عل  حةدوع اراهم  وبين ن ؤةة   يؤوةةد(  
اركشةةة  عن اسةةةؤار  وةد وضةةةع بيخن  ذ   هي اال  اخ   خرعقف اربخطن وارعاف عل  هعار ي 

ن جذ به  ارفهي يعبؤ عن  وبين ييص ا 1924بؤة  ن   اركخهت ارفؤنسةةةةةي  اندرةصارادرسةةةةة   
فس يي جاؤا خ ارحقيقي  عيدا عن ةف رةخ   يفؤضةهخ ارعقف. ث  االياخن ارامل  ا اطؤ اره

ارحيخى    سةلمخن االح  . ةاخ اشةخر ار  ا اي  ار    ارذم يف ل االيخت اجخ  ار  يف، وةبؤز
ارسةةؤةخري  ان ه للت سةةاخت ارعقف اربخطن و ةةبل ص...   وجن ي   ة اعد   ارهفسةةي  ارحقيق 

 .(3 ل  ارعقف اراعقد ارسيل (وجن اثخر غلب  ارعقف اربخطن  ذ  ع 
جن سةةةيمؤى ارعخر  ار خرجي بف وهحؤةؤ  ع  ارسةةةؤةخري  ار  هحؤةؤ االنسةةةخن اذ هسةةة 

  ارهفسةةةةةةةي يخر اةع ارديين يي اعاخت ارفهخن    ارذم يحؤ  تد  ركي بتجن ارعقد وجن ارك
عن رغبخهص واح جص واجخرص وةد ي هؤ  ذا ار عبيؤ يي  ةةةةةةةةة رى يسةةةةةةةةةخطيؤ  جعبؤا      يهخ   ته

ايخري  اؤايي  هك ن يي  عم االحيخن ةخرم سةة  ار ي يسةة عصةةي عل  اراشةةخ د يهاهخ. 
وارسةؤةخري  االانهاخ ي  لفخن  وعل  ارؤغ  جن ارشةبص ارذم ةدتبدو يي ار خ ؤ بين ارداعائي  

 .ف ار  ارلا   يخرسؤةخري  ا وؤ غا ضخ وعاقخ  هاييي ج انت عدى يخذا ةخنت ارداعائي  
اي   ارةداعائية  هقةخبلهةخ ة جيةديةخ ه اةص ار  ارلؤا ة  واالبهةخر يي االي   ارسةةةةةةةةةؤةةخرية ،  

ؤع ا وؤ جدي  وار اؤع عل  ار اةع عبؤ ارف ضةةةة ة  ار ي ت سةةةة  بهخ االهاخ  االوا يقخبلص ها
 

 .507الم در نفسه، ص (1)
 .509-508الم در نفسه، ص (2)
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ي بؤ جاخ     اال  اخ   خر قهيخت جن ةبف ارداعائين يه  وهه ياخ يي االهاخ  ارسةةةؤةخري يجخ
عليص عهد ارسةةةؤةخريين ارذتن اع ادوا عل  عين رات يه خزة  جقخبف االع اخع عل  االشةةةيخ  

ي    عصةةة نوخي  ارؤج ز اراسةةة  وارا ج عات اربسةةةيم  عهد ارداعائيين يياخ يا خز  ذا االهاخ  
  ل اةع ار  ابؤاز اركويؤ جن ارلؤا عل  ار حليف. وةد ا د يهخن ا  ذا االهاخ  عبؤ ري ةةةةةه  ر

اةخره  ارةدراجية  وارفهية  ركي ت ثؤوا يي اراا اع جن ا ا اسةةةةةةةةة هبةخ  ريةة  جةدتةدى  يي اع 
 .ةخئا  عل  ار داعي واالح   ورية  اراس قبف

 
 
   *التعبيرية

وةةةخنةةت ذات ه جةةص اعبي وج سةةةةةةةةةيقي    1910ي نا عةةخ   جلهؤت ار عبيؤةةة  يي  
وجعاخرم وهصةة ةؤم اجخ ج جحهخ االور  يي ارسةةيهاخ ي هؤت يي يل   طخرت جن بؤا  عخ  

يل   جقصةةةةةةةة رى   ( و   جن ااؤال  ب ا ييا ز(، اجخ اشةةةةةةةةهؤ االي   ار عبيؤة  يه 1913
هي( ارةذم يعةد ارها ذل االسةةةةةةةةةةخسةةةةةةةةةي  ( ااؤال  روبؤت يي1919ارةدة  رى ةةخرياةخرم عةخ   

 يي ارسيهاخ. رل عبيؤة  االراخني  وةعد   ع ه  بداي  ار عبيؤة 
، وةؤةةت  ةةةةةةةةة رى جقهعة يي ار عبيؤةة  يحةخوا ارفهةخن الهةخر هاؤبة  عةخطفية  يةخ وؤ  

يةخرفهةخن ال ته    ةخرحقيقة  ةاةخ ه هؤ، بةف  مبيع هةخ ارةداالية  وبةخراشةةةةةةةةةةخعؤ ار ي اثةخر ةخ 
ارا ضةة   ور حقي   ذ  ارلخيخت يخن ارا ضةة   عخعى اجخ تؤسةة  ةخرةنخه رةخ، او يشةة  ، او 

ر ك ن ذات جعه  جعا   أ ةةد ار اؤبةة  ارعةةخطفيةة   ريةة تبةةخرغ ييةةص، او جن نةةخحيةة  ااؤى يليؤ  
، هحخوا ار عبيؤة  يي ارسةةةةةيهاخ ان هعا  ار فخعف اراشةةةةةخ د جع وة ة  رهخو ةةةةة رى ج ثؤى  

ارفل ، بدج  ار قهي  وار صة ةؤ ار  يلي اب كخر ج هؤ ارفل   مؤت هحؤةؤ جب كؤى واسة وهخئي   
 Camera Un)وبةخسةةةةةةةةة  ةدا  اياةخ ات جبةخرغ ييهةخ وهقهيةخت ةنةخجيؤا جب كؤى جوةف هقهية   

chained) شةةةهد، وزاعت اجنخني  ر حؤ  ا ا اراارشةةةهيؤى و ي هقهي  سةةةاحت رلكخجيؤا  خ
 .جحف ارحقيق   خر ؤاي  وارفه خزةخجدتدى رلاشخ دى يحلت ار   ا ار  جفخ ي  

 -:جن ابؤز ساخت ارفل  ار عبيؤم  يو 
 بين ار    وار ف  ص رى ة ة .ابؤاز ارفؤت  -1
 ار شدتد يي اس  دا  االشنخا وارهاخذل ارلؤةب .-2
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يؤ اره خجي ، واسةة  دا  االشةةيخ  ارعا عي  واراسةة قيا  اسةة  دا  ار شةة ةص وار ؤا يت غ -3
  نوؤى.

ارايةف ار  ار اؤةةد وارا  ؤ، حيةف ان ارفهةخن ار عبيؤم ته    ةخرصةةةةةةةةة ر ارةذ هية  وريس -4
  خاليكخر ارحقيق .

رؤعت حيف هب كؤ الؤةب  ركي همخب  ار ضع ارهفسي وارش  و اراس  دا  زوايخ ار ص ةؤ  -5
 عخراخ  ةخب سيخ .

  عم ارا اع وارفؤا  هأاذ وج عا  جس ق   غؤةبخ  ةخراؤايخ وارش ار  وارابخني.-6
 اره ب  خرا خعفخت وارع ار  ارزائف  وار دا  واراحخ خى.-7
 ار اويف  خسل ب اياخئي عخري ارمؤاز.-8
 .يهي هف يف االس  عت  خت حيف انهخ ارع ار  ار ي هب كؤ خ ايخعم االنسخن  ص رى -9

 
  *الطليعة

ارا شةةةةؤات االور  ر هاخ  ارمليعي ارا اوف يي    االور  لهؤت عد ارحؤب ارعخراي
عل  جه ؤةن وحؤييين جن اجوخا  ر م   ليعي  ار ي عوؤت رهفسةةةةهخ يي يؤنسةةةةخارسةةةةيهاخ ارم

االهاةخ  جهةخ  ةةةةةةةةةخ  رلهزعة  ار عبيؤةة  عتل   وجيؤجةخن عوال  وجةخن ايشةةةةةةةةة ةختن(. وةةخن  ةذا 
طؤ ارسةةيهاخئي  ار قليدي  ارسةةخئدى واالب عخع عن ار اةع  جن ال راخني  سةةخعيخ  ار  ار حؤر  اال 

يحق  بةذرة  عةدعا  جن ار اةخرب ارسةةةةةةةةةيهاةخئية  اراةدتةدى حيةف  ه ايز اعاةخا يهةخني ارمليعية   
وةةد هةأثؤت  خ  اسةةةةةةةةةخريةت جةدتةدى جب كؤىهبة ملي  جع جيله  ار  ار ةخر عبيؤ اراؤم  ارحؤ وا

 .(1 وارسؤةخري (جحخوالهه  وهاخربه  االور   حؤة  ارداعائي  
وا     ذا االهاخ  اي ةةةخ   خرصةةة رى ة نهخ ارعهصةةةؤ االسةةةخب يي ارفل  ارسةةةيهاخئي 
وراأ ار  عراجخ هع اد عل  ار بختن ار ة ئي جن عون ان ه ري ار عبيؤ ارعخطفي يم ا  اخ  

ارمليعي  و ي جخ اطلق ا عليهخ ارسيهاخ ارحلاي  او ارسيهاخ ارصخيي  و هخ  هيخرات رلسيهاخ 
و ي ارمليعي  ار قليدي  ذات ارما حخت ارشةةةةةخعؤة  ارحلاي ... وااؤى غيؤ هقليدي  حققهخ  

 خراهخت ارداالي   خ  ت نييف وجن ار اضةةل ان  ذا ارشةةنف االايؤ رلمليعي     اال وؤ ار صةةخة
را رفيص وجن ابؤز االي   ارمليعي   ي اي     خنز رة  ؤ( و  ار ؤ روثاخن( و  يؤانسيس  
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خ  بةخ(   نةذا حةدعت ارمليعية  جاه ر ةخ عل  اره بة  جن اراوقفين وارفهةخنين وارافكؤةن  بية 
 .(1 و ي ه  ل  يي ذر  عن ارااخعخت واراعخجف ار اؤةبي  يي ارادرس  ارس يي ي (
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   بحث الثانيمال
 

 الصورة وفق المناهج الفنية 
 

   الصورة في الفلسفة 

ان مفهوم )الصووووووي ا فل الفنموووووفذ أشك الا مخ لفووووو كفق ممظنفذ  ن  الف  اأ شظهك  
   فموي  ال واه  الاففو كفا اليري   المفكهيشهك القد اسوه  هخا الشفهوم مشناك  الفنموفل فل

  هك الفنموووووفذ السكأا سوووووووكق فل اووووونو ذ فه  اةكي وهك الشمظنفذ   ال)اف ةون جكبهظالظل 
ا االل من ة ح مفهومكق مودداق  ن الصووي  مع ظوكيهك  شر ق لنكل  )الشر(ا ق م 427-347

   كل الن  الاةن   نيهك فل جشهوي ظه لسووووو  )اووووووي  المي ا اليوه  ذ الظل ) شر( مو وووووو  
افسووووش  اللن امظهاا هخا اليوه  فل اففوووويكة النكدلذ السووووكم  افجمووووكم الشمظنفذ  يننهك 

  ا1)أكفنذ المفيد ا
الالصووووووووي  فل الشفهوم افف ةوأل ف  نال مكففووووووو كل الش ميذ الشظو  ذ فن ق فل 

لنصوي    )ظ لا النكل  الفيه  ل ألن هخ  الصوي  الافف كفا من الجهذ أ   اف ةون هل
لصووووووووووي  كلشروكل الموكا الشموووووووووش  ) ها لف ةونا الالشظنن وذ مو كاليوه  وذ ال ظوع ود  لو  مو 

الشظيوأذ لمكم سوووك ال اليها الش يدون الفل هخا الشركل  صووووا ظ ل الصووووي  )هل الظل 
  ا2) فم  النكل  ال كه ي حيث  يون الي يايكاا  اده  هل ظ ل افدالاا الشصاو ذا

لمك اوووووي  المي  سشفهوم فنمووووفل من الجهذ أ   هخا الفينموووووث فظ كب()الشركلا  
الخي  نال )الصووووي  افالل  الش ميذ أ  لاووووا مناكهك الصووووي  مصوووفذ  كمذ    فهل  اد 

ا فل  ا ه سكم(  لةالواحد  ا ه الخي هو )فوو  الشوولةلف ةون ليمووا ا ر  من اسوو  لخل  
  ا3)الخكلص الخكلدا

اففووو كل الشا وي  ليموووا ح ي يذ بخا هك )ب(  ن  افاوووول لن   اال ؤسد )لف ةون 
الظل  شرنهوك )فهوخاا الش  ا الش سووووووووووم لال  ار الشا   )و مل مفي  وها ال  الش  ا الش ن  

 

، ص 1926أفالطون، الجمهوريةة ، جمةمةة ، خبةة، الةة،ر، الاةة،لمع، فار المعةة،رل لر،لةة، ةة   الب ةةةةةةةةةةةةةةم،   (1)
115 . 

 . 185المصدر الس،بق نفسه، ص  (2)

، 1977فؤاف ك،مل،  أام ن، الموسةو   الفرسةف   المصرصةمع، ادداف، مةرل  البهلة  لر،ل،    الب ةم،    (3)
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في  الالظل  موووووووووشيهووك هووخا يار الو ووكم  الشي د  الظل  وودير ملي لد     ا1)الال    الش ن ا
 ونكق لخل  أكبظذ ف  ظغي  الهل غي  موجود  فل الفينموووث )اففوويكة الفننيذا اللن الصوووي   

الواقا ألن موجوداا الواقا اووي أكقصوذ  ن اووي  الشركل فهخ  الصووي  الاحد  اسوكسوهك  
   نيد  لال موك ك هجوه  خكلد ف  ش ن  

لشووك ك  فن   نيود )ةن  الو ي وذ بظوك كق ألأه وظاوكالل قموووووووووشوكق اوووووووووغي اق من امظوداد  كفو 
  ا2) االشو و  ال ل  ال م  غي  مه

كأيذ  ميب  ن  الفاون ل ضووكق الظل  صوووا وموو الالجهذ الا   هخ   ن الشوك ك   ا
ذ معودي لأكس ف للنو ي ذ ألأهك ) شر( أموووووومذ أكلرذ  ن الو ي ذ اللأهك اووووووانا ممووووووهو 

  ا3) ن فون الو ي ذ ألأهك افوكح ف ح كم ا
ن  فوو نهك المكا    مفكيقذ فللمك الصوووي  فل الشفهوم )افيسوو لا فهل اوووي   

اووي  المي  افف ةوأيذ الركبظذ الهل هاك اووي  موكةاذ لنواقا الفيه  ل فصووي  الشاضود   
مر ق ف  وجد اف بواوفهك اووي  لهخ  الشاضود  لال  ن  اللمك م وأكا الصووي  فظ  وال لاو ق 
مشفهومه الفنمفل  ن )الهيوللا )لال الشكد  افالليذ الظل  شر( جوه  ف ف ( له الف ووجد 

    ا4)ب( هو اوي  الظ اب الالهواةابخا ه قال  
ا ف  نهل الهيولل  ن الصوي  الشظيوأذ ماه ب( وؤسد  ق م 322  – 384 )الليس و

هل الظيفظذ الظل   الشووولة  زمهك )في( اووووي  لهك هيولل خكا بهك سشك لن الصووووي  فل 
  ا5)  وم بهك الهل مصدي الفك نيذ الالاشكط فيها

المن خ ل هخ  الفي   سوووووون  ليسوووووو و ال   منيص مفهوم الصوووووووي   ن مركلهك 
وجيذ مظ وي  واظ ( فيهك الوجود فووووووو  ق منو اق  ن ح ي ذ بيول  افف ةوأل اليكمد )الجننهك

  ا6)لفن(اك و  ال  الوجود ممكل
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ال يظموب أ   ذ الشوك ك  افيسو يذ لهشيذ خكاوذ ل  لأهك  ا ( الصووي  من فو نهك  
) صوواا مك ذ الالفن  ن  الف  هخا الشفهوم ل وينكالش  وال م  الشوموووسالشي د ال  فوو نهك 
 و ي ه فنش( الفاكن المهشظه ف   ظصو  فل لمدادأك مصووي  م  ي  سشك     يها ال وينذ  ن 

ي د اووووووووووي  ةو  افاووووووووو( من اليشكل ال وينل ب(  ودث فل ال وينذ ألن الفن ليس م
  ا1)  وم  ن   ودو( الواقاا  ما وذموك ك  

لن الصوووي  فل الفن  اد ايسوو و  ظمخ فوو  ق خكاووكق وودال مفكيقكق لشفكهي  لسووظك    
اف ةون خصووووواووووكق فيشك وظنن  مشفهوم اف ةون  ن اوووووي  الواقا الاكقصووووذ الالشفكيقذ  

ه )أمووومذ أكلرذا ف حيك  فيهك  فعيسووو و مشفهومه  ن الفن ليوأا الل ضوووكق  لصووووي  )الشركل
أكأوي لدى اليكماكا ألأه وهدث   لةو ى فل الفن ف  ق ليق  من اليشكل ال وينل ألأه )ف

  ا2)لشوكباكال  موكاللذ افحظفكظ م
ال غ  من س( هخ  افخظ فكا بين ايسوووووو و الاف ةون فل مفكهي  الصوووووووي  ال ن  

فل ممووووونك  افخي    ظ ب من الشفهوم افف ةوأل خصوووووواوووووكق فل  الالفن لف لن ليسووووو و
لسووظاظكجه ال كم( )لن لي سكمن مكدي  وش( داخ( جوه   الشركلل الخي  موون  ال  الظو    

  ا3)اليكم( من خ ل الواول بهخا اليكمن ال  الش ( افمر(ا
ال هخا الشنا  فعن ليسوووووو و قد لقظ ب من لسووووووظك   فل أ ( )م سه الر ( من الفن( 

    ا4)ممو    ان ال فم  مك    ل  نيه من  غيي االوا ل افيادي ال  مودل 
ا  نظو  1804 - 1724 ا ا اأظ ناك ال  الفنموووفذ افالي يذ الودورذ أ ى لن ) كأاال 

) شووش( س( مك  صوودي  ن مو ووو  الهو م وينظه  )الشكد ا مو ووو كق ألديا اك الوموول فهل 
  ا5)مظغي  حكدثا

فل حين  شر( الصووووي   اد  )الشودل الوكةال فل الخاا النكيفذ الهل  شووو ( غكلوكق  
لي من اففويكة فل  ا هك الهخا  نال لن الشولة فل  ا ه   ا6)لالليكق مكةايكق فل الوموكسويذا
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ا فوعن ) وكأواا ف ق فل أ   وذ الشن فوذ  ليس فل الش وكن الالهموكن اأوه ف  ش ن لن  فن ث لوخ
بين الشكد  الالصووووي  )فعةن  لفل الشكد   ن  مك ووول الشن فذ من  اكاووو  مموووظشد  من 
افحمووووكس الالظي  ذ اللةن  لفل اوووووي   ن  مك وووول الشن فذ من  اكاوووو  ممووووظشد  من 

  قوالب  مووك د  ن  لديا هك الفهشهك قواأين الن (  اد     ب من يكا الوس ال ف غهك فل
همكن اوووي  الوس الداخنل الالش كن اوووي  الوس المكيجل الالهمكن الالش كن اوووي كن  لكف

 ا شوكن الشوديسوكا الومووووووووويوذ السوخلو  م وفا الن و( المنوكأيوه الينيوذ فهل اووووووووووي  قونيظوكن  
  ا1)لظصوياا اليهميذاكموي ذ م

فل  ا وه هل في     الشووووووووولةالف سوووووووووفوذ الوخون جوكةالا منود ) وكأواا لن في      ال ود  
ذ القد  يكالزهك الف سووووووووفذ الشودأون الهخ  الفي   أيد لهك الجوداق فل فنمووووووووفذ قضوووووووو مظاك

     اف ةون فل الصوي  الشركليذ الم وأك هك 
ال اد ليسو و فل اليوه  الخي وظين   و  الصووي  الشومووسوذ اللهك ا ضوكق امظداد  

ا ال)فووووو اهكاليا الهشك م1832 – 1770  مووووفذ الودورذ مظشرنذ فل فنمووووفذ )هيي(فل الفن
  شركلل الاف يك  الشكدي،: اف يك  الكالودورذ فل ا يكهيها ر  الف سووفذ  عأي اق فل الفنموو ذ 

الس  الفينموووفين ف واي ان الواقا الوموول  اللين وا  ان له أ    مركليذ مع ظوكي   موويي ق  
) نكليكقا  ن  افياد  لدى فووو اهكالي الهيي(    لفي   )ال الح الش ن ذا لدى هيي( لال  مووكميكق 

 لسظاو ه من الف سفذ الخون سو و  ل    دم مخهوكق جدوداق خكاكق مه الاأشك 
ا الخي  عأ  سري اق معلشر( افف ةوأيذ ف د اووووك   م1860 -1788  لمك )فووووو اهكالي

فنموووفظه فل أ   ظه  ن الفن ال صووووي   ن ةوينذ الصووووي  فل فووو نهك الشيظكفيه  ل القد  
اأ ن  )فووووووو اهكاليا من الواقا النيكأل ألأوكا في  ه  ن افياد  ال وووووو ب لمرنذ حموووووويذ 

  مفهوم قونل ميظكفيه  ل القد  منشوسووذ  نيهك من الاقا الويك  سل وؤسد مند  ال  لن افياد
لفن مع ظوكي  خ اوووكق لال  موووكميكق  ن يغوكا افياد  النشيكة كلأوصووو  لهظشكم الفينمووووث م

لخي وظي د من المفهومه  ن الفن   ظ ب سري اق من )مر(ا لف ةون ال اد  لن افأمووووووووكن ا
نيذ لي لأه ف  ن  الا   ال  اففوووويكة )مشاعى  ن الهمكن الالش كن الالن افياد    ون قكدياق 

     ا2)اليهمل الخي ف  مضا لشودل الننذ ب( وا   ال  الشركل اليكمن فيها لةوا   ال  الش

 

 .  208، ض 1979سم م كمم، الموسو   الفرسف  ، ب م ت، فار ال ،جب العمب ،  (1)

، 1989جوف ق م مد سةةةةع د، م ر،ف ايا ، الف،  بد هةةةةوببه، ر، فار الربويم لر،ل،    الب ةةةةم، ب م ت     (2)
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  -الشك ول الالهمن  -أل فيؤدي دامشكق ال  الاهال  خكيا الهمكن و لمك الشركل افف ة
سشك لأه ليموووووا له   قذ ما غي   من الشو وووووو كا الاففووووويكة الوكدأذ فل   ،الشموووووظ و(

الهمكن الالش كن  ال ف ق فووو اهكالي بين الظصوووي الالشركل فعفالل )هو الوحد  الششوويد  من 
 ر   بواسوووووو ذ الظي  ذ  لمك الشركل فهو الوحد  الظل  او( ال  سر   مموووووووب الصوووووووي  لال 

  ا1)الوملاال وينذ الهمكأيذ الالش كأيذ ألديا اك 
ال هخا فعن الفن  نا  معديار الشركل ألأه  نيد لال واظج الشر( المكلد  الظل سوووووووووو   
لديا هووك خ ل الظووعموو( المووكلص فهو واظج مووك هو جوه ي أووكبووا فل سوو( ظواه  النووكل    

 ش اا ال شووظ ط الفينموووث  ن  الفاكن لن  صوو( ال  م  وذ الخاا النكيفذ المكلصووذ الظل 
لذ قيودهك الظل  يو( الف د ال ني  فظا قكبنيك ه سل  صووووووووو( ال  م حنذ  من قه  افياد  اللزا

لشركل   ون دامشكق م  و كق معفديار الومووووول الال ل ذ الودسووووويذ  ك)ف  الظصووووووي م الياق معمركل 
لنف د الخي  و ي من مشوووياذ افياد  الالواوووول ال  الشركل   ن ة    الشن فذ الودسووويذ  

مديسذ من قو( افخ  ن لمك الواوول ال  م حنذ الظصووي  الالومويذ وؤدي ال  خن  ل شكل 
فينال بخل  افديار الفننل الخي وا ( ال  افخ  ن بواسو ذ الينشكا الف ووجد فل الظصووي  

    ا2)ل ر  مشك ووجد فل  ن  فها
ال نكم( فووووووو اهكالي الفن منكمنذ الو ي ذ ال خل   مكلا لف ةون الخي  نظو  الفن  

ين هخا الفينموووووث فل مموووونك  الاهكمل  ن ل )مفر(ا لف ةون  موك ك  خكد ذ لألفوووويكة ل
لال الشوكهيوذ    (Ideal)مشنا  الاشو ا    (Idea)يالحهوك المناوكهوك حين  موووووووووظمودم الشروكل  

  الظل  و   دامشكق خكلد  ف  ظغي الششرنذ لناو  ال 
 
 
 
 

   مفهوم الصورة الفنية

يسها الوووث الفنموووووووووفيوذ الاليشوكليوذ الظل  اوكاللوا مفهوم الصووووووووووي   ن  ح ي وذ  
لسوووكسووويذ مفكدهك لن الصووووي  ف  اها اف  ن  اسوووكس من الظنوي  الشيكزي ل   ظمخ فيه 
الن قذ بين فو ( الصووي  المناكهك لمك أشال الششوكبهذ )اووي  موك ك يذا لال  ظمخ فيه  ن   
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ن لهك لم كأيذ  وفيه ممينذ الشظن ل)اووووووووووي   مينيذا  الن قذ أشال الفك نيذ الميكليذ في و
)ان هخ  الصوووووي  ف   دم الياك فل الوسووووكمال الوصوووو  ذ الودورذ مع ظشكدهك الوند الافموووول  

اووووووكمظذ ب( هل منيوأذ مكفاووووووواا النغو ذ الالشوسووووووي يذ،  ظداخ( منهك ال ييا مناكهك 
 وب ا ر   ن يوداق من هوخا ال صوووووووووول يل ظاوك لهوك الاديا اوك بودفف هوك، مشو(  ينو(  شنيوذ الظ ا

الاشو ا الشوموووال ال كلظكلل افووود أ اة الفك نيذ فل  و    اسوووظيكمك اك اليشكليذ الخن  اف  
  ا1)  وقنك اك الشن فيذا

الل د أظج  ن مفهوم الصوووووووووي  الشوك ك يذ س( فاون الي سووووووووي يذ الالواقنيذ ل  ل   
كليب الوداأذ المك مندهك   ظيكالز الصوووي  أ كق اف  اذ بياشك أويا )الصوووي  الظمينيذا لسوو 

مموظفيد  من ال كقذ الظمينيذ اليكماذ الظل  ظم   دام   الوس لظشو ( داخ( دام   الو ل  
)مظندد الوجو  سري  الش االغذ اف ،  لن مصوو نا )الصوووي الخا  شووي )أويمكن ف  دمكنا ال  

 ن   لأه  ن  النشوم الاسووو ذ الفاون افأموووكأيذ الجوه هك الالموووشذ الششيه  فسووونوب مود  
    ا2)لخ ا

الهل ) ( فال م ش( لهك    ا3))للذ الشوهوذ الميه  الشوووون  الو اال دهك )ليسوووو وا، 
جكأوكن حمول ال  نل ال ن س مصووي  موكفو   الدقي ذ أشال الن قذ بين الف د الالشيظشا فل 

    ا4) (  ص ا
الاليكأب الن نل هو  الااكة الشووو نل الالهي ( الظ سيول )الدليكأب الومووول هو الوكف

الفي   الشي د  الالشوظوى الفي ي )الشودلولا  اليغ   نودد اف يوكهوكا الافسوووووووووكليوب الفي  وذ  
ف ان ا وكق ماهوك ل  وهشو( داليهوك  لظ يي  الالظ و   اكالالا ود وذ الظل  اوكاللوا الشايه افبودا ل مو 

الصووي  فوياكق )السويال اسوكسول  موظيشوا مه الشود   ي  ظه ال ظفهشهك ال هخا  يون   لصووي فك

 

 .7، ص1997صالح فلل، دمابع الصورع  صور الامابع، فار ال م ك لر،ل،    الب م، الا،لمع   (1)

نورم،ن فميد م،ن، الصةةةةةةةةةةةورع الفب  ، جمةم ، ة،بم أخمد، ادداف، فار ال ةةةةةةةةةةةؤ ن ال ا،ف   الع،م ، مجر     (2)
 . 31، ص 1976(، 9اافيب المع،صم العدف)

 .128، ص 1967أرس،و، ف، ال عم، ج ا ق، هةمي   ،ف، الا،لمع، فار ال ر،، العمب ،  (3)

غورغ  غ،ج ةةةةةةةةة ن، الو    الف،، جمةم ، نوفل ن ول،  م،،ا، المسةةةةةةةةة،ل ، سةةةةةةةةةرسةةةةةةةةةر   ،ل  المعمف ،    (4)
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ف  ش ن افسوووووظغاكة  اه مع ظوكيهك السوووووينذ حظشيذ ألديار أو  مظشيه من الو كم  اليكماذ 
  ا1)فل جوه  الظي  ذ افأمكأيذا

ا من لن الصووووووووي  م1952- 1856 وي والهخا مك وخهب اليه الفينمووووووووث )جون د
 كا النكل   ) ين( اففووووويكة قكبنذ لنشن فذ اللأهك الناصووووو  الن نل ال كب( لنفه  فل مو وووووو 

  ا 2)فل المو   الويو ذ اليشكليذا  كق مهش  الاأهك حياشك  ظو ي من  ود كا الوظيفذ  غدال  كم ق 
  

فهل ل ن مشوك  وظو وه من قودي   ن  اليشوووووووووا  ن الن قوكا اليوكماوذ بين ال واه   
الاليشا بين الناكاو  الشظوك د  )ا  لأهك لبدا   هال ف  ش ن لن  اشوع  ن  شوكمه ب(  ن  

  ا3)ضهشك ا ي  الا ل لواقنين منيدون  ن منل كد   ا
  السنشك سكأا الشموووكفذ لمند سنشك سكأا الن قذ ل ر    لمكق بين الواقنين الشيظشنين
)الالصووووووي   ضوووووناك افن امكم حدث اال فووووومص اال مو وووووو  سكن موجوداق قو( افن  امك 
الصووي  الفنشيذ فهل  وندأك  ن الشونوي اف ل مكلهمن الشك ول الالش كن الشك ول ال دخناك 

  ا4)  فننيكق فل ده   يش الودث فننيكق الاأيكقا
نيذ سكماذ و سوووووظهداد الصووووووي  الفايذ قو  السوووووظيون لهك ةكقذ  ميوال ن  هخا الا 

 ل و  الأضج وهيئ ف اذ الظينل لنشايه الش مل من لن وظو   مفن( السكمنه الظ ايذ 
 
 
 

   الصورة التخيلية

 

 اللالغ ، فار ال ا،ف  لر،ل،    الب ةةةةةةةةةةةم،    ة،بم أخمد  صةةةةةةةةةةةفور، الصةةةةةةةةةةةورع الفب   ف  الرما  البادي  (1)
 . 464، ص 1974الا،لمع  

ةون فيوي، الف، المع، ت، ركميةة، ابمال  ، مماةعةة ، رك  نج ةةب م موف، فار البهلةةةةةةةةةةةةةةةة  العمب ةة ،    (2)
 .195، ص1963الا،لمع  

، 1990فمان ر ، ر ةور، ال ةةةعم  المسةةة ، جمةم  م  المافم، فار المدمون لررمةم   الب ةةةم، ادداف     (3)
 .  132ص 

، ب م ت   1ام مع ال سةةةة ب ، ف، ال ر،ا  لال ا    الررفايون، فار البهلةةةة  العمب   لر،ل،    الب ةةةةم،    (4)
 .182، ص2005



 االطار النظري والدراسات السابقة –ل الثاني الفص

 

 

41 

يذ  ن أظكا الميكل افبدا ل ال كدي  ن  لسووووووووظافكي سياوأذ  نو  الصوووووووووي  الظمين
اففووووويكة ال وو ( الفو ووووو  ال  لأمووووويكم فكلصووووووي  الميكليذ هل)اووووويكغذ في  ذ  ي ي  

  ا1)بواس ظهك  شري( الشنكأل  شري ق موظي اق جدوداق ال شك  يننهك منو  ا
ال ل  الصوووو  الشظشيه الالشظف د هو  دالل  ن اووويل لحكليذ من المووويكق المكيجل  
ال  اوووووووويل ل وكميذ  عخخ ح  ظهك الظنوي  ذ فل النش( الفال المك  ري   الصوووووووووي  فل الفن  

و ( غي  الش مل من الشنكأل ال  مومووس  وظصو( م يفيكا الظنوي  فعلصووي   هدث ال   و
)ال يشن الوظيفذ الفايذ لنصوووووووي  مكأهك  مووووووظمدم ال  و   الغيكب ال  أو  من الوضوووووووي   

لمدمذ الشضوشون اال الشوظوى الأ ( الو ي ذ الش ميذ ال  الششوكهد  ال موكه  الصووي  ا ضوكق 
الوضووووي من خ ل مك شد  المظوااووونذ  اي لأهك مموووظ   ا2) فل  يو ن الن نيذ الوصووو  ذ لها

د ه   ( الفاكن من اوي موموسذ المديسذ  اد الظنوي   اهك فل النش( الفال القد   مظي
 دهك ) صوفويا أظكا لفك نيذ الميكل الهخا )ف  نال أموا النكل  ب(  نال ا كد  الظشو ي( 
الا ظشوووكث الن قكا اليكماذ بين ال واه  الاليشا بين الناكاووو  الشظوك د  الالشظضوووكد  فل 

  ا3) كم منينالأظ
ا  اأهك ادا  لهك ة   ظهك المكاووذ فل   ا الشضووكمين م ظ أذ مكفوو كلهك ليظفك (  
مظن ل الاص افبودا ل الهو م  وال ميهميوذ فل القوا الاحود ب  فصوووووووووو( بياهشوك الف وظشيه  

موكفلظاوكم بين الشووووووووو و(   مفنشوكق   خوكق خ  في ظموووووووووب حياوخار النشو( الفال ماوكاحودهشوك  ن اف
واها مموووي  الشايه الش مل ال ودود  ال نفا افأظوك  ال  ةوينذ  الالشضوووشون مكةكي موحد

الشضووشون فل    ووه الاسوونو ه ماموويشك ما سوونمووذ اففوو كل الششووي   ال  الشنكأل غي  
و الموووووي  الياة الصووووووي  فل )وادفا الشظن ل أو  مافصووووو(  اهك فل حكل من افحوال الهاك

  ا4)ا ال كمشذ بين الش ( الالشضشونااسظياك  الن قك
ا   وين الش ما الششيه  فسووووووووونوب الفاوكن الوخي وظو   فيوه اف ظشوكد اليوي   ن  
اأن كسوكا المو   الفايذ لد ه الاويكغذ أ كم الظفيي  ال كم   ن  الظي  ذ مكمنكدهك الشمظنفذ  
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المكو اود  من خو اا مظشيه   موظ يهك من الويك  المن الشن فذ الر كفيذ موظوى المضوشوأك 
    الجهذ أ   الفينمووووث )  ال شوووها فل   يشذ لفك نيذ الفاكن قكم   الهاك فبد اففوووكي  ال

دي   ن   يو ن  )ان فوك نيوذ الفاوكن اأشوك هل قوو( فووووووووولة فوك نيوذ  نوي  وذ  ظين  فل ال و 
  ا1)الصوي  الخهايذا

من  و ي  افيكي  ال وو نهك ال  مومووووسوووكا الالصووووي  فل   فكلصووووي   ش ن الفاكن 
صووووويهك سل  شها افحكسوووويس الشي د  من اله  بظ      قهك لنشو ووووو  فبد لن  شها الفي

)موكو القاوك االموك  نيواوك فل لي  شو( فال اأشوك هو الصووووووووووي  الظشرينيوذ     صوووووووووويهوك لي لن 
اللدخكلهك فل حيه     ا2)ابهك احدى حكف اك الافموووووووويذ  االش ظشنذ الظل الظوفظهك لال ا ظمووووووووو

  قذ الشو وووو  مكم كأكا الفن( الوصووو ي الششووو ( لشكد  افالليذ افسوووكسووويذ الظل  ؤلا  
و ه لنشفكهي  الموووكمد   ضووو  و  ه الظنوي ي الالفال فل الشكهيذ الظل سووويشووو (  نيهك مند خ

ال وشنوه من افيوكي المضوووووووووكمين  الظنفه وأل  النشو( الفال   مم االف  يل وذ    الم وكأيوكق   زموكأيوكق 
 موووظ يا  وو نهك  و  الصووووي  الفايذ الشنو   ال  فووو ( مكدي منشوس وؤأ  فل الشظن ل 

 ري  مشك     اد مشكهد ه لنشايه الش مل ال 
فكلصووووي  فل الظنفه ون  ه د من ال ووووح الينشذ الشموووشو ذ مشك وؤدي ال  ز كد   )

فل فه  مناكهك  الالينشذ أفمووووهك  و ووووا مك  ظضووووشاه الصوووووي  من افيكي الدففا المنكن 
  ا3) المفكهي ا

فسيشك الاأهك )ممؤاللذ  ال نيه فكلصوي   مضا لش الط ال ل ذ من خ ل مظووف هك 
من    كمهذ حظ  لو ذ اأوركقهك   ن اوو ا  ال ل ذ الالو ل مه لظو ي  يل ذ فووكمنذ لو ي ذ

حواس الفاكن لظصوا اوي  فايذ  وش( فن( النو ذ الما  هك الاس اي  و  هك أيد  وظوازي  
فل ممظنا االجه الفن الفي م حنذ ا ن فكلو وذ  شاا الشووووووووو ( ةكمنه المضوووووووووشوأه لين 

الامظدادهك اأشك  وددهك  يفياظل  صوه  الشو ( الالشضوشون ال  فنهشك ال  مموظوى ال كقذ ال
  ا4)يالح الفاكن الحدهكا

 

كم ج ه، المجمل ف  فرسف  الف،، جمةم   س،م  الد ري، فار الف م لر،ل،    الب م، ب م ت     ببديرو   (1)
 .9، ص1947

 .63ركمي، ابمال  ، المصدر الس،بق نفسه، ص (2)

، 2006،  م،ن  1 لد الفر،ح، ابو مع، ، اثم  سةةةةةةةةة،،ل اا الم، فار ال ةةةةةةةةةم ك لرب ةةةةةةةةةم  الروري،،    (3)
 .80ص

 .7، ص1986جمةم ، س،م  ا ل ، فار ال ؤ ن ال ا،ف   الع،م ، ادداف،  لمبمت ريد، معبث الف،، (4)
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فكلفن السكي لغذ  وكالل ا صوووووووكل افيكي  الفاكن من خ ل الصووووووووي  الفايذ الشنو    
الشمووووووظودأذ الالظل  شر( بدا ذ النش( الفال الالشظضووووووشاذ منا  م سب من ميشو ذ منكن 

ل الو ي وذ اووووووووووي  هايوذ ممظهأوذ فل الوخا    ج ى اأظ وكمهوك  ونوكق أوكأو وذ مظوداخنوذ هل ف
لنشو و  الشاظمب الديجذ   قظهك ال اكسوهك منه )الهخا هو افسكس افالل لنصوي  الفايذ  
ال فضوو( الشهكي  الالظ ايذ الظل   ظموووهك الفاكن أظييذ مشكيسووظهك النشنيذ وظش ن مو  ذ من 

ه افبدا ل  لي وم الن ( الاليد ال كلظكلل من الشمهالأذ الالظل أموويا من  مين  اأظ كة اوووي 
  ا1) ش ي( الشكد  المكم  ش ق  ن  فك نظهكا

ان هخ  الصووووووي  الخهايذ الشمظهأذ  كد  مك  موووووظ يهك الفاكن مشك و د ال  ممينظه  
 ن ة    ا ضكة الوس لخا )فهو  وكالل  و ي  الظيكأس الافأميكم فيشك بياهك مكلوخث  

  ا2) سيب ال شك وظاكسب ما اسنو ه اليل ظه الفايذاالاف كفذ الالظوني( الالظ
ا  ان الظميي( وظمخ من  وو   الواقا الاخظ اقه اف كق فليذ  يو ن الافوووظغكل الصووووي  
منيداق  ن الشوووووه الموووو ول الالظشري( ال وينل ال موووون  الاوووووفق ال  ا كد    سيب مف داا  

من ياة الشفي  ن ان ) ول داا هو وأذ  نوي  ذ ال ظضووووووا من اسووووووظ  اي اياالخا    ف يكد س
  منظو اق  ا3))ي ال الظميي( مكلصوووووووي  ال ودد  ودوداق ل  وهد  نيه حظ  اليوم فوووووولة جوه يا

الظميي( )قدي    نيذ  ن  حشووووود اووووووي مظوكواذ ال م ل الودالد بياهك الجشا جوه هك فل 
  ا4)الحد  ماميشذا

ال ن   وني(    الفل هخا افووووووووكي  الا وووووووووذ لنو ل اللندالافا  ن  )ابظدا  الصوووووووووي
من يكا الواقا مند اخظ اق ظواه   ف كد  اووووويكغذ الاقا  مينل افظ ا ووووول اخ  موازي له 

  ا5)من خ ل الصوي  الظمينيذا
ال ظضوووووا مشك سوووووو  ان الصووووووي  الظميينذ الفايذ فن( ال ل  شوووووظ ر فل سياوأظه 

ن فل ممظنا ال دياا الافمووويذ بدل مكلوواس الظل  ا ( لندمك  اووووي اففووويكة الالظل  مه
الوخا    السنشوك سوكن الودافا الافمووووووووول الالظ سيه النوكلل مظو   سنشوك سوكأوا الوخا    ا فوكق فل 

 

 .37، ص1985م مد  ايا س،ل ، اابداع الفب ، مؤسس  هل،، الج،مع  لر،ل،  ، فم ق،  (1)
 .74، ص1990ابو ط،لب م مد سع د،  ر  البفس الفب ، م،لع  الرعر   الع،ل ، ادداف،  (2)
دراسةةةةةةةةةة،ت اللالغ  ، ة،مع  ادداف، كر   اافا، رسةةةةةةةةةة،ل  م،ةسةةةةةةةةةةر م غ م نهر  البدا ي، الرص  ل ف  ال  (3)

 .90، ص1993مب ورع، ادداف، 
 .2ر.  بمايت، الرصور  الص ، ، المصدر الس،بق نفسه، ص (4)
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اسوووظ داد  ل  المه ن  اد حنول ماوه اال مري  منين ال  وم ال وى الظمينيذ مكسووواكد  شنيذ 
 ن  الظل  وا ب الدافنيذ  الخا    مصووي الشري  جدود ممكاوذ  الظفيي  من خ ل دمج اووي

لل الشؤة  لنوكلذ  ؤسمذ لننشنيذ الالظل  ظمش  مكل دي   ن    و( الفن( الظوو ال صد ذ الش
)فكلينشذ الالصووووووي  فل النش( الظنفه وأل لهشك   قذ الأي ذ موواس الششوووووكهد  الليس من 

  ا1)  الض اليي مك ذ حكل من افحوال ان أيد اوي  لي( في   اال ح ي ذا
الوميذ الشنو   لنواول ال     اخظيكي اوي فل الظنفه وأل  النش(   الهاك وننب مم ا

 اكسوووب   ك ه فل  وني( ال  سيب الصووووي ليلي و ي  هدفه  وووشن يل ظه الفنموووفيذ الم جن
 الشديسكا الوميذ لنشظن ل  فننه الديامل الالظكأي  فل

 
   مرجعيات الصورة الفنية..

اف ر  اهشيذ فل ن غي   من افأشوو ذ افأمووكأيذ ا   ند الوسووينذ  مان الفن وظشيه 
الظنوي   ن افيكي المشووووووك   افأمووووووكن ال ودود موقفه ازاة النكل  ف د سكن لظندد ا يكهكا  

مكلغكق فل  او  اسووووكليب الظنوي  لدى الفاكأين ا     اق الصوووو ا  الفي ي )فسوووويشك الشنكاوووو ا اأ  
ال مووووووون     ك ك يذ الالظنوي   ن سووووووويكقكا الفن ابظند النش( الفال  ن حدالد الصووووووووي  الشو

 مووذ  ن  الموويكقكا فل موكاللذ لظعسوويس اأمووكق جدود    كب( المووكمد الالشكلوث من لششووك
الف  الشاوكهج الفايوذ الظل  نو   اهوك   ن   الظنوي     خ ل ام وكأيوذ الصووووووووووي  الظمينيوذ فل

الفاوكن من خ ل ة حوه لننشو( الفال ليل ) ر ي الشظن ل جشوكليوكق ال نش  ال يوه بافمووووووووووه  
  ا2)الخو  ه مكلواقاا

فن دالياق مهشوكق فل  و ي  من فوذ ا ش  موكلنوكل  الوخي أنيش فيوه القود الل ود لنوب ال
 ين   لو  الودالي من خ ل افزاحوكا اليوي   فل  وكي ا الفن  ن  م  النصووووووووووي الالظل موك 

ف زا ا كن لهك ان  ودث لوف  وام(  دود   ع ل فل م دمظهك  ووفا الصوي  الفايذ الظل  
ال  سيويذ  شمضوووووووووا  ن اازاحكا مظنكقوذ الفل   اأ  مكا اسووووووووونو يذ هكمنذ الاليكا  ونينيذ

 

، 2ال ا،ف   ف  المافيو  الررفايون، فار الفجم لرب ةةةةةةةم  الروري،،  سةةةةةةة،م   اخمد  ر   رم ره،، اللمامف    (1)
 .131، ص1999الا،لمع  

 .8ة،بم اخمد  صفور، الصورع الفب   ف  الرما  البادي  اللالغ ، المصدر الس،بق نفسه، ص (2)



 االطار النظري والدراسات السابقة –ل الثاني الفص

 

 

45 

ممظنا الوا  الشن فيذ ال ضووشاهك النشنيذ افبدا يذ ا  )ف  ش ن في أشووكط ابدا ل اف ان 
  ا1)  وم  ن  ميشو ذ  ووفاا

الماخ الروي  الوداأو ذ فل الفن )ل   ند قيشذ لي  ش( فال م  يه   ن  افسوظشظك   
ذ لننش( ب( ااوووووا الشظنذ الشظ  وذ  ن  الظي  ذ  الومووول الظل   دمهك الناكاووو  الوموووي

الميكليذ الظل  ري هك  ن  الناكاو  الومويذ فل  اا الشظن ل فن اف شكل الفايذ مك هل اف 
  ا2) ن  الظي  ذ الميكليذ الشكمنذ الظل  ش ااك  ن  اف شكل من افسظشظك  بهكا

من الوكحرين الالشا   ن اهشيذ دياسووذ افسوونوب الشوومصوول لنفاكن   ف د ا د اليري 
ه  ي  ذ  ظن ا لظ اث اأمكأل الاسا الخصب   ا    و  موكالفا افأمكن الشمظش    وافب

لفه  النكل  هخا الفه   الخي غكلوكق مك   ون موصوووووونذ )لنظفك ( بين افمنكد الشوووووومصوووووويذ 
  ا3)الافجظشك يذ الالظكي ميذا
فيهوك ان النشنيوذ افبودا يوذ  ظضوووووووووشن من جهوذ جواأوب في  وذ مرو( المشوك ف فووووووووو  

المصوواويذ افسونو يذ لنفاكن ال وظيفه لشف دا ه الظل  نو   ن مفكهيشه الايامه الم جنيكا 
أ   الظشوووووووووفي  المن جهذ اخ ى جواأب مكد ذ مر( الوسووووووووويال الفال الخي واظ يه ال ياي ه 

الالسووكمنه الظ ايذ ال اكاوو   الفايذ ا    المكا الخي وظشظا مه الفاكن فل الظنكم( ما ادالا ه
ان الصوووووي  الفايذ هل السووووينذ الفاكن الظل  مووووظيشووووا بهك افأ  الفال الموقفه من ايأه 
الوضوووكيي الافووو كفا الاقنه الق امظه لنشموووظ و( الهل احدى منكوي   الشهشذ فل الو    ن  

بو ل   ااووووكلذ الظي  ذ افبدا يذ القدي  الفاكن  ن   شوووو ينهك فل أموووو  فال  شووووك س مه
القصووووووود ذ  كليذ مك هو دايا المكلوث ال شك ) و   الشظنذ الالمو   اليشكليذ لنشظن ل سخل  

  ا4)فهل جوه  أكبا الدام  فل النشنيذ افبدا يذا
فن النش( الفال مك هو اف  عال ( ال شووو ي(  ن ة    اسوووظمدام السوووكمال الالسوووكم(  

لن قووكا افجظشووك يووذ  فايووذ ال اووكاووووووووو    ايووذ من اجوو( اب از قي  فايووذ منو    ن ةوينووذ ا
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 .88، ص1973
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الشظن ل  اد  فلالافأموووكأيذ الظل وظن ا لهك الفاكن الليل   ون  ا  عأي  جشكلل الحمووول 
اديا ه ل وينذ افحداث الش ميذ الظل  شوووكهدهك ال ظفك ( منهك فأهك  ن س ةوينذ الصووووي  

 اليدود  الظل  ش ( م جنيكا مهشذ لنفن الالنشنيذ افبدا يذ 
يس الالو سكا الالظيكياا الفايذ )السوووووووكم( جشنيذ لنظفيي   لخا  ند افسوووووووكليب الالشدا

الالظنوي  الادا  لنفه  الالظافيوخ  ؤمن بهوك جشوك وذ من الفاوكأين الشاظشين  ال  زموكن الم وكن  
  ا1)مناينا

القد ظ( هخا الاهال  الظي  ول فوووووووووغ ق فوووووووووكغ ق لنفاكأين خ ل م اح( الفن )حيث  
مينيذ  الالروابا مغيذ  عاوووووووي( الخاا الظاسوووووووظش  الظوجه أوو ا يكد اسوووووووظراكة من ال وا د  

 دمذ ه  من س( مك وا اسوكليسوي  ال  اقصو  مدى مموظفيدون فل    لنفاكن الخوا الشغكم  
  ا2)ر كفل الالشن فل المكا الالنكماي( افأمكأل الالمه ن الالششكهد الويك يذ الاليكا الظم

 موووووظنهم الف ق  ن  مكهيذ النوام( ال ودود الظوابا   لخا فكن دياسوووووذ هخ  الشاكهج
الفايذ الندود   ن  س( الصوووووووووند اأور   ن  ن  الشاكهجالأييذ لشك  و   من  وول سوي    

 ضذ اغنب افحيكن ياكق المظاكقمن اف يكهكا الالظيكياا الالشخاهب الفي  ذ مظاكغشذ ح
ال   اوكالل  دد من   دد الشاوكهج الفايوذ الافسوووووووووكليوب ف ود لي   الووكحثلخا الأ  ا لظنو 

  نيه يذ الظنفه وأيذ ال  مذ الظل   ه  الا ووووذ ال صووووي  جيد  فل اف شكل الدياالشاكهج الفاي
  ذ  ق الوكحث ال    سيب الصووي  الواقنيذ الافأ وك يذ الالظنوي  ذ الال مه ذ الالمو  كلييظسو 

يوكي  النشو( الاخظ مم امن منود الا وووووووووا  اود  اوكاللهوك من قوو(   موه  نو  اف يوكهوكالشوك  ظشيه  
الظل  وكالل ة حهك من   الشضووكمين يد اففيكي الالظنوي   ن  موو الصوووي  الفايذ الشاكسوووذ لظي

 خ ل الشايه الش مل فل اف شكل الدياميذ 
 

   الصورة الواقعية:

الخي   قففل حكلذ الشو  هل لسووووكس الديامك الش ظو ذ سون الديامك موجود  ممووووو كق 
ظكسوووووويس سيكن الواكة الديامل  الظنفه وأل الالخي وا ن  ماه لالنش( الفال    مم ا  يموووووود ف 

وقكما الظل  ظنن  ديامك فن( ح ي ل ان ل    ن فل ال)لن الفن ال ضووشاه ال  لنواقنيذ لخا أيد
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ا الظل وظشرنهك  هن الشؤلا المن و مكل  الث المكيجيذ الششووكي اليهك فل ال صووذ الالشووم
  ا1)بهك جشينكقا في فل ال    ذ الظل أ خ ل  ل  وودال هخا الفن(

فكلواقنيذ هل ماكقشووذ الاقنيذ الافس الوشوو  ذ  ن  الف  من يكا النصوو  ال يكيا ه  
ذ   الا  ال نا  بظصووو   الششوو  ا ال ميموويذ لنوجود افأمووكأل فل يالشمظنفذ أ كفيذ  دوا

الا   ال  لفيكة الواقا الاي وكةك هك القد  ظمخ الصوي  الواقنيذ  وكاللاوي  اكدقذ  الهل  
ي  هك المكيجيذ سشك  صوو  ظيكالي الاقنيظهك ظواه  اففوويكة الأ (  ف الشوو ( الوموويال  ادمك ف

)ف ش اه ان   دم سوووووى ظكه    ج الاهكمل فوووو نل خكلصك هل فل ال وينذ ال خل  فكن الا
لمكلصوووذ  نيه ك ك  اوالفن الش   فوظم   الواقا لواحد  فوموووب من حواسووواك ال كلفن( حين 

   ا2)اكة لاك بواقا حل ن اف و
النشوو(   مم االشوووك ووك  الوموووووووووي ووذ هل اقوودم أ   ووذ فل الفن لووخا ان     ليون هووخ

ذ لصووووووووووي الواقا ال  كم هك   نيكمص الشووووووووو و أوو الظكم( مظيكالزاق المصووووووووو الظنفه وأل واو
الا   ذ الواقنيذ سووووشذ جوه  ذ اف ال موووويينهك ح فيك  الما ان ممووووعلذ افأن كس  ند فل 

لدالي الشظشيه لنظمي(  ) يكم( افأن كس وظ  مكسووووووووووك  ال كما الف دي الا اأهك  ؤسد  ن  ان 
  ا3)افبدا لا

أظووكمج  لو  اوووووووووويا  كلواقا في ون  موو الظنفه وأل  النشوو(    مم اا  لن من فوذ الديا وذ  
 –فه وأل )مكب الوكي  فل الشموونموو( الظن  بين ظواه  اففوويكة الجوه هك  خيكليذ من الظاكق(

ا أيدا ان مم ا النش( الفال قدم اوووووووي  الاقنيذ لنوكي  افاللا اخ اا )ممووووووكم الش    اليهة
الظل  ي ي فيهك افحداث الدياميذ الالصووووو ا  بين المي  الالشووووو  من خ ل اب از الموووووشكا  

ل وينذ الويك  الالمصوكمص الشكد ذ الظل  نيشوهك الوكي ، ا  قدم مم ا النش( اووي  الاقنيذ 
م ( ممووووكةظهك ال فو ظهك الاب از جواأب الوكي  من خ ل بيو هك الازقظهك الفووووواي هك  اليوميذ

الف  يذ الضوووووي ذ الظل  و شهك الشدخ( ال ميس لظن  الوكي   الهاك اب ز مم ا النش( الفال 
يل ظه فل أ ( اوووي  حيذ منكفووذ  ن الواقا الاوو نهف فل  ش( فال ديامل مود ، ا ووكفذ  

 

مسةةة ا ثم ت،  رارع ال ا،ف ، فار ال ةةةؤ ن ال ا،ف   م،رج، اسةةةر،، ج ةةةميا الدرام،، جمةم ، يوسةةةن  لد ال  (1)
 .12، ص1978الع،م ، ادداف  

 .35ل جل، المدال الث  ر  الجم، ، المصدر الس،بق نفسه، ص (2)
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  ظشووووووووووق لشن فذ اسووووووووو اي  نو  الووكي  م (الفوووووووووواي هوك منوداق جشوكليوكق جنو( الشظن ل و لنووكي 
 اكقضك هك المش   هك  و  ة ح اسنوب فال يفيا  شن حدث ديامل وو ز الويك  اليوميذ 
لنواقا المووويي من خ ل  ن  الوكي  الومووي ذ  ا   يون الصوووي  هل  نوي   ن مضووكمين  

  منكفذ فل أ ( الواقا
 نفن الهولن وكس  أفل اف   ا أ   ظوه)جويا لوسوك ش  ينمووووووووووث الشي ي ا  و  ال الف 

( فيهك الظاكقا بين الش ه  الالواقا اليهمل الالنكم الشوكفوو  او)  د   اوووي   ن الواقا و
فل الحد   ن كميذ داخ( افأ وك     واصوووووووه ان ين  وهخون اليكأ الالظصوووووووويي   الا، حظ  ان 

  ا1)ا  ا صلفال ال  د   فنوي بوحد  ف الشوكف  لننش( ا
الظنفه وأل احد الوسووووووووكم(   امل  و   يموووووووويد  من خ ل النش(لخا  ند النش( الدي 

قودي  اف شوكل الودياميوذ      ه السوووووووووينوذ جوه  وذ    شرو(  ك لنواقا مرنشوكاو افسوووووووووكسووووووووويوذ لفهش
 الاقنيذ مكفووووو كل غك ذ فل الغ امذ الظنفه وأيذ  ن   يمووووويد  ن  افحداث اال اففووووويكة ال  

)فكلصووووووي  الالو سذ هشك اسوووووكس الديامك الظنفه وأيذ سشك ان مضوووووشون الصووووووي  الالظ  ث  
  ا2)  الالو سذ فل الظنفه ون مضشون الاقنل الليس خيكليكقا

الشد ومذ م ( الناكاووووو     الصووووووي  ادمك و اد لهك  ل   و  اسوووووظرشكيهك فم كأيكا  
افاللا اخ اا )اسووشك ي(  ود اليهة   –فل الشموونموو( الظنفه وأل )ليكلل الونشيذ  الصووو يذ  

قدم مم ا النش( الفال اوووووي  الاقنيذ لن  الث المووووكمد  فل ا فل هخا الشموووونموووو( الوكفل
ل بين فووو اما الشيظشا الشصووو ي  ا  اب زا افحداث مصووو  اأاكة افحظ ل الالفكيق ال و 

يه الاكس الوموووو كة الاب از جكأب  الدياميذ الصوووووي  الو ي يذ لنول الشوووونول الخي  نيش ف
 اة الالظنكلل الخي  نيشووووه ال و ذ الغايذ فل الشيظشا الشصوووو ي ا  جموووود مم ا النش(  الر

الصووووووو ا  بين ةشوح   الاقنين مظاكقضوووووووين لياهشك فل زمكن الم كن الاحد هخا الظاكقا اللد
د  هخا افأن كس اللد ه ةوينذ يموو افأمووكن الوموويال ال نو السووشو الشوومصوويكا الغايذ الش

الويك  الوموووووي ذ اليل ذ مم ا النش( فل اب از اووووووي الاقنيذ منكفوووووذ لنظنوي   ن ةوينذ 
فهو )وظيه ال  موو الجود  ليفموووووووووا الشيكل لشكد ه الهو ا ر  اهظشكمكق  افحداث الدياميذ 
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ماه م يفيذ الظاكالل   فكلفاكن الواقنل  كد  وهدث ال  اسوووووووونوب غي  م مل  مكلخي  ن ا  
  ا1)اسنوب ف ونفا افأظوك  لخا ها

ط الفايذ لننش( الديامل الواقنل الخي  مووون   ظل سكأا من الشووو ال هخ  الوسوووكم( ال
ال   و ي  أشو ا لنشووووووومصووووووويذ الدياميذ ال  س الاقنهك الويك ل مكلظ سيه  ن  الشوظوى 
اليوه ي لننكل  الداخنل الالظوااوووو( لهخا النكل   ن ة    اليشووووا  ن الظي  ذ الافموووويذ 

ل الشظشرو( منوكلشوه  الالوخهايوذ ليل  ظنوكدل لود وه قو  الواقا الموكيجل ما قو  الاقنوه افأموووووووووكأ
 ن   يمووووووووويود اووووووووووي  الاقنيوذ منو   الف  الظنفه وأل  النشو(    مم االوداخنل  ليل  نشو(  

ال    د   اووووووي   مووووون  من خ لهك ال  اوهكم لواقنل اذ، ال نيه  شي(  يم جنيكا فنموووووف
و ا  هو الواقا من خ ل جن( الشظن ل  شوووكير فل ة ح ال لي لنشضوووكمين  مك الشظن ل مكن  

     ح خ ل النش( الديامل الفي  ذ الظل  
ا من خ ل هخا  ا اخ اا )ادم دي دسووون Sharkفل الشموونموو( الظنفه وأل )فووكير  

النش( الظنفه وأل أيد ان مم ا النش( قدم اوووي  الاقنيذ ل وينذ افحداث الشعسووكال ذ الظل 
 نيشهك مدواذ أيو وير حيث جمد مم ا النش( اسنوب الي  شذ الافغظصكب الظل  نيشهك 

شدواذ، ا  اب ز مم ا النش( الصووي  الش ميذ لن وينذ الشوحشوذ الاف غكل فل الي  شذ  ن  ال
من قو( افوومكا اسووكةالا ال  اليري  من الضوووك ك افب  كة الخون ااوووووا  ووويذ الناا 

 ن اديا ه من قو( شالشظفشوول ال يكي  الشمدياا  ا  سكأا الصوووي  منو    ن الاقا منك   
فحداث الالظفك ( منهك الة ح اففيكي الالشضوووكمين الظل  مووون   الشظن ل خ ل  عأي   بهخ  ا

من اجنهوك مم ا النشو( الظنفه وأل  ن الاقا الشودواوذ ال فموووووووووي   لشي  وكا افحوداث فظيون  
من خ ل   د   النش( الديامل  وووشن   الصووووي  هل افدا  الظل  مكةب بهك   ( الشظن ل 

الاأظ كة حيوم الن  كا الشاكسوذ  ملافسكليب الم د ذ الظل  وكفل  ن  الحد  الودث الديا
النش( الديامل ال  اسووظمدام   ث الدياميذ مكف ووكفذ ال  مي( مم النظنوي   ن سوو د افحدا

الهالا ك الشاكسوووووووذ الافبظنكد  ن الهالا ك الشظ  فذ اأاكة الظصووووووو  ، السخل  اسووووووظمدام سكفذ 
 ظنكم( منه والخي الوسكم( الظ ايذ الظل  ين( النش( الديامل ق  ب من الشظن ل 
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الافهظشكم مكل ل ذ الخا يذ   ان افأ وك يذ  موووووووون  ال  الظو ي من الظ كليد الواقنيذ
افهظشكم  ماأ    فل الظنكم(  ما الشو ووووووو كا الا كد   شوووووو ينهك   ذالنش( الالجه لشم ا

ل   ند قكمشذ  ن  اسووكس يل ذ   نيذ  ف  ووهك الشو ووو   ا ه ب( يل ذ  بوجهذ أ   الظل
الاأ وك ك ه الخا يذ حول الشو ووو  الفال ال شوو ينه ا    النش( مم ا شووظ ر فيهك احكسوويس  

ل  ) ند  صوووووووا الواقا ب(  ي  ذ الفاكن الل   ند  نو   شك و ا  الفاكن ب(  ن ة   ظه فل 
هل أظييذ يد الفن( الشوونويي الالومووكسوويذ ازاة الش ه  المكيجل    ، الافأ وك يذا1)ال ل ذا

ل فووووووووويوكة الالظل  مووووووووون  ال  خن  الوه  لو ي وذ النوكل  الموكيجل الالوخي ووحل موه فن  
افأ وك يين الشاوصووو  هدفه  ن  ياووود الظغي اا اليكي ذ  ن  سووو وح اففووويكة  ال نو  

يوذ الاقنيوذ  اا اسوووووووووكليوب  ا ا افأ ووك يوذ موكلواقنيوذ اف اأهوك  م1963-1893 )ه   ا ي ود
المكيجل، )ان ال وينيذ الافأ وك يذ اوفذ الواقنيذ الظل  ال يون  اا اأن كس داخ( لنواقا

هل مشوووووووووظ سوذ بياهشوك الهودث هوخ  الواقنيوذ هو مووك وك  ال  نيود النوكل  الموكيجل ال لو  فل 
  ا2) شنيذ   اف هك ال دي  الظفيي  ذ لدى افأمكنا

اج( الووث  ن أشال جدود  ظيكالز مه مك هو سوووووووووكأد فكفأ وك يذ ف د جكةا من 
د  الالظغي اا الظل  شوووووووووهدهك الواقا )فهو ذ افأ وك يين ف ليظ م  ما ةوينذ الويك  اليدو

ال  سوووووووووب يميس اه  من اأهيكي افال ووووووووك  افجظشك يذ الال ي  الظل  ظشرنهك    ش ن يدهك
  ا3)الموكاللذ اله الب ماهكا

لشوو ( الخي  ند ا ر  اي وكةكق بهك من الشوظوى الخي  ال شي( افأ وك يذ ال   وسيد ا
 ؤسد  الواقنيذ لخا فكن الوس ميشكل الشوووووو ( وظنكظ  سنشك  ووووووطا افحمووووووكس ال وينل 
موكلواقا فظ سيه افأ ووك ين  ن  الشووووووووو و( الاي ووكةوك وه جنو( قيشوذ النشو( الفال  يشن فل 

ا، ا  جمود  )فيي سوو واالظنفه وأل )فس في كسا اخ اا  ففل الشموونموو(  الظا ي  الشوو نل  
افبودا يوذ الاأ ووك وك وه الوخا يوذ من خ ل  وظيا م وكن الوودث   مم ا النشو( الفال يل ظوه

الديامل داخ( مدواذ )في كسا ممووووظفيداق من جشكليذ اليال ذ الش كن الاب از اووووكفا ال شكي 
الالمووشموو   داخ(  ن  الشدواذ ال شنيكا الاصووب الافحظيكل الافبظهاز الظل  شكيسووهك ااوووكب  
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ك وكا ال شوكي  ا  أيود ان مم ا النشو( الفال قود اب ز الشووووووووو و( الوخي ةغ   ن  مي  وكا قو 
افحوداث من خ ل الشاوكقنوذ بين احيوكم الن  وكا فب از منوكل  الشودواوذ اليشينوذ الظل  ه اهوك 
اف ووووووكة  الشنوأذ من الداخ( الالمكيا لظؤأ   ن  الشظن ل فياوه  مكف ووووووكة  الظل  غ ل 

 منهك  ال ظفك (  الشدواذ فيديسهك حميكق 
النش( فل اف شكل افأ وك يذ مكلظنوي   ن الجهذ أ    المكاووووووووذ   مم الخا وهظ  

 اا الش ( الشغن  ان   ون حيكل الواقا حظ  ان افأ وك يين  فضنون افمك ن الداخنيذ 
النش( فيه الا ووووكق  من خ ل  شوووو هه ال ل  ف ظشكد   ن  ال  از الالاشخجذ  مم ا دخ( 

منه الظ ايذ من اج(  شووو ه النكل  المكيجل لنيشووا  ن الو كم  ال الحيذ  شك ووظا السووك
  سوأهك  نو  هخ  اف شكل الدياميذ  ن ال وووووح ال ل  لنظنوي   ن ال ل ذ الخا يذ  ل فوووويكة

 نول سا و  فل  شنيذ  اكالل اففيكي الجن( الشظن ل  شكهد مك و ا  امكمه لي مشكهد 
الظا مم ا  ظلا اخ اا ) يمي   وودا،  س  ففل الشمنم( الظنفه وأل )هواأ  سكيدن 

النش( الفال افمك ن الداخنيذ الظل   كم فيهك الوف ا الالمووووووه اا ال اقصووووووذ، ا  جن( من 
ذ الن قكا لظواجد الشوووووومصوووووويكا الالضوووووويوث الاقكم كق الفي  الظل  شنيهك )فووووووكهياكزا م كأ

و ذ الغايذ، يون الاجهذ لنشيظشا الشصوووو ي الال الشوووومصوووويذ الالنشنيذ      وظيا الفي  لظ
ال ل  من خ ل جن( الشظن ل وظفك ( ما مك  شووووووووكهد  امكمه من احداث دياميذ  نو   ن  
يل وذ مم ا النشو( لنواقا الشصووووووووو ي الاسوووووووووظمودام الجهوذ الا   الوخا يوذ من خ ل ح سوكا  

 اليكمي ا فب از الششك   الافحكسيس الالشؤ ش اا الظل   كم فل هخا الش كن الداخنل 
الظل أموظ يا من خ لهك اب از الشولة   كلصووي افأ وك ل ال  افهظشكم م شك  شي( 

فأوه وا وكد فل اخظيوكي زالا وك  الن  وكا الشظ  فوذ الهالا وك  شوووووووووظشو( غوكلووكق  ن   شوووووووووو هوكا  ال 
ال  الظشوووووووو ه الشظنشد  الظصوووووووو   لشدى اووووووو حيظهك الدياميذ الالموووووووك  ولوجيذ سشك  شي(  

مدام اأكي  دففا يمه ذ مر( اسوظال ( الالضووة  اشك ا الضووميذ ال وينيذ سشك اأه  وش( كل 
من خ ل اسوووووووووظمدام  الوجو  من اسوووووووووف( اال يمه ذ الظوكون بين الاوي ال وى الال ( الوكد

ال فضوي( الندسوكا الالش فووكا الظل  غي  سو ا الواقا اللخل   موظمدمون افةكي الداخنل 
  كمه دففا باموووووذ ا و  السخل  فكن اسووووظمدامه ووحل مكل صوووود ذ الالظموووونال الا  نصوووووي ل

الشمووووظ ينذ الظ نيد ذ الظل  وددهك اةكي   الصوووووي يمه ذ فضوووو ق  ن اأ   فل  غيي  ةوينذ  
  الشكفذ
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، ا   اكلنيظي ك الشوسووووو  افاللا اخ اا )بي( ا ي سففل الشمووووونمووووو( الظنفه وأل ) 
ث الديامل فل اب از  ن الود  جمود مم ا النش( الفال ال ( الالضووة مصووي  جنيذ لنظنوي 

أيد ان الظوكون الوكد قد اسووووظاد اليه  م كن افحداث الخي ودالي فل الفضووووكة المكيجل، ا 
الش فووووكا    فخفكة منكل  الش كن السخل   دم اب از  فكاوووي( الشووومصووويكا  و  اسوووظمدام

الالندسوكا ال صوي   الوند الوؤيي الظل  ن ل  ش  ميدان الاسوا ال خل   نش(  ن  الظشوو ه 
 غنفه الغشوا ال خل   ن ل دففا يمه ذ، فضوووو ق  ن مك  ملالشظنشد في ون الودث الديا

 شظنيه مم ا النش( فل الظنوي   ن يل ظه ال فمووي   الشن يكا افحداث ال شوو ينه لنصوووي  
الاهكميذ الظل  ؤأ  فل الشظن ل من خ ل  وظيا الناكاوو  الش ميذ الالوسووكم( الظ ايذ الظل 

  الغي هك من الوسووكم( الظل ونيع اليهك   ويذ،لظنكم( ما  ن  افجواة الغ ام و   غكوظه فل ا
جشينذ  اا قي  ابدا يذ  ؤأ  فل الشظن ل ال م جه من الاقنه من خ ل ة ح   اووي لظ د   

ال وكالل ان  ن موووووهك  ن  الشظن ل الجن( الشظن ل و ى الشو وووووو   بهك مفكهي  الاياة وؤمن  
 من الهاال ذ الظل حددهك 

 
   الرمزية الصورة

ان لن مه ال دي   ن  اخظهال سري  من اففيكي الاففوووووووو كل فكل مه ادا   هايذ  ش ن 
من  وظيا ادالا ه الالسوووكمنه الظ ايذ ال اكاووو   الدياميذ فل الووث  ن    النش( الفال مم ا

 ظل وهدث ال  ا صوووكلهك ال  الشظن ل،افضووو( الموووو( الاقصووو هك ف صوووكل اففيكي الالشنكأل ال
 -القد ميه )هيي(ا ممظو ين من افظغكل ال مه هشك:

 الخي وظشر( مشو و  مك مهشك اخظنا مضشوأه  الشنا :-1
  ا1)االصوي الظنوي : الوجود الومل اال النيكأل فهو -2

 كخخ فووو نين  نوي  ين مظداخنين احدهشك  النش(الاليذ افوووظغكل ال مه داخ( فضوووكة  
نش( الفال  نظشد ) ن  أ كمين سووووووويشيكميين  و فووووووود ال  افخ فن السوووووووينذ الظنوي  فل ال

  ا2)الالصواا الصوي ممظنفين هشك 

 

، 1978، ب م ت   1جل، الف، المماي، جمةم ، ةورج طماب  ةةة ، فار ال،ر ع  لر،ل،    الب ةةةم،  ل   (1)
 .11ص
طه اله،هةةةم ، ججب س السةةة ب،ريو، ة،مع  ادداف، كر   الفبون الجم ر ، اطم خ  فكرورام غ م مب ةةةورع،    (2)

 .76، ص1997ادداف  
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فكن ال مه  عخخ مموووظو ين الشموووظوى افالل وظشر( مشك هو ما وق وظشووو (  وووشن  
الش ميوذ )ا  ليس لن موز الجود  الصووووووووووي سووووووووويوكق الوواي اال منا اليشو( ال وكه   داخو( 

   ا1)فيه الحيث  وجد  كخخ ف  ق من خ ل الن قكاا المشف دهك منيداق  ن الشوقف الخي  ود
و اف هك سوووووويكق اووووووويي فبد ان واظشل ال   لي ان ميش( الن قكا الي ميذ الظل 

ةوينذ الوواي الشا وق واظج  اه خن  يمه اووو ل موا امك الشمووظوى الظنوي ي الركأل 
مند ان ) عخخ م كأهك  فهو الصوي الالن  كا الظل  وش( مف داا  نوي  ذ  ظش ( لظغدال يمهاق 

  ا2)الشاكسب بين الن  كا خ ل الظمنم(ا
   النشو(  و مم اهوك فاوكق   سيويوكق  وفي يوكق  نظشود حضووووووووووي  ال مه وذ م وأ  الصووووووووووي ال 

( الدفلذ الظل  ظ االح بين فن( الينشذ الالموو ون م وأذ   يشيا ال موز الفايذ فل اةكي  وش
الشظن ل  و   شنيذ  فمووووي  ال  اة  الظل  يوأهك ممووووو كق اليذ افيسووووكل    بخل  ميكزاق  مظو 

موك فننوه ال مه ون اأه   وكي ووووووووووا ال وك ود  الروكبظوذ لنفن     و  مودلوف هوك الش  الة  )السو(
ليؤسووووموووووا قك د  اخ ى  و    ا الشركل  مكل    ذ الظل   كب( هوس الشياون لظفمووووا 

  ا3)افف  ال  مك الياة ال وينذ حيث  مشو الويك  افأمكأيذ أوو الشركلا
 مه  افس افأمووووووكأيذ ال مووووووظمدم  و  هخا الان ال مه ذ  ووث فل سووووووو  اغواي ال

لنظنوي   ن مشووك  ه  الافيكيه  الاحكسوويمووه  لشك وظشظا مه من خصووكمص المشيهاا  يننه 
مودد   ن منا  النش( الفال  اووووووووووي خي  السوووووووووينذ ل بدا  الال مه ذ  ووث فل  وليا  

الشمظص من الاواحل الفي  وذ اال افخ قيوذ اال النوكةفيوذ الظل  ش ن ايسوووووووووكلهوك من خ ل  
الظل ووظفهك لنظنوي   ن الصوووووووي الخهايذ الوموووووويذ الظل الش ميذ   نصوووووووي ال ي  ال مه ذ ل

 مي  كا افحداث الدياميذ  فلوي  أي  س عماكسوذ ال اا   يدهك
نشا ال  فووووووولة  ي منا   هو اف مو وووووووو  من النكل  الشننوم ولي ان ال مه مك 

ي الاوفذ  القد قمو   مو وو ل منين، لي اأه الشننوم الشنو   ن حيك  المنا  مك هو مظنخ
 -ممظو كا:  ذن  أ أ)مكيسي(ا ال مه   

 

 .121، ص1958اانجرو المصمي ، الا،لمع  جم،م خس،ن، الرد  ب ، المع ،ري   الوصف  ، مةرل   (1)
 .88ص المصدر الس،بق نفسه،ك،ر  رايس، ف، المونر،ج الس بم،، ،  (2)
ب رم بم كم، ال داث   م، اعد ال داث ، جمةم ،  لد الول،،  روان  ابو اةةةةةةةةةل ، مب ةةةةةةةةةورات المجم،   (3)

 .30، ص1995ال ا،ف ، 
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أفمووهك  الصوووي فيهك ح سذ فوولة اال  يو ن   مووظ يا    الن  كا  لي -ال موز الظشوو ينيذ:-1
 اال  خس أك مو سذ من أو  اخ  اال ان  وحل الياك مكحمكس اال  كةفذ 

فل الودث ال موووووووووكه  فل   دم   ننب دالياق موكفووووووووو اق  الهل  ن  الظل -ال موز الدياميذ:-2
 الو ك ذ بظهال دهك الشظف ا منكم( مفيد فل فه  ال الا ذ 

الهل  ن  ال موز الظل  مووووووووظمدم لنظنوي   ن افيكي  ظيكالز  ن    -ال موز افودلوجيذ:-3
أوو الاسوووووووووا حودالد الو وك وذ الظل    وال بهوك الاأهوك  ن س موقف الشم ا ازاة اه  

  ا1)الششك ( افأمكأيذا
ال مه ذ الاقنيظهك من خ ل مك وظ  ة حه ال وظيفه  وووشن   الصووووي مدم اله خا  موووظ

النش( ليل  صوو( مكلشننومذ ال و ر    مم االموويكق النكم ل حداث الدياميذ الش ميذ من قو(  
الشظن ل ال وجهوه أوو الهاال وذ الظل و  ودهوك ان  شووووووووووكهود موك    باوكموه من مننوموكا  مودم 

شوووووك   الالظموووووكلفا الهخا هو هدث من شي  الالودث الديامل االفق الأكأيكق  ؤسوووووس لفي  ور
 ال وظيفهك خ ل النش( الفال الديامل خن  ال موز 

 
   التعبيرية الصورة

د فن الظصوو   مشو (  ياحد افسوكليب الشهشذ الظل ا ظشدهك الفاكأون فل  يمو  الهل
ال   نشي   فوك و(    اف شوكل الودياميوذ الظنفه وأيوذخوكا حيوث  ووكالل الظنوي  وذ من خ ل  

الششووووكهد ما الشايه الش مل بدمج ال ضوووويذ الالظصووووو   الظمينل ليل   وي اله  الو ي ذ   
السكن الفاكن الظنوي ي فوعأه فوعن الدياميين   ن افحظ ام ليس لنشو وو  الاأشك ل دي  الفاكن  
الم قذ ل دي ه  ن  ا ووووووكفذ  ا ه ال  الشو ووووووو  ا   نظ د الظنوي  ون )مشفهوم فنمووووووفل  

وأه )ا خذ ال الحا الهل اأظفك ذ  د س( الش كه  الشكد ذ لنواقا ال  شا الظنوي  ون   مش
  ا2)اوي  داخنيذ  ا يذ ل أمكنا–لمن  مركل  

 

 د مة، ي، الدار المصةةةةةمي  لرر،ل ن  الب ةةةةةم، الا،لمع   م،رسةةةةة ل م،رج،، الرد  السةةةةة بم،،  ، جمةم ، سةةةةةع   (1)
 .99، ص1964

سةةةةةةةةةةعد ارفف، المصمج ف  المسةةةةةةةةةةمح المع،صةةةةةةةةةةم، المجرس الوطب  لر ا،ف   الفبون  اافا،، ال ويت     (2)
 .108، ص1979
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ال ظ  خن  الشروكل  اوده   و  الودالي الووكيز لنفاوكن الظنوي ي الوخي  مظ ق ) ياوه 
المو ا فل بخالي الو ي ذ  الداخنيذ الودالد الشكد ذ ل فويكة ال ظيكالزهك ال  مك ف و ى  ن  

  ا1)حيث  مظ يا الفاكن ا ظشكث ا شكق الخاا الداخنيذ )افأكاا
احداث فن(  لهك ال دي   ن  الظنوي  ذ الشاكسووووووذ الظل  يد الصووووووي لخا فكن ا يكد 

الشظن ل الان  شاا الن ا الش مل اقصوو  ديجكا الظنوي  الهو فل  الصوودمذ فل الظكأي  فل
ش(  ن  ان  ين( س(  اصو  من  اكاو  النش( الش مل  شر( سووي(  و ي  هخا الهدث  ن
 الشوسي    –اف كة    –الد  وي  –ادمذ مود  ا ه  الششر( 

الظنوي  وووذ الوووخون  نظشووودالن فل المن  الفال  ن    )ان  الفاوووكأين  االلاووو   هل فن 
 وموومووك ه  الافموويذ الهل فن  موون  ال  الظ د   الخا ل لننكل  ال ؤسد قو( س( فوولة  ن  

  ا2)الشضشون افأفنكلل لننش( الفالا
لننش(    ذ بين  غي  ال وني( اففووووويكة الش وأذالفايذ الظنوي    الصووووووي ل د  ا نا   الخ

الفال ال شوووووووو هه ال شك وو ز افأفنكل الش نوب ال شك وظ م  الظنوي   ن افحموووووووكس ال ين  
ابظدا  مو وو  جدود من دالن م جنيذ مو وو يذ اال فو نيذ مويث  يون الاظييذ مظافموكق 

 ن اأفنكفا خكاووذ  كفووهك ال وكالل منكليظهك اال  السخل  الظنوي  ن افحكسوويس   لنظنوي 
مويوث  يون مظ ام وذ الموودد  موكمنوكد سوووووووووي ولوجيوذ اال اجظشوك يوذ  وودفنوه افخظيوكي اليهوك  

النش( ف   وم  ن  الاموا اال   دود اأفنكف ه سوواة سكن  مم االأفمويذ   الا، ال هخا فكن  
 م  كي الالميكفا الافحان  مظ ق  كل  اففي  الامووا وظصوو( مكل وينذ اال من ممهالن افيكي 

ك هل سوكماوذ فهو بوخلو  وظيوه أوو  ال لو  لن ا اففووووووووويوكة سشوك  يوب ان  يون الليس سشو 
  الظي  د الال مه

ال  فا س( افسووووووكليب الي سووووووي يذ ال د شذ ال  فا المدا  الوصوووووو ي الشمووووووشك   
ا ا سوكن الفن مشروكموذ الظنوي   ن اأفنوكل الان الفن يمه اأفنوكلل هاوك فن ا  )مووك وك  الواقا

 المشذ ال ميمذ لنفن الالنش( الديامل هل ال دي   ن  الظنوي  
النش( الفال  مم امهشك  نددا افسوووكليب الال لى الفايذ الظل  موووظاد اليهك ال نيه  

الفايذ الشنو   الظل لهك  عأي     الصووي أ     يك  الشو وو  الا يكد   ذفل  ودود هدفه الالجه

 

 .183سعد ارفف، المصدر الس،بق نفسه، ص (1)
وب نامي  لمبمت ريد، مب ةةةورات  رارع   سةةة  ف  الف، ال ديث  رث اةةة ، دن،ن المل،رك، ااجج،ل،ت الم   (2)

 .51، ص1973اا الم، ادداف  
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 وي   ن  الشظن ل الاأكي  مشوووك     و    د   اووووي خيكليذ منيد   ن الواقا الشومووووس 
ال صووووووووو  هك م    ذ غ امويذ فج( ا صووووووووكل هدفه من خ لهك ا  )ةويا الظنوي  ذ  كداا 

موووووووول  حيث حنا مو( الو ي ذ مكلم افذ الالفكأظكز ك لظو    افديار الو  جدود  لنششووووووووكهد 
  ا1)الوص ي فل الوواس افخ ىا

 ففل الشموونموو( الظنفه وأل )مصووكاوول الدمكةا اخ اا )د فيد جك مووونا، ا  جموود
مم ا النش( افجواة الغ امويذ الظل  نيشووووهك مصووووكاوووووا الدمكة  و    د   اوووووي  خيكليذ  

الشديسكا الوموووووويذ لنشظن ل الاحداث فن( الصوووووودمذ لد ه من  فلمنيد   ن الواقا لنظعأي   
مم ا النش(   ل الظنوي   ن غ امذ  ن  الشومصويكا الشمومذ الغ امويذ الافنكلهك  ا  اب زخ  

دالي الش يكا فل  يموووويد  ن  الشوووومصوووويكا الغ امويذ، ا ووووكفذ ال  دالي اليكمي ا الح سك هك 
ال صووي   الوند الوؤيي فحداث الظشووو ه الشظنشد من قو( مم ا النش(    الاسووظمدام الندسووكا

الشظن ل الة ح اسووووووووووكليووب جوودووود  فل  شنيووذ  وظيا    فلؤأ    وو(  واموو( جننووا النشوو( و
الخن  الظوكون ووين الضوووة الال ( الاسووظمدام افلوان ا  اسووظمدما هخ   الد  وي الاف ووكة  

 الناكا  لظن س افجواة الميكليذ ل حداث الدياميذ 
ذ ليل  صو( من خ لهك ال    د   مايه م مل   وصوو   افحداث الغ  ال   ا   شي( 

مكليد  الافبدا  فل ة   ذ ة حه لشفكهيشه الظل  نظ د اأهك  صوووو( مكلشننومذ ال   وظصووووا  
 ن  افسووووكليب الظ نيد ذ من خ ل ة ح الظضووووكد الوكد   اف ظشكدالشظن ل مكسوووو   ال  ق ال 

بين الفاون الوصو  ذ الالوواي الالظشري( ال شنيذ  ي  د الناكاو  الد  وي، اف وكة ، افلوان 
ن  قدي من الظعأي  الالشهاالجذ بين الناكاووووووو  الموووووووك  ولوجيذ ال شوووووووو ههك مغيذ  و ي  ا  

يك   اووووووووودمذ قو ذ   مايه م مل وري  الظموووووووووكلل ال  ون له  من اج( باوكةسكفذ الالدياميوذ  
 يظشا افال ك  المكمد  فل الش

 

  السريالية الصورة

 و ي الشمينذ من  كليذ   وم  ن  حكلذ  هايذ  هدث ال  الفايذ المووووووو    الصووووووووي 
لي الخوكيا لي اهظشوكم    يالامال الن و( فأظوكا )فنا من  شو( )الفي ا الان سوكن ف    أيوكق 

اخ قل الأفنل فهل   وم  ن  )اف شكن مو ي ذ  نيك لونا افوووو كل الظوايد الظل سكأا مك 

 

، ا ار،  23، السةةةةةةةةةةةةةةب   4-3السةةةةةةةةةةةةةة بم، الرعل مي  االم،ن  ، مجر  اافالم،  رارع ال ا،ف   اا الم، العدف    (1)
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افو كل    لنفي  فهل  مون  لهدم جشيا الون  الش ن ذ ال كلننب الشظي د  هال مهشنذ ال مون ذ
  ا1)افليكا الافمكأيذ افخ ى سنيكقا

يشووا   قذ الواقنل مكلميكلل منيداق  ن الصووفذ كليذ هل موكاللذ لالموو    كلصوووي ف
الشصووو انذ لنا كما ال د شذ الظ نيد ذ حيث وظمخ الخا ل الالشو وووو ل الالواقنل الالميكلل  

م الصوووووي  الفايذ الموووو  كليذ  ن  ال ن  الخي ودفا )مركليكقا مكلظمووووكمل فوق الواقا ا    و 
فهل  وع يود )ان   *الفاوكن لنظشظا موكفمو( الال غووذ الالووب بواوووووووووفهوك لو وكا  و ي قصووووووووووى 

افأموووووووووكن  يود ح ي ظوه اف ر  ااوووووووووكلوذ فل الظوع يود الشيظوكفيه  ل لنظنوكلل  ن  ان الي ين  
المووو  كلل ليس هو الي ين الشيظكفيه  ل )فهو   ين فووون ي اأموووكألا حيث  يون الشمينذ 
الن مذ اف و  لنو  ذ فكلصووووووووووي  المووووووووو  كليذ ل   ظيون اف مكل  نيذ ما الغيويذ ال غنيب 

الخا يذ الظل  ظ نب غكلوكق بظو ي  الصوووي  الركبظذ لننكل  الشو ووو ل ال  د شهك فل   النفو ذ
لشمينذا الظل هل مك واشو فن  صوووووا ااوووووي خيكليذ الميظكفيه  يذ   وم اسووووكسووووكق  ن  )

  ا2)الاقنيكق لياهك س كمن وو   ميهوفقا
ي  خيكليكق  شك ا ظ د الم  كلل م دي  الميكل مشمظوى الظ سيب الخي اخخا ماه الصو 

 يون الصووووي فل الشووونوي  وكي   ن مديسكا  )ان الشنا    ا ف فووونوي كق )بظعأي  ف ال دا 
الشوون ي لنصوووي   اد الموو  كليين واوا من الظهامه  مف ال د سودو( لوووووووووووو ) كأاا فل أوي ه 

حيث اسووظودلا الصوووي  بواووفهك   د شكق لشوولة مك مكلصوووي  بواووفهك م كيأذ   *اليو  أيفيه
ذ اف ر  سو  كليذ اأهك الفايفمكاويذ الصووي     حد  ودير الن قكا الظل  ؤلفهكا الان الفي  ال 

 

 .174م موف امها، الف، الر ة ر  المع،صم، المصدر الس،بق نفسه، ص (1)
وري  ا،لرمر، ا،امل  المغل   ال ب ك ،ات ف د )فمفن،ف ال  ه( ان السةمي،ل   )ج مل درا،   ةوفي،   نا     *

ا ،ل   م، المعبث ا، رل،رل، جدد دا   رث ان اانسةةةةةةةةةةةةةة،ن يجد  اجه ااد م اصةةةةةةةةةةةةةة،ل  ف  الر،د د المر ،ف ايا   
 لررع،ل ؟

،  1978، مب ورات  رارع ال ا،ف   ااره،ف، فم ق   ،ف ال  ه، فرسف  السمي،ل  ، جمةم   ة ه العممانام فمفن
 .226ص

 .181،ف ال  ه، فرسف  السمي،ل  ، المصدر الس،بق نفسه، صفمفن (2)
ف  ..  ل  ال ورع الر  صةةة،ر ف ه، العال لو الممكا الر  جد ر خروم ااهةةة ،ب  الموااةةة ، اما،م  ال وبم ن  *

 ال مس الدي جد ر خوله ال وادب  بد )دوبم ن ةوس(.
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الظ ووكيب الفويي لواقنين مظوووك وودون  شووكمووكق )الالفي  لوحوود  هو الووخي ادير   اووووووووووكدي   ن 
  ا1)  قظهشك الاوي هشك فل ابدا  موا من الفي ا

هك فوياكق فل  ا ه مظو  كق مكلفن( صووي  المو  كليذ المركليظهك مندمشك وو وا  نكلل ال
الف جدالى من جدل اووووووك د فديا هك سشك هل  اد ) كأاا الافح ى ان أظاكاللهك خيكليكق سشك  

الشركليذ فن( الموووو  كلل  ال خل  فكن الصوووووي  الموووو  كليذ قد  وولا فل جدل ما الصوووووي   
دي  مك هو حمل  بظوو   موجوداا ال وينيذ الا كد  خن هك ا يكبيكق مكلظنكلل الالظموكمل المغك

مكدي ال  مك هو   نل يالحل من خ ل قدي  الن ( المووو  كلل الاووووفق ال  الون  الالهوس 
ذ الموووو  كليذ حموووويذ الش ه  )ب غ  الم  فا الفايالالهخ كن الافلهكم حيث  يون الصوووووي  

ال  نيذ اليوه  حيث  وكل مضوووشوأهك مشووو ( الا وووا ال   كل  مك اليامل ميظكفيه  ل اق  ه 
الشووووووولة فل  ا ه  ففل افح م  يون الصووووووووي الشاظيذ حيو ذ المشيه  ا ر   الون  الامند 

ا هاأك الموووك  ولوجل   م ري  من الشفكهي  الالمو اا فل الي  ذ فوظيفذ افح م النكمذ  )هل
  ا2) عسووووووووويس الظوازن الافمووووووووول الينلا  ذ ن ة    اأظوكا مكد  حن   نظشود م    وذ حك قو 

الالموووي كلل )ف وظشظا مكفيث ا  اأه ف  ويد أفمووه السووال يف ذ سوي   ب( السووال  هلذ سوي   
  ا3)الالنكل  الخي   شفه  كل  خ ب الاأمكن سهخا فأشو ا له غي  أفمها

الشوسوو  افاللا اخ اا )داأيوكل    -سووو  اأوSuprano فل الشموونموو( الظنفه وأل ) 
الام اذ مظداخنذ ما منضهك ا  جشا بين الواقا   مم ا النش( الظنفه وأل ازماذ  ا، قدمل يس

  الالواقا الشفظ ا ال  د شه مصوووووووي  سوووووو  كليذ من خ ل افح م الاليو يس الظل  نيشووووووهك
الشوووومصوووويكا هخا الظداخ( ف  ووووظه ةوينذ افحداث الدياميذ الظل  اظ (  و  ازماذ خيكليذ  

ذ ا  الظا مم ا  السوابيس مظداخنذ ما منضووهك  ووشن احداث غ امويذ ف  شا لنواقا مصوون
افح م   النشوو( الفال ادالا ووه الظ ايووذ فل  فموووووووووي  سووكفووذ الشن يووكا ليل وظ  اديار ميشوو(

الاليوابيس الش  وذ الالغ امويذ  ووووشن الاقا مفظ ا  هخا الظيموووويد جن( ماه الشم ا هدفكق 

 

اندريه بميرون، ب ،ن،ت السةةةةةةوري،ل  ، جمةم  صةةةةةةالح بممدا، مب ةةةةةةورات  رارع ال ا،ف   اارهةةةةةة،ف الاوم ،    (1)
 .34، ص1971فم ق  

ك،ر  غوسةةر،ل يون ، اانسةة،ن  رمورم، جمةم ، سةةم م  ر ، مب ةةورات  رارع ال ا،ف   اا الم، ادداف     (2)
 .58، ص1984

، 1981،لد سةةةةةع د، فار العوفع لر،ل،    الب ةةةةةم، ب م ت    اس ف، ل ،  صةةةةةم السةةةةةمي،ل  ، جمةم  ا  (3)
 .34ص
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ف ضوكح  د  منكأل الا صوكل مننومكا مظف قذ هاك الهاكر  ن ةوينذ الواقا الشنك  اللين 
 قظكمذ فل الظنوي   ن الواقا  مصوي  ا ر 
ال  لي  صووووووو  ال نيه ان   شوووووووا  كلشه  مم ا النش( المووووووو  كلل ف ماظشلان  

الوداخنل فل  ا وه الحودهوك ه وخا  يون خنيوكا الافس الايهوكاووووووووووك هوك هل الشوفه الوحيود  
 الفالالالفنكل لدى المووو  كلل، من خ ل  دم  واجد اأمووويكم بين الشوجوداا داخ( النش( 

غ امويذ  الافهظشكم مكفجواة ال الوصوووووو  ذاسووووووظمدام الظ ايكا الالشؤأ اا الالمد    هالسخل  مين
ل حوداث الودياميوذ ال لو   ن ة    اسوووووووووظمودام ال  ل الووكد الظووكون السوخلو  اف ظشوكد  ن  

ال   ع يد   الفالذ الهخ  سنهك  وام(  مووووووووك د اووووووووكأا النش(  ز باكة د  وياا فمشذ الفا ك
يل ظوه لننشو( الش مل ال  ود شوه مصووووووووووي  جودوود     ح من خ لوه افيوكي  الخيوكلوه الاح موه  

الشضووووكمين الاففيكي الظل ونيع اليهك اووووكأا النش(  اد ة حه  مصوووووي حموووويذ منو    ن  
 لنشايه الش مل 
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   بحث الثانيمال
 

 الصورة وفق المناهج الفنية 
 

   الصورة في الفلسفة 

ان مفهوم )الصووووووي ا فل الفنموووووفذ أشك الا مخ لفووووو كفق ممظنفذ  ن  الف  اأ شظهك  
   فموي  ال واه  الاففو كفا اليري   المفكهيشهك القد اسوه  هخا الشفهوم مشناك  الفنموفل فل

  هك الفنموووووفذ السكأا سوووووووكق فل اووووونو ذ فه  اةكي وهك الشمظنفذ   ال)اف ةون جكبهظالظل 
ا االل من ة ح مفهومكق مودداق  ن الصووي  مع ظوكيهك  شر ق لنكل  )الشر(ا ق م 427-347

   كل الن  الاةن   نيهك فل جشهوي ظه لسووووو  )اووووووي  المي ا اليوه  ذ الظل ) شر( مو وووووو  
افسووووش  اللن امظهاا هخا اليوه  فل اففوووويكة النكدلذ السووووكم  افجمووووكم الشمظنفذ  يننهك 

  ا1)أكفنذ المفيد ا
الالصووووووووي  فل الشفهوم افف ةوأل ف  نال مكففووووووو كل الش ميذ الشظو  ذ فن ق فل 

لنصوي    )ظ لا النكل  الفيه  ل ألن هخ  الصوي  الافف كفا من الجهذ أ   اف ةون هل
لصووووووووووي  كلشروكل الموكا الشموووووووووش  ) ها لف ةونا الالشظنن وذ مو كاليوه  وذ ال ظوع ود  لو  مو 

الشظيوأذ لمكم سوووك ال اليها الش يدون الفل هخا الشركل  صووووا ظ ل الصووووي  )هل الظل 
  ا2) فم  النكل  ال كه ي حيث  يون الي يايكاا  اده  هل ظ ل افدالاا الشصاو ذا

لمك اوووووي  المي  سشفهوم فنمووووفل من الجهذ أ   هخا الفينموووووث فظ كب()الشركلا  
الخي  نال )الصووووي  افالل  الش ميذ أ  لاووووا مناكهك الصووووي  مصوووفذ  كمذ    فهل  اد 

ا فل  ا ه سكم(  لةالواحد  ا ه الخي هو )فوو  الشوولةلف ةون ليمووا ا ر  من اسوو  لخل  
  ا3)الخكلص الخكلدا

اففووو كل الشا وي  ليموووا ح ي يذ بخا هك )ب(  ن  افاوووول لن   اال ؤسد )لف ةون 
الظل  شرنهوك )فهوخاا الش  ا الش سووووووووووم لال  ار الشا   )و مل مفي  وها ال  الش  ا الش ن  

 

، ص 1926أفالطون، الجمهوريةة ، جمةمةة ، خبةة، الةة،ر، الاةة،لمع، فار المعةة،رل لر،لةة، ةة   الب ةةةةةةةةةةةةةةم،   (1)
115 . 

 . 185المصدر الس،بق نفسه، ص  (2)

، 1977فؤاف ك،مل،  أام ن، الموسةو   الفرسةف   المصرصةمع، ادداف، مةرل  البهلة  لر،ل،    الب ةم،    (3)
 . 55ص 
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في  الالظل  موووووووووشيهووك هووخا يار الو ووكم  الشي د  الظل  وودير ملي لد     ا1)الال    الش ن ا
 ونكق لخل  أكبظذ ف  ظغي  الهل غي  موجود  فل الفينموووث )اففوويكة الفننيذا اللن الصوووي   

الواقا ألن موجوداا الواقا اووي أكقصوذ  ن اووي  الشركل فهخ  الصووي  الاحد  اسوكسوهك  
   نيد  لال موك ك هجوه  خكلد ف  ش ن  

لشووك ك  فن   نيود )ةن  الو ي وذ بظوك كق ألأه وظاوكالل قموووووووووشوكق اوووووووووغي اق من امظوداد  كفو 
  ا2) االشو و  ال ل  ال م  غي  مه

كأيذ  ميب  ن  الفاون ل ضووكق الظل  صوووا وموو الالجهذ الا   هخ   ن الشوك ك   ا
ذ معودي لأكس ف للنو ي ذ ألأهك ) شر( أموووووومذ أكلرذ  ن الو ي ذ اللأهك اووووووانا ممووووووهو 

  ا3) ن فون الو ي ذ ألأهك افوكح ف ح كم ا
ن  فوو نهك المكا    مفكيقذ فللمك الصوووي  فل الشفهوم )افيسوو لا فهل اوووي   

اووي  المي  افف ةوأيذ الركبظذ الهل هاك اووي  موكةاذ لنواقا الفيه  ل فصووي  الشاضود   
مر ق ف  وجد اف بواوفهك اووي  لهخ  الشاضود  لال  ن  اللمك م وأكا الصووي  فظ  وال لاو ق 
مشفهومه الفنمفل  ن )الهيوللا )لال الشكد  افالليذ الظل  شر( جوه  ف ف ( له الف ووجد 

    ا4)ب( هو اوي  الظ اب الالهواةابخا ه قال  
ا ف  نهل الهيولل  ن الصوي  الشظيوأذ ماه ب( وؤسد  ق م 322  – 384 )الليس و

هل الظيفظذ الظل   الشووولة  زمهك )في( اووووي  لهك هيولل خكا بهك سشك لن الصووووي  فل 
  ا5)  وم بهك الهل مصدي الفك نيذ الالاشكط فيها

المن خ ل هخ  الفي   سوووووون  ليسوووووو و ال   منيص مفهوم الصوووووووي   ن مركلهك 
وجيذ مظ وي  واظ ( فيهك الوجود فووووووو  ق منو اق  ن ح ي ذ بيول  افف ةوأل اليكمد )الجننهك

  ا6)لفن(اك و  ال  الوجود ممكل

 

 . 182الس،بق نفسه ، ص أفالطون، الجمهوري ، المصدر  (1)

 .  266نفسه، ص  المصدر (2)

 . 266المصدر نفسه، ص  (3)

 . 32فؤاف ك،مل، المصدر الس،بق نفسه ، ص  (4)

سةةةةةةةةةةةب،ب  لد الول،، السةةةةةةةةةةة،مما، ،  الد  الجم،  ادااالك، ادداف، ة،مع  ادداف كر   اافا، دسةةةةةةةةةةة    (5)
 . 162، ص 1989الفرسف ، رس،ل  م،ةسر م غ م مب ورع ، 

 . 162افالطون، الجمهوري ، المصدر الس،بق نفسه ، ص  (6)
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ال يظموب أ   ذ الشوك ك  افيسو يذ لهشيذ خكاوذ ل  لأهك  ا ( الصووي  من فو نهك  
) صوواا مك ذ الالفن  ن  الف  هخا الشفهوم ل وينكالش  وال م  الشوموووسالشي د ال  فوو نهك 
 و ي ه فنش( الفاكن المهشظه ف   ظصو  فل لمدادأك مصووي  م  ي  سشك     يها ال وينذ  ن 

ي د اووووووووووي  ةو  افاووووووووو( من اليشكل ال وينل ب(  ودث فل ال وينذ ألن الفن ليس م
  ا1)  وم  ن   ودو( الواقاا  ما وذموك ك  

لن الصوووي  فل الفن  اد ايسوو و  ظمخ فوو  ق خكاووكق وودال مفكيقكق لشفكهي  لسووظك    
اف ةون خصووووواووووكق فيشك وظنن  مشفهوم اف ةون  ن اوووووي  الواقا الاكقصووووذ الالشفكيقذ  

ه )أمووومذ أكلرذا ف حيك  فيهك  فعيسووو و مشفهومه  ن الفن ليوأا الل ضوووكق  لصووووي  )الشركل
أكأوي لدى اليكماكا ألأه وهدث   لةو ى فل الفن ف  ق ليق  من اليشكل ال وينل ألأه )ف

  ا2)لشوكباكال  موكاللذ افحظفكظ م
ال غ  من س( هخ  افخظ فكا بين ايسوووووو و الاف ةون فل مفكهي  الصوووووووي  ال ن  

فل ممووووونك  افخي    ظ ب من الشفهوم افف ةوأل خصوووووواوووووكق فل  الالفن لف لن ليسووووو و
لسووظاظكجه ال كم( )لن لي سكمن مكدي  وش( داخ( جوه   الشركلل الخي  موون  ال  الظو    

  ا3)اليكم( من خ ل الواول بهخا اليكمن ال  الش ( افمر(ا
ال هخا الشنا  فعن ليسوووووو و قد لقظ ب من لسووووووظك   فل أ ( )م سه الر ( من الفن( 

    ا4)ممو    ان ال فم  مك    ل  نيه من  غيي االوا ل افيادي ال  مودل 
ا  نظو  1804 - 1724 ا ا اأظ ناك ال  الفنموووفذ افالي يذ الودورذ أ ى لن ) كأاال 

) شووش( س( مك  صوودي  ن مو ووو  الهو م وينظه  )الشكد ا مو ووو كق ألديا اك الوموول فهل 
  ا5)مظغي  حكدثا

فل حين  شر( الصووووي   اد  )الشودل الوكةال فل الخاا النكيفذ الهل  شووو ( غكلوكق  
لي من اففويكة فل  ا هك الهخا  نال لن الشولة فل  ا ه   ا6)لالليكق مكةايكق فل الوموكسويذا

 

، 1988م،لع  سةةةةةةةةةةةةةةرمث الفب   ال دي  ،   ا ل مهدي يوسةةةةةةةةةةةةةةن، الجم،ل   ب ، الد ك  الف م، ادداف،    (1)
 . 26ص

 .  167سب،ب  لد الول،، الس،مما، ، المصدر الس،بق نفسه، ص  (2)

 .  36، ص 1985نه،ف صر   ، المسمح ب ، الف،  الف م، ادداف، فار ال ؤ ن ال ا،ف   الع،م ،  (3)
 . 37نفسه، ص  المصدر (4)

 .7ص ، 1963أبمال   ركمي،، ك،نت أ  الفرسف  البادي ، الا،لمع ، مةرل  مصم لر،ل،    الب م،  (5)

 . 7المصدر الس،بق نفسه، ص  (6)
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ا فوعن ) وكأواا ف ق فل أ   وذ الشن فوذ  ليس فل الش وكن الالهموكن اأوه ف  ش ن لن  فن ث لوخ
بين الشكد  الالصووووي  )فعةن  لفل الشكد   ن  مك ووول الشن فذ من  اكاووو  مموووظشد  من 
افحمووووكس الالظي  ذ اللةن  لفل اوووووي   ن  مك وووول الشن فذ من  اكاوووو  ممووووظشد  من 

  قوالب  مووك د  ن  لديا هك الفهشهك قواأين الن (  اد     ب من يكا الوس ال ف غهك فل
همكن اوووي  الوس الداخنل الالش كن اوووي  الوس المكيجل الالهمكن الالش كن اوووي كن  لكف

 ا شوكن الشوديسوكا الومووووووووويوذ السوخلو  م وفا الن و( المنوكأيوه الينيوذ فهل اووووووووووي  قونيظوكن  
  ا1)لظصوياا اليهميذاكموي ذ م

فل  ا وه هل في     الشووووووووولةالف سوووووووووفوذ الوخون جوكةالا منود ) وكأواا لن في      ال ود  
ذ القد  يكالزهك الف سووووووووفذ الشودأون الهخ  الفي   أيد لهك الجوداق فل فنمووووووووفذ قضوووووووو مظاك

     اف ةون فل الصوي  الشركليذ الم وأك هك 
ال اد ليسو و فل اليوه  الخي وظين   و  الصووي  الشومووسوذ اللهك ا ضوكق امظداد  

ا ال)فووووو اهكاليا الهشك م1832 – 1770  مووووفذ الودورذ مظشرنذ فل فنمووووفذ )هيي(فل الفن
  شركلل الاف يك  الشكدي،: اف يك  الكالودورذ فل ا يكهيها ر  الف سووفذ  عأي اق فل الفنموو ذ 

الس  الفينموووفين ف واي ان الواقا الوموول  اللين وا  ان له أ    مركليذ مع ظوكي   موويي ق  
) نكليكقا  ن  افياد  لدى فووو اهكالي الهيي(    لفي   )ال الح الش ن ذا لدى هيي( لال  مووكميكق 

 لسظاو ه من الف سفذ الخون سو و  ل    دم مخهوكق جدوداق خكاكق مه الاأشك 
ا الخي  عأ  سري اق معلشر( افف ةوأيذ ف د اووووك   م1860 -1788  لمك )فووووو اهكالي

فنموووفظه فل أ   ظه  ن الفن ال صووووي   ن ةوينذ الصووووي  فل فووو نهك الشيظكفيه  ل القد  
اأ ن  )فووووووو اهكاليا من الواقا النيكأل ألأوكا في  ه  ن افياد  ال وووووو ب لمرنذ حموووووويذ 

  مفهوم قونل ميظكفيه  ل القد  منشوسووذ  نيهك من الاقا الويك  سل وؤسد مند  ال  لن افياد
لفن مع ظوكي  خ اوووكق لال  موووكميكق  ن يغوكا افياد  النشيكة كلأوصووو  لهظشكم الفينمووووث م

لخي وظي د من المفهومه  ن الفن   ظ ب سري اق من )مر(ا لف ةون ال اد  لن افأمووووووووكن ا
نيذ لي لأه ف  ن  الا   ال  اففوووويكة )مشاعى  ن الهمكن الالش كن الالن افياد    ون قكدياق 

     ا2)اليهمل الخي ف  مضا لشودل الننذ ب( وا   ال  الشركل اليكمن فيها لةوا   ال  الش

 

 .  208، ض 1979سم م كمم، الموسو   الفرسف  ، ب م ت، فار ال ،جب العمب ،  (1)

، 1989جوف ق م مد سةةةةع د، م ر،ف ايا ، الف،  بد هةةةةوببه، ر، فار الربويم لر،ل،    الب ةةةةم، ب م ت     (2)
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  -الشك ول الالهمن  -أل فيؤدي دامشكق ال  الاهال  خكيا الهمكن و لمك الشركل افف ة
سشك لأه ليموووووا له   قذ ما غي   من الشو وووووو كا الاففووووويكة الوكدأذ فل   ،الشموووووظ و(

الهمكن الالش كن  ال ف ق فووو اهكالي بين الظصوووي الالشركل فعفالل )هو الوحد  الششوويد  من 
 ر   بواسوووووو ذ الظي  ذ  لمك الشركل فهو الوحد  الظل  او( ال  سر   مموووووووب الصوووووووي  لال 

  ا1)الوملاال وينذ الهمكأيذ الالش كأيذ ألديا اك 
ال هخا فعن الفن  نا  معديار الشركل ألأه  نيد لال واظج الشر( المكلد  الظل سوووووووووو   
لديا هووك خ ل الظووعموو( المووكلص فهو واظج مووك هو جوه ي أووكبووا فل سوو( ظواه  النووكل    

 ش اا ال شووظ ط الفينموووث  ن  الفاكن لن  صوو( ال  م  وذ الخاا النكيفذ المكلصووذ الظل 
لذ قيودهك الظل  يو( الف د ال ني  فظا قكبنيك ه سل  صووووووووو( ال  م حنذ  من قه  افياد  اللزا

لشركل   ون دامشكق م  و كق معفديار الومووووول الال ل ذ الودسووووويذ  ك)ف  الظصووووووي م الياق معمركل 
لنف د الخي  و ي من مشوووياذ افياد  الالواوووول ال  الشركل   ن ة    الشن فذ الودسووويذ  

مديسذ من قو( افخ  ن لمك الواوول ال  م حنذ الظصووي  الالومويذ وؤدي ال  خن  ل شكل 
فينال بخل  افديار الفننل الخي وا ( ال  افخ  ن بواسو ذ الينشكا الف ووجد فل الظصووي  

    ا2)ل ر  مشك ووجد فل  ن  فها
ال نكم( فووووووو اهكالي الفن منكمنذ الو ي ذ ال خل   مكلا لف ةون الخي  نظو  الفن  

ين هخا الفينموووووث فل مموووونك  الاهكمل  ن ل )مفر(ا لف ةون  موك ك  خكد ذ لألفوووويكة ل
لال الشوكهيوذ    (Ideal)مشنا  الاشو ا    (Idea)يالحهوك المناوكهوك حين  موووووووووظمودم الشروكل  

  الظل  و   دامشكق خكلد  ف  ظغي الششرنذ لناو  ال 
 
 
 
 

   مفهوم الصورة الفنية

يسها الوووث الفنموووووووووفيوذ الاليشوكليوذ الظل  اوكاللوا مفهوم الصووووووووووي   ن  ح ي وذ  
لسوووكسووويذ مفكدهك لن الصووووي  ف  اها اف  ن  اسوووكس من الظنوي  الشيكزي ل   ظمخ فيه 
الن قذ بين فو ( الصووي  المناكهك لمك أشال الششوكبهذ )اووي  موك ك يذا لال  ظمخ فيه  ن   
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ن لهك لم كأيذ  وفيه ممينذ الشظن ل)اووووووووووي   مينيذا  الن قذ أشال الفك نيذ الميكليذ في و
)ان هخ  الصوووووي  ف   دم الياك فل الوسووووكمال الوصوووو  ذ الودورذ مع ظشكدهك الوند الافموووول  

اووووووكمظذ ب( هل منيوأذ مكفاووووووواا النغو ذ الالشوسووووووي يذ،  ظداخ( منهك ال ييا مناكهك 
 وب ا ر   ن يوداق من هوخا ال صوووووووووول يل ظاوك لهوك الاديا اوك بودفف هوك، مشو(  ينو(  شنيوذ الظ ا

الاشو ا الشوموووال ال كلظكلل افووود أ اة الفك نيذ فل  و    اسوووظيكمك اك اليشكليذ الخن  اف  
  ا1)  وقنك اك الشن فيذا

الل د أظج  ن مفهوم الصوووووووووي  الشوك ك يذ س( فاون الي سووووووووي يذ الالواقنيذ ل  ل   
كليب الوداأذ المك مندهك   ظيكالز الصوووي  أ كق اف  اذ بياشك أويا )الصوووي  الظمينيذا لسوو 

مموظفيد  من ال كقذ الظمينيذ اليكماذ الظل  ظم   دام   الوس لظشو ( داخ( دام   الو ل  
)مظندد الوجو  سري  الش االغذ اف ،  لن مصوو نا )الصوووي الخا  شووي )أويمكن ف  دمكنا ال  

 ن   لأه  ن  النشوم الاسووو ذ الفاون افأموووكأيذ الجوه هك الالموووشذ الششيه  فسووونوب مود  
    ا2)لخ ا

الهل ) ( فال م ش( لهك    ا3))للذ الشوهوذ الميه  الشوووون  الو اال دهك )ليسوووو وا، 
جكأوكن حمول ال  نل ال ن س مصووي  موكفو   الدقي ذ أشال الن قذ بين الف د الالشيظشا فل 

    ا4) (  ص ا
الاليكأب الن نل هو  الااكة الشووو نل الالهي ( الظ سيول )الدليكأب الومووول هو الوكف

الفي   الشي د  الالشوظوى الفي ي )الشودلولا  اليغ   نودد اف يوكهوكا الافسوووووووووكليوب الفي  وذ  
ف ان ا وكق ماهوك ل  وهشو( داليهوك  لظ يي  الالظ و   اكالالا ود وذ الظل  اوكاللوا الشايه افبودا ل مو 

الصووي  فوياكق )السويال اسوكسول  موظيشوا مه الشود   ي  ظه ال ظفهشهك ال هخا  يون   لصووي فك

 

 .7، ص1997صالح فلل، دمابع الصورع  صور الامابع، فار ال م ك لر،ل،    الب م، الا،لمع   (1)

نورم،ن فميد م،ن، الصةةةةةةةةةةةورع الفب  ، جمةم ، ة،بم أخمد، ادداف، فار ال ةةةةةةةةةةةؤ ن ال ا،ف   الع،م ، مجر     (2)
 . 31، ص 1976(، 9اافيب المع،صم العدف)

 .128، ص 1967أرس،و، ف، ال عم، ج ا ق، هةمي   ،ف، الا،لمع، فار ال ر،، العمب ،  (3)

غورغ  غ،ج ةةةةةةةةة ن، الو    الف،، جمةم ، نوفل ن ول،  م،،ا، المسةةةةةةةةة،ل ، سةةةةةةةةةرسةةةةةةةةةر   ،ل  المعمف ،    (4)
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ف  ش ن افسوووووظغاكة  اه مع ظوكيهك السوووووينذ حظشيذ ألديار أو  مظشيه من الو كم  اليكماذ 
  ا1)فل جوه  الظي  ذ افأمكأيذا

ا من لن الصووووووووي  م1952- 1856 وي والهخا مك وخهب اليه الفينمووووووووث )جون د
 كا النكل   ) ين( اففووووويكة قكبنذ لنشن فذ اللأهك الناصووووو  الن نل ال كب( لنفه  فل مو وووووو 

  ا 2)فل المو   الويو ذ اليشكليذا  كق مهش  الاأهك حياشك  ظو ي من  ود كا الوظيفذ  غدال  كم ق 
  

فهل ل ن مشوك  وظو وه من قودي   ن  اليشوووووووووا  ن الن قوكا اليوكماوذ بين ال واه   
الاليشا بين الناكاو  الشظوك د  )ا  لأهك لبدا   هال ف  ش ن لن  اشوع  ن  شوكمه ب(  ن  

  ا3)ضهشك ا ي  الا ل لواقنين منيدون  ن منل كد   ا
  السنشك سكأا الشموووكفذ لمند سنشك سكأا الن قذ ل ر    لمكق بين الواقنين الشيظشنين
)الالصووووووي   ضوووووناك افن امكم حدث اال فووووومص اال مو وووووو  سكن موجوداق قو( افن  امك 
الصووي  الفنشيذ فهل  وندأك  ن الشونوي اف ل مكلهمن الشك ول الالش كن الشك ول ال دخناك 

  ا4)  فننيكق فل ده   يش الودث فننيكق الاأيكقا
نيذ سكماذ و سوووووظهداد الصووووووي  الفايذ قو  السوووووظيون لهك ةكقذ  ميوال ن  هخا الا 

 ل و  الأضج وهيئ ف اذ الظينل لنشايه الش مل من لن وظو   مفن( السكمنه الظ ايذ 
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يذ  ن أظكا الميكل افبدا ل ال كدي  ن  لسووووووووظافكي سياوأذ  نو  الصوووووووووي  الظمين
اففووووويكة ال وو ( الفو ووووو  ال  لأمووووويكم فكلصووووووي  الميكليذ هل)اووووويكغذ في  ذ  ي ي  

  ا1)بواس ظهك  شري( الشنكأل  شري ق موظي اق جدوداق ال شك  يننهك منو  ا
ال ل  الصوووو  الشظشيه الالشظف د هو  دالل  ن اووويل لحكليذ من المووويكق المكيجل  
ال  اوووووووويل ل وكميذ  عخخ ح  ظهك الظنوي  ذ فل النش( الفال المك  ري   الصوووووووووي  فل الفن  

و ( غي  الش مل من الشنكأل ال  مومووس  وظصو( م يفيكا الظنوي  فعلصووي   هدث ال   و
)ال يشن الوظيفذ الفايذ لنصوووووووي  مكأهك  مووووووظمدم ال  و   الغيكب ال  أو  من الوضوووووووي   

لمدمذ الشضوشون اال الشوظوى الأ ( الو ي ذ الش ميذ ال  الششوكهد  ال موكه  الصووي  ا ضوكق 
الوضووووي من خ ل مك شد  المظوااووونذ  اي لأهك مموووظ   ا2) فل  يو ن الن نيذ الوصووو  ذ لها

د ه   ( الفاكن من اوي موموسذ المديسذ  اد الظنوي   اهك فل النش( الفال القد   مظي
 دهك ) صوفويا أظكا لفك نيذ الميكل الهخا )ف  نال أموا النكل  ب(  نال ا كد  الظشو ي( 
الا ظشوووكث الن قكا اليكماذ بين ال واه  الاليشا بين الناكاووو  الشظوك د  الالشظضوووكد  فل 

  ا3) كم منينالأظ
ا  اأهك ادا  لهك ة   ظهك المكاووذ فل   ا الشضووكمين م ظ أذ مكفوو كلهك ليظفك (  
مظن ل الاص افبودا ل الهو م  وال ميهميوذ فل القوا الاحود ب  فصوووووووووو( بياهشوك الف وظشيه  

موكفلظاوكم بين الشووووووووو و(   مفنشوكق   خوكق خ  في ظموووووووووب حياوخار النشو( الفال ماوكاحودهشوك  ن اف
واها مموووي  الشايه الش مل ال ودود  ال نفا افأظوك  ال  ةوينذ  الالشضوووشون مكةكي موحد

الشضووشون فل    ووه الاسوونو ه ماموويشك ما سوونمووذ اففوو كل الششووي   ال  الشنكأل غي  
و الموووووي  الياة الصووووووي  فل )وادفا الشظن ل أو  مافصووووو(  اهك فل حكل من افحوال الهاك

  ا4)ا ال كمشذ بين الش ( الالشضشونااسظياك  الن قك
ا   وين الش ما الششيه  فسووووووووونوب الفاوكن الوخي وظو   فيوه اف ظشوكد اليوي   ن  
اأن كسوكا المو   الفايذ لد ه الاويكغذ أ كم الظفيي  ال كم   ن  الظي  ذ مكمنكدهك الشمظنفذ  

 

 . 24، ص ، المصدر الس،بق نفسهغورغ  ك،ج  ن (1)
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المكو اود  من خو اا مظشيه   موظ يهك من الويك  المن الشن فذ الر كفيذ موظوى المضوشوأك 
    الجهذ أ   الفينمووووث )  ال شوووها فل   يشذ لفك نيذ الفاكن قكم   الهاك فبد اففوووكي  ال

دي   ن   يو ن  )ان فوك نيوذ الفاوكن اأشوك هل قوو( فووووووووولة فوك نيوذ  نوي  وذ  ظين  فل ال و 
  ا1)الصوي  الخهايذا

من  و ي  افيكي  ال وو نهك ال  مومووووسوووكا الالصووووي  فل   فكلصووووي   ش ن الفاكن 
صووووويهك سل  شها افحكسوووويس الشي د  من اله  بظ      قهك لنشو ووووو  فبد لن  شها الفي

)موكو القاوك االموك  نيواوك فل لي  شو( فال اأشوك هو الصووووووووووي  الظشرينيوذ     صوووووووووويهوك لي لن 
اللدخكلهك فل حيه     ا2)ابهك احدى حكف اك الافموووووووويذ  االش ظشنذ الظل الظوفظهك لال ا ظمووووووووو

  قذ الشو وووو  مكم كأكا الفن( الوصووو ي الششووو ( لشكد  افالليذ افسوووكسووويذ الظل  ؤلا  
و ه لنشفكهي  الموووكمد   ضووو  و  ه الظنوي ي الالفال فل الشكهيذ الظل سووويشووو (  نيهك مند خ

ال وشنوه من افيوكي المضوووووووووكمين  الظنفه وأل  النشو( الفال   مم االف  يل وذ    الم وكأيوكق   زموكأيوكق 
 موووظ يا  وو نهك  و  الصووووي  الفايذ الشنو   ال  فووو ( مكدي منشوس وؤأ  فل الشظن ل 

 ري  مشك     اد مشكهد ه لنشايه الش مل ال 
فكلصووووي  فل الظنفه ون  ه د من ال ووووح الينشذ الشموووشو ذ مشك وؤدي ال  ز كد   )

فل فه  مناكهك  الالينشذ أفمووووهك  و ووووا مك  ظضووووشاه الصوووووي  من افيكي الدففا المنكن 
  ا3) المفكهي ا

فسيشك الاأهك )ممؤاللذ  ال نيه فكلصوي   مضا لش الط ال ل ذ من خ ل مظووف هك 
من    كمهذ حظ  لو ذ اأوركقهك   ن اوو ا  ال ل ذ الالو ل مه لظو ي  يل ذ فووكمنذ لو ي ذ

حواس الفاكن لظصوا اوي  فايذ  وش( فن( النو ذ الما  هك الاس اي  و  هك أيد  وظوازي  
فل ممظنا االجه الفن الفي م حنذ ا ن فكلو وذ  شاا الشووووووووو ( ةكمنه المضوووووووووشوأه لين 

الامظدادهك اأشك  وددهك  يفياظل  صوه  الشو ( الالشضوشون ال  فنهشك ال  مموظوى ال كقذ ال
  ا4)يالح الفاكن الحدهكا
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فكلفن السكي لغذ  وكالل ا صوووووووكل افيكي  الفاكن من خ ل الصووووووووي  الفايذ الشنو    
الشمووووووظودأذ الالظل  شر( بدا ذ النش( الفال الالشظضووووووشاذ منا  م سب من ميشو ذ منكن 

ل الو ي وذ اووووووووووي  هايوذ ممظهأوذ فل الوخا    ج ى اأظ وكمهوك  ونوكق أوكأو وذ مظوداخنوذ هل ف
لنشو و  الشاظمب الديجذ   قظهك ال اكسوهك منه )الهخا هو افسكس افالل لنصوي  الفايذ  
ال فضوو( الشهكي  الالظ ايذ الظل   ظموووهك الفاكن أظييذ مشكيسووظهك النشنيذ وظش ن مو  ذ من 

ه افبدا ل  لي وم الن ( الاليد ال كلظكلل من الشمهالأذ الالظل أموويا من  مين  اأظ كة اوووي 
  ا1) ش ي( الشكد  المكم  ش ق  ن  فك نظهكا

ان هخ  الصووووووي  الخهايذ الشمظهأذ  كد  مك  موووووظ يهك الفاكن مشك و د ال  ممينظه  
 ن ة    ا ضكة الوس لخا )فهو  وكالل  و ي  الظيكأس الافأميكم فيشك بياهك مكلوخث  

  ا2) سيب ال شك وظاكسب ما اسنو ه اليل ظه الفايذاالاف كفذ الالظوني( الالظ
ا  ان الظميي( وظمخ من  وو   الواقا الاخظ اقه اف كق فليذ  يو ن الافوووظغكل الصووووي  
منيداق  ن الشوووووه الموووو ول الالظشري( ال وينل ال موووون  الاوووووفق ال  ا كد    سيب مف داا  

من ياة الشفي  ن ان ) ول داا هو وأذ  نوي  ذ ال ظضووووووا من اسووووووظ  اي اياالخا    ف يكد س
  منظو اق  ا3))ي ال الظميي( مكلصوووووووي  ال ودد  ودوداق ل  وهد  نيه حظ  اليوم فوووووولة جوه يا

الظميي( )قدي    نيذ  ن  حشووووود اووووووي مظوكواذ ال م ل الودالد بياهك الجشا جوه هك فل 
  ا4)الحد  ماميشذا

ال ن   وني(    الفل هخا افووووووووكي  الا وووووووووذ لنو ل اللندالافا  ن  )ابظدا  الصوووووووووي
من يكا الواقا مند اخظ اق ظواه   ف كد  اووووويكغذ الاقا  مينل افظ ا ووووول اخ  موازي له 

  ا5)من خ ل الصوي  الظمينيذا
ال ظضوووووا مشك سوووووو  ان الصووووووي  الظميينذ الفايذ فن( ال ل  شوووووظ ر فل سياوأظه 

ن فل ممظنا ال دياا الافمووويذ بدل مكلوواس الظل  ا ( لندمك  اووووي اففووويكة الالظل  مه
الوخا    السنشوك سوكن الودافا الافمووووووووول الالظ سيه النوكلل مظو   سنشوك سوكأوا الوخا    ا فوكق فل 
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دراسةةةةةةةةةة،ت اللالغ  ، ة،مع  ادداف، كر   اافا، رسةةةةةةةةةة،ل  م،ةسةةةةةةةةةةر م غ م نهر  البدا ي، الرص  ل ف  ال  (3)

 .90، ص1993مب ورع، ادداف، 
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اسوووظ داد  ل  المه ن  اد حنول ماوه اال مري  منين ال  وم ال وى الظمينيذ مكسووواكد  شنيذ 
 ن  الظل  وا ب الدافنيذ  الخا    مصووي الشري  جدود ممكاوذ  الظفيي  من خ ل دمج اووي

لل الشؤة  لنوكلذ  ؤسمذ لننشنيذ الالظل  ظمش  مكل دي   ن    و( الفن( الظوو ال صد ذ الش
)فكلينشذ الالصووووووي  فل النش( الظنفه وأل لهشك   قذ الأي ذ موواس الششوووووكهد  الليس من 

  ا1)  الض اليي مك ذ حكل من افحوال ان أيد اوي  لي( في   اال ح ي ذا
الوميذ الشنو   لنواول ال     اخظيكي اوي فل الظنفه وأل  النش(   الهاك وننب مم ا

 اكسوووب   ك ه فل  وني( ال  سيب الصووووي ليلي و ي  هدفه  وووشن يل ظه الفنموووفيذ الم جن
 الشديسكا الوميذ لنشظن ل  فننه الديامل الالظكأي  فل

 
   مرجعيات الصورة الفنية..

اف ر  اهشيذ فل ن غي   من افأشوو ذ افأمووكأيذ ا   ند الوسووينذ  مان الفن وظشيه 
الظنوي   ن افيكي المشووووووك   افأمووووووكن ال ودود موقفه ازاة النكل  ف د سكن لظندد ا يكهكا  

مكلغكق فل  او  اسووووكليب الظنوي  لدى الفاكأين ا     اق الصوووو ا  الفي ي )فسوووويشك الشنكاوووو ا اأ  
ال مووووووون     ك ك يذ الالظنوي   ن سووووووويكقكا الفن ابظند النش( الفال  ن حدالد الصووووووووي  الشو

 مووذ  ن  الموويكقكا فل موكاللذ لظعسوويس اأمووكق جدود    كب( المووكمد الالشكلوث من لششووك
الف  الشاوكهج الفايوذ الظل  نو   اهوك   ن   الظنوي     خ ل ام وكأيوذ الصووووووووووي  الظمينيوذ فل

الفاوكن من خ ل ة حوه لننشو( الفال ليل ) ر ي الشظن ل جشوكليوكق ال نش  ال يوه بافمووووووووووه  
  ا2)الخو  ه مكلواقاا

فن دالياق مهشوكق فل  و ي  من فوذ ا ش  موكلنوكل  الوخي أنيش فيوه القود الل ود لنوب ال
 ين   لو  الودالي من خ ل افزاحوكا اليوي   فل  وكي ا الفن  ن  م  النصووووووووووي الالظل موك 

ف زا ا كن لهك ان  ودث لوف  وام(  دود   ع ل فل م دمظهك  ووفا الصوي  الفايذ الظل  
ال  سيويذ  شمضوووووووووا  ن اازاحكا مظنكقوذ الفل   اأ  مكا اسووووووووونو يذ هكمنذ الاليكا  ونينيذ

 

، 2ال ا،ف   ف  المافيو  الررفايون، فار الفجم لرب ةةةةةةةم  الروري،،  سةةةةةةة،م   اخمد  ر   رم ره،، اللمامف    (1)
 .131، ص1999الا،لمع  
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ممظنا الوا  الشن فيذ ال ضووشاهك النشنيذ افبدا يذ ا  )ف  ش ن في أشووكط ابدا ل اف ان 
  ا1)  وم  ن  ميشو ذ  ووفاا

الماخ الروي  الوداأو ذ فل الفن )ل   ند قيشذ لي  ش( فال م  يه   ن  افسوظشظك   
ذ لننش( ب( ااوووووا الشظنذ الشظ  وذ  ن  الظي  ذ  الومووول الظل   دمهك الناكاووو  الوموووي

الميكليذ الظل  ري هك  ن  الناكاو  الومويذ فل  اا الشظن ل فن اف شكل الفايذ مك هل اف 
  ا2) ن  الظي  ذ الميكليذ الشكمنذ الظل  ش ااك  ن  اف شكل من افسظشظك  بهكا

من الوكحرين الالشا   ن اهشيذ دياسووذ افسوونوب الشوومصوول لنفاكن   ف د ا د اليري 
ه  ي  ذ  ظن ا لظ اث اأمكأل الاسا الخصب   ا    و  موكالفا افأمكن الشمظش    وافب

لفه  النكل  هخا الفه   الخي غكلوكق مك   ون موصوووووونذ )لنظفك ( بين افمنكد الشوووووومصوووووويذ 
  ا3)الافجظشك يذ الالظكي ميذا
فيهوك ان النشنيوذ افبودا يوذ  ظضوووووووووشن من جهوذ جواأوب في  وذ مرو( المشوك ف فووووووووو  

المصوواويذ افسونو يذ لنفاكن ال وظيفه لشف دا ه الظل  نو   ن مفكهيشه الايامه الم جنيكا 
أ   الظشوووووووووفي  المن جهذ اخ ى جواأب مكد ذ مر( الوسووووووووويال الفال الخي واظ يه ال ياي ه 

الالسووكمنه الظ ايذ ال اكاوو   الفايذ ا    المكا الخي وظشظا مه الفاكن فل الظنكم( ما ادالا ه
ان الصوووووي  الفايذ هل السووووينذ الفاكن الظل  مووووظيشووووا بهك افأ  الفال الموقفه من ايأه 
الوضوووكيي الافووو كفا الاقنه الق امظه لنشموووظ و( الهل احدى منكوي   الشهشذ فل الو    ن  

بو ل   ااووووكلذ الظي  ذ افبدا يذ القدي  الفاكن  ن   شوووو ينهك فل أموووو  فال  شووووك س مه
القصووووووود ذ  كليذ مك هو دايا المكلوث ال شك ) و   الشظنذ الالمو   اليشكليذ لنشظن ل سخل  

  ا4)فهل جوه  أكبا الدام  فل النشنيذ افبدا يذا
فن النش( الفال مك هو اف  عال ( ال شووو ي(  ن ة    اسوووظمدام السوووكمال الالسوووكم(  

لن قووكا افجظشووك يووذ  فايووذ ال اووكاووووووووو    ايووذ من اجوو( اب از قي  فايووذ منو    ن ةوينووذ ا
 

، 1982ةة،ن ب ة،ة ةه، اللب وية ، جمةمة ،  ة،رل م ةةةةةةةةةةةةةة بة ، فار  ويةدات لر،لة، ة  الب ةةةةةةةةةةةةةةم، ب م ت،    (1)
 .121ص
ر ب ، كولبجو ف، مل،فئ الف،، جمةم  اخمد خمدي م مد، الدار المصةةمي  لرر،ل ن  الرمةم ، مصةةم    (2)

 .88، ص1973
هةةةةة،دم  لد ال م د، العمر   اابدا    ف  ف، الرصةةةةةويم،م،،ا، الوط،، سةةةةةرسةةةةةر   ،ل  المعمف ، العدف    (3)
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الشظن ل  اد  فلالافأموووكأيذ الظل وظن ا لهك الفاكن الليل   ون  ا  عأي  جشكلل الحمووول 
اديا ه ل وينذ افحداث الش ميذ الظل  شوووكهدهك ال ظفك ( منهك فأهك  ن س ةوينذ الصووووي  

 اليدود  الظل  ش ( م جنيكا مهشذ لنفن الالنشنيذ افبدا يذ 
يس الالو سكا الالظيكياا الفايذ )السوووووووكم( جشنيذ لنظفيي   لخا  ند افسوووووووكليب الالشدا

الالظنوي  الادا  لنفه  الالظافيوخ  ؤمن بهوك جشوك وذ من الفاوكأين الشاظشين  ال  زموكن الم وكن  
  ا1)مناينا

القد ظ( هخا الاهال  الظي  ول فوووووووووغ ق فوووووووووكغ ق لنفاكأين خ ل م اح( الفن )حيث  
مينيذ  الالروابا مغيذ  عاوووووووي( الخاا الظاسوووووووظش  الظوجه أوو ا يكد اسوووووووظراكة من ال وا د  

 دمذ ه  من س( مك وا اسوكليسوي  ال  اقصو  مدى مموظفيدون فل    لنفاكن الخوا الشغكم  
  ا2)ر كفل الالشن فل المكا الالنكماي( افأمكأل الالمه ن الالششكهد الويك يذ الاليكا الظم

 موووووظنهم الف ق  ن  مكهيذ النوام( ال ودود الظوابا   لخا فكن دياسوووووذ هخ  الشاكهج
الفايذ الندود   ن  س( الصوووووووووند اأور   ن  ن  الشاكهجالأييذ لشك  و   من  وول سوي    

 ضذ اغنب افحيكن ياكق المظاكقمن اف يكهكا الالظيكياا الالشخاهب الفي  ذ مظاكغشذ ح
ال   اوكالل  دد من   دد الشاوكهج الفايوذ الافسوووووووووكليوب ف ود لي   الووكحثلخا الأ  ا لظنو 

  نيه يذ الظنفه وأيذ ال  مذ الظل   ه  الا ووووذ ال صووووي  جيد  فل اف شكل الدياالشاكهج الفاي
  ذ  ق الوكحث ال    سيب الصووي  الواقنيذ الافأ وك يذ الالظنوي  ذ الال مه ذ الالمو  كلييظسو 

يوكي  النشو( الاخظ مم امن منود الا وووووووووا  اود  اوكاللهوك من قوو(   موه  نو  اف يوكهوكالشوك  ظشيه  
الظل  وكالل ة حهك من   الشضووكمين يد اففيكي الالظنوي   ن  موو الصوووي  الفايذ الشاكسوووذ لظي

 خ ل الشايه الش مل فل اف شكل الدياميذ 
 

   الصورة الواقعية:

الخي   قففل حكلذ الشو  هل لسووووكس الديامك الش ظو ذ سون الديامك موجود  ممووووو كق 
ظكسوووووويس سيكن الواكة الديامل  الظنفه وأل الالخي وا ن  ماه لالنش( الفال    مم ا  يموووووود ف 

وقكما الظل  ظنن  ديامك فن( ح ي ل ان ل    ن فل ال)لن الفن ال ضووشاه ال  لنواقنيذ لخا أيد
 

، 1970ة،ن بمجر م ، ا ث ف   ر  الجم، ، جمةم ، انور  لد العايا، فار نهلةة  مصةةم، مصةةم    (1)
 .45ص
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 .82، ص2003



 االطار النظري والدراسات السابقة –ل الثاني الفص

 

 

47 

ا الظل وظشرنهك  هن الشؤلا المن و مكل  الث المكيجيذ الششووكي اليهك فل ال صووذ الالشووم
  ا1)بهك جشينكقا في فل ال    ذ الظل أ خ ل  ل  وودال هخا الفن(

فكلواقنيذ هل ماكقشووذ الاقنيذ الافس الوشوو  ذ  ن  الف  من يكا النصوو  ال يكيا ه  
ذ   الا  ال نا  بظصووو   الششوو  ا ال ميموويذ لنوجود افأمووكأل فل يالشمظنفذ أ كفيذ  دوا

الا   ال  لفيكة الواقا الاي وكةك هك القد  ظمخ الصوي  الواقنيذ  وكاللاوي  اكدقذ  الهل  
ي  هك المكيجيذ سشك  صوو  ظيكالي الاقنيظهك ظواه  اففوويكة الأ (  ف الشوو ( الوموويال  ادمك ف

)ف ش اه ان   دم سوووووى ظكه    ج الاهكمل فوووو نل خكلصك هل فل ال وينذ ال خل  فكن الا
لمكلصوووذ  نيه ك ك  اوالفن الش   فوظم   الواقا لواحد  فوموووب من حواسووواك ال كلفن( حين 

   ا2)اكة لاك بواقا حل ن اف و
النشوو(   مم االشوووك ووك  الوموووووووووي ووذ هل اقوودم أ   ووذ فل الفن لووخا ان     ليون هووخ

ذ لصووووووووووي الواقا ال  كم هك   نيكمص الشووووووووو و أوو الظكم( مظيكالزاق المصووووووووو الظنفه وأل واو
الا   ذ الواقنيذ سووووشذ جوه  ذ اف ال موووويينهك ح فيك  الما ان ممووووعلذ افأن كس  ند فل 

لدالي الشظشيه لنظمي(  ) يكم( افأن كس وظ  مكسووووووووووك  ال كما الف دي الا اأهك  ؤسد  ن  ان 
  ا3)افبدا لا

أظووكمج  لو  اوووووووووويا  كلواقا في ون  موو الظنفه وأل  النشوو(    مم اا  لن من فوذ الديا وذ  
 –فه وأل )مكب الوكي  فل الشموونموو( الظن  بين ظواه  اففوويكة الجوه هك  خيكليذ من الظاكق(

ا أيدا ان مم ا النش( الفال قدم اوووووووي  الاقنيذ لنوكي  افاللا اخ اا )ممووووووكم الش    اليهة
الظل  ي ي فيهك افحداث الدياميذ الالصووووو ا  بين المي  الالشووووو  من خ ل اب از الموووووشكا  

ل وينذ الويك  الالمصوكمص الشكد ذ الظل  نيشوهك الوكي ، ا  قدم مم ا النش( اووي  الاقنيذ 
م ( ممووووكةظهك ال فو ظهك الاب از جواأب الوكي  من خ ل بيو هك الازقظهك الفووووواي هك  اليوميذ

الف  يذ الضوووووي ذ الظل  و شهك الشدخ( ال ميس لظن  الوكي   الهاك اب ز مم ا النش( الفال 
يل ظه فل أ ( اوووي  حيذ منكفووذ  ن الواقا الاوو نهف فل  ش( فال ديامل مود ، ا ووكفذ  

 

مسةةة ا ثم ت،  رارع ال ا،ف ، فار ال ةةةؤ ن ال ا،ف   م،رج، اسةةةر،، ج ةةةميا الدرام،، جمةم ، يوسةةةن  لد ال  (1)
 .12، ص1978الع،م ، ادداف  

 .35ل جل، المدال الث  ر  الجم، ، المصدر الس،بق نفسه، ص (2)
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 .122، ص1992الع،م ، الاس  اا  ، ادداف  
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  ظشووووووووووق لشن فذ اسووووووووو اي  نو  الووكي  م (الفوووووووووواي هوك منوداق جشوكليوكق جنو( الشظن ل و لنووكي 
 اكقضك هك المش   هك  و  ة ح اسنوب فال يفيا  شن حدث ديامل وو ز الويك  اليوميذ 
لنواقا المووويي من خ ل  ن  الوكي  الومووي ذ  ا   يون الصوووي  هل  نوي   ن مضووكمين  

  منكفذ فل أ ( الواقا
 نفن الهولن وكس  أفل اف   ا أ   ظوه)جويا لوسوك ش  ينمووووووووووث الشي ي ا  و  ال الف 

( فيهك الظاكقا بين الش ه  الالواقا اليهمل الالنكم الشوكفوو  او)  د   اوووي   ن الواقا و
فل الحد   ن كميذ داخ( افأ وك     واصوووووووه ان ين  وهخون اليكأ الالظصوووووووويي   الا، حظ  ان 

  ا1)ا  ا صلفال ال  د   فنوي بوحد  ف الشوكف  لننش( ا
الظنفه وأل احد الوسووووووووكم(   امل  و   يموووووووويد  من خ ل النش(لخا  ند النش( الدي 

قودي  اف شوكل الودياميوذ      ه السوووووووووينوذ جوه  وذ    شرو(  ك لنواقا مرنشوكاو افسوووووووووكسووووووووويوذ لفهش
 الاقنيذ مكفووووو كل غك ذ فل الغ امذ الظنفه وأيذ  ن   يمووووويد  ن  افحداث اال اففووووويكة ال  

)فكلصووووووي  الالو سذ هشك اسوووووكس الديامك الظنفه وأيذ سشك ان مضوووووشون الصووووووي  الالظ  ث  
  ا2)  الالو سذ فل الظنفه ون مضشون الاقنل الليس خيكليكقا

الشد ومذ م ( الناكاووووو     الصووووووي  ادمك و اد لهك  ل   و  اسوووووظرشكيهك فم كأيكا  
افاللا اخ اا )اسووشك ي(  ود اليهة   –فل الشموونموو( الظنفه وأل )ليكلل الونشيذ  الصووو يذ  

قدم مم ا النش( الفال اوووووي  الاقنيذ لن  الث المووووكمد  فل ا فل هخا الشموووونموووو( الوكفل
ل بين فووو اما الشيظشا الشصووو ي  ا  اب زا افحداث مصووو  اأاكة افحظ ل الالفكيق ال و 

يه الاكس الوموووو كة الاب از جكأب  الدياميذ الصوووووي  الو ي يذ لنول الشوووونول الخي  نيش ف
 اة الالظنكلل الخي  نيشووووه ال و ذ الغايذ فل الشيظشا الشصوووو ي ا  جموووود مم ا النش(  الر

الصووووووو ا  بين ةشوح   الاقنين مظاكقضوووووووين لياهشك فل زمكن الم كن الاحد هخا الظاكقا اللد
د  هخا افأن كس اللد ه ةوينذ يموو افأمووكن الوموويال ال نو السووشو الشوومصوويكا الغايذ الش

الويك  الوموووووي ذ اليل ذ مم ا النش( فل اب از اووووووي الاقنيذ منكفوووووذ لنظنوي   ن ةوينذ 
فهو )وظيه ال  موو الجود  ليفموووووووووا الشيكل لشكد ه الهو ا ر  اهظشكمكق  افحداث الدياميذ 

 

 .69، ص1980مج،لد  لد المبع  مج،لد، فراس،ت ف   ر  الجم، ،  ،ل  ال رب، ب م ت   (1)
، 1978(، الاةة،لمع  87ف يةةدار طةة،لم، مةةداةةل الث الةةدرامةة، الررفايون ةة ، مجرةة  الف، اا ا  ، العةةدف ) (2)
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ماه م يفيذ الظاكالل   فكلفاكن الواقنل  كد  وهدث ال  اسوووووووونوب غي  م مل  مكلخي  ن ا  
  ا1)اسنوب ف ونفا افأظوك  لخا ها

ط الفايذ لننش( الديامل الواقنل الخي  مووون   ظل سكأا من الشووو ال هخ  الوسوووكم( ال
ال   و ي  أشو ا لنشووووووومصووووووويذ الدياميذ ال  س الاقنهك الويك ل مكلظ سيه  ن  الشوظوى 
اليوه ي لننكل  الداخنل الالظوااوووو( لهخا النكل   ن ة    اليشووووا  ن الظي  ذ الافموووويذ 

ل الشظشرو( منوكلشوه  الالوخهايوذ ليل  ظنوكدل لود وه قو  الواقا الموكيجل ما قو  الاقنوه افأموووووووووكأ
 ن   يمووووووووويود اووووووووووي  الاقنيوذ منو   الف  الظنفه وأل  النشو(    مم االوداخنل  ليل  نشو(  

ال    د   اووووووي   مووووون  من خ لهك ال  اوهكم لواقنل اذ، ال نيه  شي(  يم جنيكا فنموووووف
و ا  هو الواقا من خ ل جن( الشظن ل  شوووكير فل ة ح ال لي لنشضوووكمين  مك الشظن ل مكن  

     ح خ ل النش( الديامل الفي  ذ الظل  
ا من خ ل هخا  ا اخ اا )ادم دي دسووون Sharkفل الشموونموو( الظنفه وأل )فووكير  

النش( الظنفه وأل أيد ان مم ا النش( قدم اوووي  الاقنيذ ل وينذ افحداث الشعسووكال ذ الظل 
 نيشهك مدواذ أيو وير حيث جمد مم ا النش( اسنوب الي  شذ الافغظصكب الظل  نيشهك 

شدواذ، ا  اب ز مم ا النش( الصووي  الش ميذ لن وينذ الشوحشوذ الاف غكل فل الي  شذ  ن  ال
من قو( افوومكا اسووكةالا ال  اليري  من الضوووك ك افب  كة الخون ااوووووا  ووويذ الناا 

 ن اديا ه من قو( شالشظفشوول ال يكي  الشمدياا  ا  سكأا الصوووي  منو    ن الاقا منك   
فحداث الالظفك ( منهك الة ح اففيكي الالشضوووكمين الظل  مووون   الشظن ل خ ل  عأي   بهخ  ا

من اجنهوك مم ا النشو( الظنفه وأل  ن الاقا الشودواوذ ال فموووووووووي   لشي  وكا افحوداث فظيون  
من خ ل   د   النش( الديامل  وووشن   الصووووي  هل افدا  الظل  مكةب بهك   ( الشظن ل 

الاأظ كة حيوم الن  كا الشاكسوذ  ملافسكليب الم د ذ الظل  وكفل  ن  الحد  الودث الديا
النش( الديامل ال  اسووظمدام   ث الدياميذ مكف ووكفذ ال  مي( مم النظنوي   ن سوو د افحدا

الهالا ك الشاكسوووووووذ الافبظنكد  ن الهالا ك الشظ  فذ اأاكة الظصووووووو  ، السخل  اسووووووظمدام سكفذ 
 ظنكم( منه والخي الوسكم( الظ ايذ الظل  ين( النش( الديامل ق  ب من الشظن ل 

 
 االنطباعية  الصورة
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الافهظشكم مكل ل ذ الخا يذ   ان افأ وك يذ  موووووووون  ال  الظو ي من الظ كليد الواقنيذ
افهظشكم  ماأ    فل الظنكم(  ما الشو ووووووو كا الا كد   شوووووو ينهك   ذالنش( الالجه لشم ا

ل   ند قكمشذ  ن  اسووكس يل ذ   نيذ  ف  ووهك الشو ووو   ا ه ب( يل ذ  بوجهذ أ   الظل
الاأ وك ك ه الخا يذ حول الشو ووو  الفال ال شوو ينه ا    النش( مم ا شووظ ر فيهك احكسوويس  

ل  ) ند  صوووووووا الواقا ب(  ي  ذ الفاكن الل   ند  نو   شك و ا  الفاكن ب(  ن ة   ظه فل 
هل أظييذ يد الفن( الشوونويي الالومووكسوويذ ازاة الش ه  المكيجل    ، الافأ وك يذا1)ال ل ذا

ل فووووووووويوكة الالظل  مووووووووون  ال  خن  الوه  لو ي وذ النوكل  الموكيجل الالوخي ووحل موه فن  
افأ وك يين الشاوصووو  هدفه  ن  ياووود الظغي اا اليكي ذ  ن  سووو وح اففووويكة  ال نو  

يوذ الاقنيوذ  اا اسوووووووووكليوب  ا ا افأ ووك يوذ موكلواقنيوذ اف اأهوك  م1963-1893 )ه   ا ي ود
المكيجل، )ان ال وينيذ الافأ وك يذ اوفذ الواقنيذ الظل  ال يون  اا اأن كس داخ( لنواقا

هل مشوووووووووظ سوذ بياهشوك الهودث هوخ  الواقنيوذ هو مووك وك  ال  نيود النوكل  الموكيجل ال لو  فل 
  ا2) شنيذ   اف هك ال دي  الظفيي  ذ لدى افأمكنا

اج( الووث  ن أشال جدود  ظيكالز مه مك هو سوووووووووكأد فكفأ وك يذ ف د جكةا من 
د  الالظغي اا الظل  شوووووووووهدهك الواقا )فهو ذ افأ وك يين ف ليظ م  ما ةوينذ الويك  اليدو

ال  سوووووووووب يميس اه  من اأهيكي افال ووووووووك  افجظشك يذ الال ي  الظل  ظشرنهك    ش ن يدهك
  ا3)الموكاللذ اله الب ماهكا

لشوو ( الخي  ند ا ر  اي وكةكق بهك من الشوظوى الخي  ال شي( افأ وك يذ ال   وسيد ا
 ؤسد  الواقنيذ لخا فكن الوس ميشكل الشوووووو ( وظنكظ  سنشك  ووووووطا افحمووووووكس ال وينل 
موكلواقا فظ سيه افأ ووك ين  ن  الشووووووووو و( الاي ووكةوك وه جنو( قيشوذ النشو( الفال  يشن فل 

ا، ا  جمود  )فيي سوو واالظنفه وأل )فس في كسا اخ اا  ففل الشموونموو(  الظا ي  الشوو نل  
افبودا يوذ الاأ ووك وك وه الوخا يوذ من خ ل  وظيا م وكن الوودث   مم ا النشو( الفال يل ظوه

الديامل داخ( مدواذ )في كسا ممووووظفيداق من جشكليذ اليال ذ الش كن الاب از اووووكفا ال شكي 
الالمووشموو   داخ(  ن  الشدواذ ال شنيكا الاصووب الافحظيكل الافبظهاز الظل  شكيسووهك ااوووكب  

 

 .51م موف امها، المصدر الس،بق نفسه، ص (1)
لمبمت ريد، خ،اةةةةةةةةةم الف،، جمةم ، سةةةةةةةةةم م  ر ، فا،مع ال ةةةةةةةةةؤ ن ال ا،ف   الع،م ، سةةةةةةةةةرسةةةةةةةةةر  ال رب   (2)

 .63، ص1983(، ادداف  125المرمةم ، العدف )
 .101، ص1985 لوف  ،  ، ةول  ف   ،ل  الف،، المؤسس  العمب   لردراس،ت  الب م، ب م ت   (3)
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ك وكا ال شوكي  ا  أيود ان مم ا النشو( الفال قود اب ز الشووووووووو و( الوخي ةغ   ن  مي  وكا قو 
افحوداث من خ ل الشاوكقنوذ بين احيوكم الن  وكا فب از منوكل  الشودواوذ اليشينوذ الظل  ه اهوك 
اف ووووووكة  الشنوأذ من الداخ( الالمكيا لظؤأ   ن  الشظن ل فياوه  مكف ووووووكة  الظل  غ ل 

 منهك  ال ظفك (  الشدواذ فيديسهك حميكق 
النش( فل اف شكل افأ وك يذ مكلظنوي   ن الجهذ أ    المكاووووووووذ   مم الخا وهظ  

 اا الش ( الشغن  ان   ون حيكل الواقا حظ  ان افأ وك يين  فضنون افمك ن الداخنيذ 
النش( فيه الا ووووكق  من خ ل  شوووو هه ال ل  ف ظشكد   ن  ال  از الالاشخجذ  مم ا دخ( 

منه الظ ايذ من اج(  شووو ه النكل  المكيجل لنيشووا  ن الو كم  ال الحيذ  شك ووظا السووك
  سوأهك  نو  هخ  اف شكل الدياميذ  ن ال وووووح ال ل  لنظنوي   ن ال ل ذ الخا يذ  ل فوووويكة

 نول سا و  فل  شنيذ  اكالل اففيكي الجن( الشظن ل  شكهد مك و ا  امكمه لي مشكهد 
الظا مم ا  ظلا اخ اا ) يمي   وودا،  س  ففل الشمنم( الظنفه وأل )هواأ  سكيدن 

النش( الفال افمك ن الداخنيذ الظل   كم فيهك الوف ا الالمووووووه اا ال اقصووووووذ، ا  جن( من 
ذ الن قكا لظواجد الشوووووومصوووووويكا الالضوووووويوث الاقكم كق الفي  الظل  شنيهك )فووووووكهياكزا م كأ

و ذ الغايذ، يون الاجهذ لنشيظشا الشصوووو ي الال الشوووومصوووويذ الالنشنيذ      وظيا الفي  لظ
ال ل  من خ ل جن( الشظن ل وظفك ( ما مك  شووووووووكهد  امكمه من احداث دياميذ  نو   ن  
يل وذ مم ا النشو( لنواقا الشصووووووووو ي الاسوووووووووظمودام الجهوذ الا   الوخا يوذ من خ ل ح سوكا  

 اليكمي ا فب از الششك   الافحكسيس الالشؤ ش اا الظل   كم فل هخا الش كن الداخنل 
الظل أموظ يا من خ لهك اب از الشولة   كلصووي افأ وك ل ال  افهظشكم م شك  شي( 

فأوه وا وكد فل اخظيوكي زالا وك  الن  وكا الشظ  فوذ الهالا وك  شوووووووووظشو( غوكلووكق  ن   شوووووووووو هوكا  ال 
ال  الظشوووووووو ه الشظنشد  الظصوووووووو   لشدى اووووووو حيظهك الدياميذ الالموووووووك  ولوجيذ سشك  شي(  

مدام اأكي  دففا يمه ذ مر( اسوظال ( الالضووة  اشك ا الضووميذ ال وينيذ سشك اأه  وش( كل 
من خ ل اسوووووووووظمدام  الوجو  من اسوووووووووف( اال يمه ذ الظوكون بين الاوي ال وى الال ( الوكد

ال فضوي( الندسوكا الالش فووكا الظل  غي  سو ا الواقا اللخل   موظمدمون افةكي الداخنل 
  كمه دففا باموووووذ ا و  السخل  فكن اسووووظمدامه ووحل مكل صوووود ذ الالظموووونال الا  نصوووووي ل

الشمووووظ ينذ الظ نيد ذ الظل  وددهك اةكي   الصوووووي يمه ذ فضوووو ق  ن اأ   فل  غيي  ةوينذ  
  الشكفذ
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، ا   اكلنيظي ك الشوسووووو  افاللا اخ اا )بي( ا ي سففل الشمووووونمووووو( الظنفه وأل ) 
ث الديامل فل اب از  ن الود  جمود مم ا النش( الفال ال ( الالضووة مصووي  جنيذ لنظنوي 

أيد ان الظوكون الوكد قد اسووووظاد اليه  م كن افحداث الخي ودالي فل الفضووووكة المكيجل، ا 
الش فووووكا    فخفكة منكل  الش كن السخل   دم اب از  فكاوووي( الشووومصووويكا  و  اسوووظمدام

الالندسوكا ال صوي   الوند الوؤيي الظل  ن ل  ش  ميدان الاسوا ال خل   نش(  ن  الظشوو ه 
 غنفه الغشوا ال خل   ن ل دففا يمه ذ، فضوووو ق  ن مك  ملالشظنشد في ون الودث الديا

 شظنيه مم ا النش( فل الظنوي   ن يل ظه ال فمووي   الشن يكا افحداث ال شوو ينه لنصوووي  
الاهكميذ الظل  ؤأ  فل الشظن ل من خ ل  وظيا الناكاوو  الش ميذ الالوسووكم( الظ ايذ الظل 

  الغي هك من الوسووكم( الظل ونيع اليهك   ويذ،لظنكم( ما  ن  افجواة الغ ام و   غكوظه فل ا
جشينذ  اا قي  ابدا يذ  ؤأ  فل الشظن ل ال م جه من الاقنه من خ ل ة ح   اووي لظ د   

ال وكالل ان  ن موووووهك  ن  الشظن ل الجن( الشظن ل و ى الشو وووووو   بهك مفكهي  الاياة وؤمن  
 من الهاال ذ الظل حددهك 

 
   الرمزية الصورة

ان لن مه ال دي   ن  اخظهال سري  من اففيكي الاففوووووووو كل فكل مه ادا   هايذ  ش ن 
من  وظيا ادالا ه الالسوووكمنه الظ ايذ ال اكاووو   الدياميذ فل الووث  ن    النش( الفال مم ا

 ظل وهدث ال  ا صوووكلهك ال  الشظن ل،افضووو( الموووو( الاقصووو هك ف صوووكل اففيكي الالشنكأل ال
 -القد ميه )هيي(ا ممظو ين من افظغكل ال مه هشك:

 الخي وظشر( مشو و  مك مهشك اخظنا مضشوأه  الشنا :-1
  ا1)االصوي الظنوي : الوجود الومل اال النيكأل فهو -2

 كخخ فووو نين  نوي  ين مظداخنين احدهشك  النش(الاليذ افوووظغكل ال مه داخ( فضوووكة  
نش( الفال  نظشد ) ن  أ كمين سووووووويشيكميين  و فووووووود ال  افخ فن السوووووووينذ الظنوي  فل ال

  ا2)الالصواا الصوي ممظنفين هشك 

 

، 1978، ب م ت   1جل، الف، المماي، جمةم ، ةورج طماب  ةةة ، فار ال،ر ع  لر،ل،    الب ةةةم،  ل   (1)
 .11ص
طه اله،هةةةم ، ججب س السةةة ب،ريو، ة،مع  ادداف، كر   الفبون الجم ر ، اطم خ  فكرورام غ م مب ةةةورع،    (2)

 .76، ص1997ادداف  
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فكن ال مه  عخخ مموووظو ين الشموووظوى افالل وظشر( مشك هو ما وق وظشووو (  وووشن  
الش ميوذ )ا  ليس لن موز الجود  الصووووووووووي سووووووووويوكق الوواي اال منا اليشو( ال وكه   داخو( 

   ا1)فيه الحيث  وجد  كخخ ف  ق من خ ل الن قكاا المشف دهك منيداق  ن الشوقف الخي  ود
و اف هك سوووووويكق اووووووويي فبد ان واظشل ال   لي ان ميش( الن قكا الي ميذ الظل 

ةوينذ الوواي الشا وق واظج  اه خن  يمه اووو ل موا امك الشمووظوى الظنوي ي الركأل 
مند ان ) عخخ م كأهك  فهو الصوي الالن  كا الظل  وش( مف داا  نوي  ذ  ظش ( لظغدال يمهاق 

  ا2)الشاكسب بين الن  كا خ ل الظمنم(ا
   النشو(  و مم اهوك فاوكق   سيويوكق  وفي يوكق  نظشود حضووووووووووي  ال مه وذ م وأ  الصووووووووووي ال 

( الدفلذ الظل  ظ االح بين فن( الينشذ الالموو ون م وأذ   يشيا ال موز الفايذ فل اةكي  وش
الشظن ل  و   شنيذ  فمووووي  ال  اة  الظل  يوأهك ممووووو كق اليذ افيسووووكل    بخل  ميكزاق  مظو 

موك فننوه ال مه ون اأه   وكي ووووووووووا ال وك ود  الروكبظوذ لنفن     و  مودلوف هوك الش  الة  )السو(
ليؤسووووموووووا قك د  اخ ى  و    ا الشركل  مكل    ذ الظل   كب( هوس الشياون لظفمووووا 

  ا3)افف  ال  مك الياة ال وينذ حيث  مشو الويك  افأمكأيذ أوو الشركلا
 مه  افس افأمووووووكأيذ ال مووووووظمدم  و  هخا الان ال مه ذ  ووث فل سووووووو  اغواي ال

لنظنوي   ن مشووك  ه  الافيكيه  الاحكسوويمووه  لشك وظشظا مه من خصووكمص المشيهاا  يننه 
مودد   ن منا  النش( الفال  اووووووووووي خي  السوووووووووينذ ل بدا  الال مه ذ  ووث فل  وليا  

الشمظص من الاواحل الفي  وذ اال افخ قيوذ اال النوكةفيوذ الظل  ش ن ايسوووووووووكلهوك من خ ل  
الظل ووظفهك لنظنوي   ن الصوووووووي الخهايذ الوموووووويذ الظل الش ميذ   نصوووووووي ال ي  ال مه ذ ل

 مي  كا افحداث الدياميذ  فلوي  أي  س عماكسوذ ال اا   يدهك
نشا ال  فووووووولة  ي منا   هو اف مو وووووووو  من النكل  الشننوم ولي ان ال مه مك 

ي الاوفذ  القد قمو   مو وو ل منين، لي اأه الشننوم الشنو   ن حيك  المنا  مك هو مظنخ
 -ممظو كا:  ذن  أ أ)مكيسي(ا ال مه   

 

 .121، ص1958اانجرو المصمي ، الا،لمع  جم،م خس،ن، الرد  ب ، المع ،ري   الوصف  ، مةرل   (1)
 .88ص المصدر الس،بق نفسه،ك،ر  رايس، ف، المونر،ج الس بم،، ،  (2)
ب رم بم كم، ال داث   م، اعد ال داث ، جمةم ،  لد الول،،  روان  ابو اةةةةةةةةةل ، مب ةةةةةةةةةورات المجم،   (3)

 .30، ص1995ال ا،ف ، 
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أفمووهك  الصوووي فيهك ح سذ فوولة اال  يو ن   مووظ يا    الن  كا  لي -ال موز الظشوو ينيذ:-1
 اال  خس أك مو سذ من أو  اخ  اال ان  وحل الياك مكحمكس اال  كةفذ 

فل الودث ال موووووووووكه  فل   دم   ننب دالياق موكفووووووووو اق  الهل  ن  الظل -ال موز الدياميذ:-2
 الو ك ذ بظهال دهك الشظف ا منكم( مفيد فل فه  ال الا ذ 

الهل  ن  ال موز الظل  مووووووووظمدم لنظنوي   ن افيكي  ظيكالز  ن    -ال موز افودلوجيذ:-3
أوو الاسوووووووووا حودالد الو وك وذ الظل    وال بهوك الاأهوك  ن س موقف الشم ا ازاة اه  

  ا1)الششك ( افأمكأيذا
ال مه ذ الاقنيظهك من خ ل مك وظ  ة حه ال وظيفه  وووشن   الصووووي مدم اله خا  موووظ

النش( ليل  صوو( مكلشننومذ ال و ر    مم االموويكق النكم ل حداث الدياميذ الش ميذ من قو(  
الشظن ل ال وجهوه أوو الهاال وذ الظل و  ودهوك ان  شووووووووووكهود موك    باوكموه من مننوموكا  مودم 

شوووووك   الالظموووووكلفا الهخا هو هدث من شي  الالودث الديامل االفق الأكأيكق  ؤسوووووس لفي  ور
 ال وظيفهك خ ل النش( الفال الديامل خن  ال موز 

 
   التعبيرية الصورة

د فن الظصوو   مشو (  ياحد افسوكليب الشهشذ الظل ا ظشدهك الفاكأون فل  يمو  الهل
ال   نشي   فوك و(    اف شوكل الودياميوذ الظنفه وأيوذخوكا حيوث  ووكالل الظنوي  وذ من خ ل  

الششووووكهد ما الشايه الش مل بدمج ال ضوووويذ الالظصووووو   الظمينل ليل   وي اله  الو ي ذ   
السكن الفاكن الظنوي ي فوعأه فوعن الدياميين   ن افحظ ام ليس لنشو وو  الاأشك ل دي  الفاكن  
الم قذ ل دي ه  ن  ا ووووووكفذ  ا ه ال  الشو ووووووو  ا   نظ د الظنوي  ون )مشفهوم فنمووووووفل  

وأه )ا خذ ال الحا الهل اأظفك ذ  د س( الش كه  الشكد ذ لنواقا ال  شا الظنوي  ون   مش
  ا2)اوي  داخنيذ  ا يذ ل أمكنا–لمن  مركل  

 

 د مة، ي، الدار المصةةةةةمي  لرر،ل ن  الب ةةةةةم، الا،لمع   م،رسةةةةة ل م،رج،، الرد  السةةةةة بم،،  ، جمةم ، سةةةةةع   (1)
 .99، ص1964

سةةةةةةةةةةعد ارفف، المصمج ف  المسةةةةةةةةةةمح المع،صةةةةةةةةةةم، المجرس الوطب  لر ا،ف   الفبون  اافا،، ال ويت     (2)
 .108، ص1979
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ال ظ  خن  الشروكل  اوده   و  الودالي الووكيز لنفاوكن الظنوي ي الوخي  مظ ق ) ياوه 
المو ا فل بخالي الو ي ذ  الداخنيذ الودالد الشكد ذ ل فويكة ال ظيكالزهك ال  مك ف و ى  ن  

  ا1)حيث  مظ يا الفاكن ا ظشكث ا شكق الخاا الداخنيذ )افأكاا
احداث فن(  لهك ال دي   ن  الظنوي  ذ الشاكسووووووذ الظل  يد الصووووووي لخا فكن ا يكد 

الشظن ل الان  شاا الن ا الش مل اقصوو  ديجكا الظنوي  الهو فل  الصوودمذ فل الظكأي  فل
ش(  ن  ان  ين( س(  اصو  من  اكاو  النش( الش مل  شر( سووي(  و ي  هخا الهدث  ن
 الشوسي    –اف كة    –الد  وي  –ادمذ مود  ا ه  الششر( 

الظنوي  وووذ الوووخون  نظشووودالن فل المن  الفال  ن    )ان  الفاوووكأين  االلاووو   هل فن 
 وموومووك ه  الافموويذ الهل فن  موون  ال  الظ د   الخا ل لننكل  ال ؤسد قو( س( فوولة  ن  

  ا2)الشضشون افأفنكلل لننش( الفالا
لننش(    ذ بين  غي  ال وني( اففووووويكة الش وأذالفايذ الظنوي    الصووووووي ل د  ا نا   الخ

الفال ال شوووووووو هه ال شك وو ز افأفنكل الش نوب ال شك وظ م  الظنوي   ن افحموووووووكس ال ين  
ابظدا  مو وو  جدود من دالن م جنيذ مو وو يذ اال فو نيذ مويث  يون الاظييذ مظافموكق 

 ن اأفنكفا خكاووذ  كفووهك ال وكالل منكليظهك اال  السخل  الظنوي  ن افحكسوويس   لنظنوي 
مويوث  يون مظ ام وذ الموودد  موكمنوكد سوووووووووي ولوجيوذ اال اجظشوك يوذ  وودفنوه افخظيوكي اليهوك  

النش( ف   وم  ن  الاموا اال   دود اأفنكف ه سوواة سكن  مم االأفمويذ   الا، ال هخا فكن  
 م  كي الالميكفا الافحان  مظ ق  كل  اففي  الامووا وظصوو( مكل وينذ اال من ممهالن افيكي 

ك هل سوكماوذ فهو بوخلو  وظيوه أوو  ال لو  لن ا اففووووووووويوكة سشوك  يوب ان  يون الليس سشو 
  الظي  د الال مه

ال  فا س( افسووووووكليب الي سووووووي يذ ال د شذ ال  فا المدا  الوصوووووو ي الشمووووووشك   
ا ا سوكن الفن مشروكموذ الظنوي   ن اأفنوكل الان الفن يمه اأفنوكلل هاوك فن ا  )مووك وك  الواقا

 المشذ ال ميمذ لنفن الالنش( الديامل هل ال دي   ن  الظنوي  
النش( الفال  مم امهشك  نددا افسوووكليب الال لى الفايذ الظل  موووظاد اليهك ال نيه  

الفايذ الشنو   الظل لهك  عأي     الصووي أ     يك  الشو وو  الا يكد   ذفل  ودود هدفه الالجه

 

 .183سعد ارفف، المصدر الس،بق نفسه، ص (1)
وب نامي  لمبمت ريد، مب ةةةورات  رارع   سةةة  ف  الف، ال ديث  رث اةةة ، دن،ن المل،رك، ااجج،ل،ت الم   (2)

 .51، ص1973اا الم، ادداف  
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 وي   ن  الشظن ل الاأكي  مشوووك     و    د   اووووي خيكليذ منيد   ن الواقا الشومووووس 
ال صووووووووو  هك م    ذ غ امويذ فج( ا صووووووووكل هدفه من خ لهك ا  )ةويا الظنوي  ذ  كداا 

موووووووول  حيث حنا مو( الو ي ذ مكلم افذ الالفكأظكز ك لظو    افديار الو  جدود  لنششووووووووكهد 
  ا1)الوص ي فل الوواس افخ ىا

 ففل الشموونموو( الظنفه وأل )مصووكاوول الدمكةا اخ اا )د فيد جك مووونا، ا  جموود
مم ا النش( افجواة الغ امويذ الظل  نيشووووهك مصووووكاوووووا الدمكة  و    د   اوووووي  خيكليذ  

الشديسكا الوموووووويذ لنشظن ل الاحداث فن( الصوووووودمذ لد ه من  فلمنيد   ن الواقا لنظعأي   
مم ا النش(   ل الظنوي   ن غ امذ  ن  الشومصويكا الشمومذ الغ امويذ الافنكلهك  ا  اب زخ  

دالي الش يكا فل  يموووويد  ن  الشوووومصوووويكا الغ امويذ، ا ووووكفذ ال  دالي اليكمي ا الح سك هك 
ال صووي   الوند الوؤيي فحداث الظشووو ه الشظنشد من قو( مم ا النش(    الاسووظمدام الندسووكا

الشظن ل الة ح اسووووووووووكليووب جوودووود  فل  شنيووذ  وظيا    فلؤأ    وو(  واموو( جننووا النشوو( و
الخن  الظوكون ووين الضوووة الال ( الاسووظمدام افلوان ا  اسووظمدما هخ   الد  وي الاف ووكة  

 الناكا  لظن س افجواة الميكليذ ل حداث الدياميذ 
ذ ليل  صو( من خ لهك ال    د   مايه م مل   وصوو   افحداث الغ  ال   ا   شي( 

مكليد  الافبدا  فل ة   ذ ة حه لشفكهيشه الظل  نظ د اأهك  صوووو( مكلشننومذ ال   وظصووووا  
 ن  افسووووكليب الظ نيد ذ من خ ل ة ح الظضووووكد الوكد   اف ظشكدالشظن ل مكسوووو   ال  ق ال 

بين الفاون الوصو  ذ الالوواي الالظشري( ال شنيذ  ي  د الناكاو  الد  وي، اف وكة ، افلوان 
ن  قدي من الظعأي  الالشهاالجذ بين الناكاووووووو  الموووووووك  ولوجيذ ال شوووووووو ههك مغيذ  و ي  ا  

يك   اووووووووودمذ قو ذ   مايه م مل وري  الظموووووووووكلل ال  ون له  من اج( باوكةسكفذ الالدياميوذ  
 يظشا افال ك  المكمد  فل الش

 

  السريالية الصورة

 و ي الشمينذ من  كليذ   وم  ن  حكلذ  هايذ  هدث ال  الفايذ المووووووو    الصووووووووي 
لي الخوكيا لي اهظشوكم    يالامال الن و( فأظوكا )فنا من  شو( )الفي ا الان سوكن ف    أيوكق 

اخ قل الأفنل فهل   وم  ن  )اف شكن مو ي ذ  نيك لونا افوووو كل الظوايد الظل سكأا مك 

 

، ا ار،  23، السةةةةةةةةةةةةةةب   4-3السةةةةةةةةةةةةةة بم، الرعل مي  االم،ن  ، مجر  اافالم،  رارع ال ا،ف   اا الم، العدف    (1)
 .97، ص1987ن س،ن، ادداف  
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افو كل    لنفي  فهل  مون  لهدم جشيا الون  الش ن ذ ال كلننب الشظي د  هال مهشنذ ال مون ذ
  ا1)افليكا الافمكأيذ افخ ى سنيكقا

يشووا   قذ الواقنل مكلميكلل منيداق  ن الصووفذ كليذ هل موكاللذ لالموو    كلصوووي ف
الشصووو انذ لنا كما ال د شذ الظ نيد ذ حيث وظمخ الخا ل الالشو وووو ل الالواقنل الالميكلل  

م الصوووووي  الفايذ الموووو  كليذ  ن  ال ن  الخي ودفا )مركليكقا مكلظمووووكمل فوق الواقا ا    و 
فهل  وع يود )ان   *الفاوكن لنظشظا موكفمو( الال غووذ الالووب بواوووووووووفهوك لو وكا  و ي قصووووووووووى 

افأموووووووووكن  يود ح ي ظوه اف ر  ااوووووووووكلوذ فل الظوع يود الشيظوكفيه  ل لنظنوكلل  ن  ان الي ين  
المووو  كلل ليس هو الي ين الشيظكفيه  ل )فهو   ين فووون ي اأموووكألا حيث  يون الشمينذ 
الن مذ اف و  لنو  ذ فكلصووووووووووي  المووووووووو  كليذ ل   ظيون اف مكل  نيذ ما الغيويذ ال غنيب 

الخا يذ الظل  ظ نب غكلوكق بظو ي  الصوووي  الركبظذ لننكل  الشو ووو ل ال  د شهك فل   النفو ذ
لشمينذا الظل هل مك واشو فن  صوووووا ااوووووي خيكليذ الميظكفيه  يذ   وم اسووووكسووووكق  ن  )

  ا2)الاقنيكق لياهك س كمن وو   ميهوفقا
ي  خيكليكق  شك ا ظ د الم  كلل م دي  الميكل مشمظوى الظ سيب الخي اخخا ماه الصو 

 يون الصووووي فل الشووونوي  وكي   ن مديسكا  )ان الشنا    ا ف فووونوي كق )بظعأي  ف ال دا 
الشوون ي لنصوووي   اد الموو  كليين واوا من الظهامه  مف ال د سودو( لوووووووووووو ) كأاا فل أوي ه 

حيث اسووظودلا الصوووي  بواووفهك   د شكق لشوولة مك مكلصوووي  بواووفهك م كيأذ   *اليو  أيفيه
ذ اف ر  سو  كليذ اأهك الفايفمكاويذ الصووي     حد  ودير الن قكا الظل  ؤلفهكا الان الفي  ال 

 

 .174م موف امها، الف، الر ة ر  المع،صم، المصدر الس،بق نفسه، ص (1)
وري  ا،لرمر، ا،امل  المغل   ال ب ك ،ات ف د )فمفن،ف ال  ه( ان السةمي،ل   )ج مل درا،   ةوفي،   نا     *

ا ،ل   م، المعبث ا، رل،رل، جدد دا   رث ان اانسةةةةةةةةةةةةةة،ن يجد  اجه ااد م اصةةةةةةةةةةةةةة،ل  ف  الر،د د المر ،ف ايا   
 لررع،ل ؟

،  1978، مب ورات  رارع ال ا،ف   ااره،ف، فم ق   ،ف ال  ه، فرسف  السمي،ل  ، جمةم   ة ه العممانام فمفن
 .226ص

 .181،ف ال  ه، فرسف  السمي،ل  ، المصدر الس،بق نفسه، صفمفن (2)
ف  ..  ل  ال ورع الر  صةةة،ر ف ه، العال لو الممكا الر  جد ر خروم ااهةةة ،ب  الموااةةة ، اما،م  ال وبم ن  *

 ال مس الدي جد ر خوله ال وادب  بد )دوبم ن ةوس(.
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الظ ووكيب الفويي لواقنين مظوووك وودون  شووكمووكق )الالفي  لوحوود  هو الووخي ادير   اووووووووووكدي   ن 
  ا1)  قظهشك الاوي هشك فل ابدا  موا من الفي ا

هك فوياكق فل  ا ه مظو  كق مكلفن( صووي  المو  كليذ المركليظهك مندمشك وو وا  نكلل ال
الف جدالى من جدل اووووووك د فديا هك سشك هل  اد ) كأاا الافح ى ان أظاكاللهك خيكليكق سشك  

الشركليذ فن( الموووو  كلل  ال خل  فكن الصوووووي  الموووو  كليذ قد  وولا فل جدل ما الصوووووي   
دي  مك هو حمل  بظوو   موجوداا ال وينيذ الا كد  خن هك ا يكبيكق مكلظنكلل الالظموكمل المغك

مكدي ال  مك هو   نل يالحل من خ ل قدي  الن ( المووو  كلل الاووووفق ال  الون  الالهوس 
ذ الموووو  كليذ حموووويذ الش ه  )ب غ  الم  فا الفايالالهخ كن الافلهكم حيث  يون الصوووووي  

ال  نيذ اليوه  حيث  وكل مضوووشوأهك مشووو ( الا وووا ال   كل  مك اليامل ميظكفيه  ل اق  ه 
الشووووووولة فل  ا ه  ففل افح م  يون الصووووووووي الشاظيذ حيو ذ المشيه  ا ر   الون  الامند 

ا هاأك الموووك  ولوجل   م ري  من الشفكهي  الالمو اا فل الي  ذ فوظيفذ افح م النكمذ  )هل
  ا2) عسووووووووويس الظوازن الافمووووووووول الينلا  ذ ن ة    اأظوكا مكد  حن   نظشود م    وذ حك قو 

الالموووي كلل )ف وظشظا مكفيث ا  اأه ف  ويد أفمووه السووال يف ذ سوي   ب( السووال  هلذ سوي   
  ا3)الالنكل  الخي   شفه  كل  خ ب الاأمكن سهخا فأشو ا له غي  أفمها

الشوسوو  افاللا اخ اا )داأيوكل    -سووو  اأوSuprano فل الشموونموو( الظنفه وأل ) 
الام اذ مظداخنذ ما منضهك ا  جشا بين الواقا   مم ا النش( الظنفه وأل ازماذ  ا، قدمل يس

  الالواقا الشفظ ا ال  د شه مصوووووووي  سوووووو  كليذ من خ ل افح م الاليو يس الظل  نيشووووووهك
الشوووومصوووويكا هخا الظداخ( ف  ووووظه ةوينذ افحداث الدياميذ الظل  اظ (  و  ازماذ خيكليذ  

ذ ا  الظا مم ا  السوابيس مظداخنذ ما منضووهك  ووشن احداث غ امويذ ف  شا لنواقا مصوون
افح م   النشوو( الفال ادالا ووه الظ ايووذ فل  فموووووووووي  سووكفووذ الشن يووكا ليل وظ  اديار ميشوو(

الاليوابيس الش  وذ الالغ امويذ  ووووشن الاقا مفظ ا  هخا الظيموووويد جن( ماه الشم ا هدفكق 

 

اندريه بميرون، ب ،ن،ت السةةةةةةوري،ل  ، جمةم  صةةةةةةالح بممدا، مب ةةةةةةورات  رارع ال ا،ف   اارهةةةةةة،ف الاوم ،    (1)
 .34، ص1971فم ق  

ك،ر  غوسةةر،ل يون ، اانسةة،ن  رمورم، جمةم ، سةةم م  ر ، مب ةةورات  رارع ال ا،ف   اا الم، ادداف     (2)
 .58، ص1984

، 1981،لد سةةةةةع د، فار العوفع لر،ل،    الب ةةةةةم، ب م ت    اس ف، ل ،  صةةةةةم السةةةةةمي،ل  ، جمةم  ا  (3)
 .34ص
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ف ضوكح  د  منكأل الا صوكل مننومكا مظف قذ هاك الهاكر  ن ةوينذ الواقا الشنك  اللين 
 قظكمذ فل الظنوي   ن الواقا  مصوي  ا ر 
ال  لي  صووووووو  ال نيه ان   شوووووووا  كلشه  مم ا النش( المووووووو  كلل ف ماظشلان  

الوداخنل فل  ا وه الحودهوك ه وخا  يون خنيوكا الافس الايهوكاووووووووووك هوك هل الشوفه الوحيود  
 الفالالالفنكل لدى المووو  كلل، من خ ل  دم  واجد اأمووويكم بين الشوجوداا داخ( النش( 

غ امويذ  الافهظشكم مكفجواة ال الوصوووووو  ذاسووووووظمدام الظ ايكا الالشؤأ اا الالمد    هالسخل  مين
ل حوداث الودياميوذ ال لو   ن ة    اسوووووووووظمودام ال  ل الووكد الظووكون السوخلو  اف ظشوكد  ن  

ال   ع يد   الفالذ الهخ  سنهك  وام(  مووووووووك د اووووووووكأا النش(  ز باكة د  وياا فمشذ الفا ك
يل ظوه لننشو( الش مل ال  ود شوه مصووووووووووي  جودوود     ح من خ لوه افيوكي  الخيوكلوه الاح موه  

الشضووووكمين الاففيكي الظل ونيع اليهك اووووكأا النش(  اد ة حه  مصوووووي حموووويذ منو    ن  
 لنشايه الش مل 
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  المبحث الثالث
 

 

 عناصر لغة الصورة وفق االتجاهات الفنية
 

 

العمل الفات ايشاااار      رجتمثل تلك الوساااااالل ات اات الة الت الةت دمااااة    ا  
علل ا خالل تكوياه للماجز المرالت فبواساااااامة ا دموض  ض اةاااااال اافت الةلول اتخرا لت  
الةت رسااااااااام اا خالل  عاالجةاه للا  الا را ت  ض ا ال تورلف اا علع اف  ر يات ا ا اعلات 

جاز دفلماااافلت تا  عض  رادت ا عرفت تول تلك الوساااااالل الة الت اا وادلة ا ال رت ا علع ات 
د ةضاااااااااله العمل ال را ت  ض ا وادلت تورلا الما ل الفات الات رسااااااااامه اات   اف   ا

  لكت العمل ال را ت  الل الات  ات علع اساااااسااااهوساااااال  رة علع تكلا ا الالا  ال را ت ا 
المةل ت تةلث تصاااااااابو تلك الوساااااااااالل الة الت تت  دصاااااااال الع تة ل  ت فه االةا لر فت

الفات الات ح  ه اات  الا  ال را ت  اتساااااات فت تشاااااولل الماجز المرالت اف  الما ل 
ا  ما تع  ت الوسااالل الة الت ا    تمورتا  ض خالل  واببة ا للعصار اتمور اتساالل  

فالماالماالت خلم دضاا   جموعت  ض )  اتخرا لت المعبرة اتاوع اتعمال ال را لت الةلفزيودلت
دموض تمجر  اةااااو    اتح اث ال  ا ا اا ل  ااته اان ادةظمة ا  ملعًا فكرة ااح ة، لالك 

  .(1) الش صلت اا الموةوع للمشات يض ان تةشاته حل ات الململت الع  ا ت د ادت(
ااالك تااك دوع اخر  ض اتعمال الةلفزيودلت دةمل سامات اخصااال  ل ا الاد ا 
ابااال ا ال را ت اتت )الممااااالمااااال  ا تو ات تمثلللت   مااااامت الع  جموعت  ض الةل ات  

 .(2)  المةةاللت تةلث يؤ ت ال  ا ا لالخر  فت تململ ا ام لت(
تكاولو لت   ا ار الوسااااالل الة الت فت تجمااال  المشاااات  المراللت الةت تةمل  علو 

الة الت  اخل  العمل الفات اسااااااااالوبه فت تورلا تلك الوسااااااااااالل   ةمورة لالك فان لم رج
ت  ع  رااالز الماجز المرالت الات  الماجز المرالت ا ار العااصار المراللت االماادوولو لت ف

يةجماااا   ض خالل ترالبت اف  عااصااااره الةت تعمل علع ا راز ال ل  ات  اعلت اتجماااال تا 
 ل الةرابل ع ض  العمل الفات    رجللوالل اتفةراةااات الات صااااعه ااىااار  علع تافلاه 

 اف  الما ل الفات المعبر عض را  الفكرةعلع  االمووداات اتساااااااااااسااااااااالاات الةت ارف ااا  

 

سببببببببببارتليت، تتليف ا، يتي ي  يلتل ف و  يلفتريمة و، يالتو رر،  يهيببببببببب ال،  يي  و  يتيبببببببببايو يفلتي ي    (1)
 .55، ص1970و يهشا،  يقتهاة: 

 .74، ص1978(، 87دويد ل طتها، مدخت  يى  يدل مت  يلفتريمة و، مجفو  يتن  الذ ري،  يعدد ) (2)
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طرح ا اات  الا  ال را ت للوصاااول الع اتت ا  اتسااااسااالت  ض خالل   اتسااااسااالت الةت
اسااةا  الله اات  الا  ال را ت ا ض    تةويله     ااء  ف و  اساااساات للما ل الفات الات

 ادل العمال الع  اجز  رالت يؤ ر فتاف  اتسااااااااااللا  الفالات االة الات الةت دمةلك اا صااااااااا 
ايشااااارك فت فك  الم راات الةماااالت للمةل ت عا   شااااات ته للماجز المرالت ايةفاعل  عه 

 اتاا  ا دمعع الع تة ل ه.  ر وزه اتةللله
 
   الكاميرا:

العمال الفات ابض  الاظر عض الةمور الة ات      رجالكاا لرا تت ا اة العمال عاا   
ه المفاتل  ااتسااااااالل  عبر الز ض لصااااااااعت الكا لرا فان  ب ا تاا الةمور تو  ا فرةااااااة

الماار دت للمااتل الفالت فت تصااوير المماالمااالت ال را لت الةلفزيودلت سااواء  ا اان  ا ا 
خلاللًا ا  االعلًا لالك فان الة يث عض الكا لرا ا ارتا الة ات فت تجماااااااال  العمل ال را ت  
الفات ترتبم تشااول اساااساات تموةااوع المماالماال ا ا دةمله المماالماال  ض لل  ا فاتل  

  رصلات تعبر عض المعاع العا  للة ث ال را ت اف  الما ل الفات  اخل الماجز المرالت.
لاا فان الل مت )تت  ا دظ ر لاا علع ىااااىااات الةلفزيون فت ادت اتلت ال  تةضلر 
الل مات  ان ان دل صااااااااا اا اا تةضلر تصاااااااااورة  لةورات ااا  اا تةراا  الكاا لرا اا تةرك  

 .(1) المرالت(
دةلجات  اتااه الصاااااااااورة المراللات الةت تةفز ات اارة ااتدفعاال لا   المةل ت ادماا تت 

 ةجماااال  افكاره اتصااااوراته اف  ر يت فالت تةمل  ض المعادت   م رجال، حلث د و  حةملت
اال تتت الافماااااالت االفلماااااافلت للةعبلر عض الموةااااااوع اف  الما ل الفات عا   عالجةه 

يا اا  ت ىاااااااااعورياًا الع  ةااتعات اتحا اث الا را لات الةت   للا  الا را ت اباالاك فاان المةل ت
 ماا تا  اخل الماجز المرالت اتورلا عااصااره المااادوولو لت اال را لت االعااصاار الفالت  

 ض   عبر اساااالله الة الت الةت تجماا  الة ث ال را ت اف  الما ل الفات اا راز خصاااالصااه
 ض اح اث اتجمااال تا    ل  ا ي ارا ا ا الكا لرا الةت تكون العلض الةت تا خالل اسااااالله

الكا لرا الةت   فان  ض   لالك  اعه ااةااال اساااماااه الفالت االةعبلريت.للما ل الفات الات صااا 
حجو   ععل  اتةةوت تشااااةمل علع ع    ض المةاار اتساااااساااالت الةت تلع   ارًا راللماااالًا 

 

 دولد سبببببلتوببببب ي، ولم فل، فا من  يلفتريمو  ةلتليت و خا ليت، يالتو،  متد طتها، م سببببب بببببو سبببببجت   (1)
 .81 يعاب يفطبترو و يهشا،  يقتهاة: د.ب، ص
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الل مات ازاادا الةصااااااويراحراات الكا لرا االع سااااااات اا ان ارتبار الماجز المرالت تةج   
الل مات تو ارتباار ا ل  لاالاك د اال ان لاادون العرئ المرالت تو تضللر حجو  الل ماات لااا  

ان الكثلر  ض  عاع الل ماات د و ه حج  الل ماات دفمااااااااااه االزااياات الةت ية  الةصاااااااااوير  )
 .(1)( ا ا

للة ث    فان اخةال  حجو  الل مات دوون علع اف  المعالجت الةت اةاااعاب اا 
ال را ت لكت يوصااال الفكرة الراللمااات ا ضااامون الة ث ال را ت االمةافظت علع ادمااالا لت 
اتح اث ال را لت لاا فان اخةال  حجو  الل مات يةة   علع اسااااااات الممااااااافت  لض  لت 

لله دموض ت مااال  حجو  الل مات الع  الةصاااوير االموةاااوع المصاااور اا  اوع الع سااات، اع 
الل مت الكبلرة -الل مت المةوساااااااامت  -الل مت البعل ة، الل مت الكا لت -الل مت البعل ة   اً 

 اا ال ريبت.
اتاااك حجو  ل ماات تةفرع  ض تلاك الةجو  تعةبر  اادويات لااا فاالبااحاث ت يةاااال اا  

  ةض البةث. فت
الموةااااااااوع ابماتل الماجز المرالت حلث تعمل تلك  ان حج  الل مت يةة   تمبلعت  

الةجو  اطري ت ترالب ا علع تجماااال  اتح اث ال را لت فت المماااالماااال الةلفزيودت فعا  ا 
يةمل  الماجز المرالت حرات  جا لل تااللت  ض اتىاا او ااتح اث الةت تجرت فت ز ان 

ااالك الةال فت  ا وان  وصاااااااول فال    تاا  ض اساااااااة  ا  احجا  الل مات البعل ة   اً 
حالت الرغبت فت الةصاااول علع فراا تاالل دةلم تالشااا صااالت تعماء اتحماااات تضااا لت 

 .تاه الش صلت اادعزال ا
(، حلث داصالا  علتعب  الكري   ( اخراج )حات   فت الممالمال الةلفزيودت )توتبوف

للجلش   باد  الل مات البعل ة   ًا تت المااال ة فت المعارك ااالك تصاوير اتع ا  الكبلرة
الل مات البعل ة    اتو ياةرك لبلان سعت الموان ااتح اث الةت تجرت فله، تاا ت  اسة  ا 

ا ا فت المماااالماااال  .    ًا تخفاء  عال  الشاااا صاااالات المةةاربت تةلث ت تظ ر تة ل ة ا
الل مات البعل ة   الةلفزيودت )البواساااال( اخراج )دج ة اسااااماعلل ادزار(، ف   ت  اسااااة  ا 

خفاء المعال  الة ل لت لموان الة ث ال را ت الات ت ار فله اتح اث. ا ا فت   ًا االك ت
الةعبلر عض ادعزال الشاا صاالت اللةصااول علع فراا تاالل حلث ت  اتسااة  ا  ات ثل ل اه  

 

 .4،ص1986محتد  فا ه م رتدل، يكمين  ييملة  ي  هتتئ و، تحدث غ ا مهشمل،  يقتهاة، (1)
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(. ت  الةعبلر عض ادعزال الشااا صااالات لل مات فت  مااالمااال )زيات( اخراج )الكل  لشاااللا
 .  فت ا ااء تراب   ا مار ت    ض لبل )زيات(اار ار الفراا ال االل الات دةلم   

ا ا فت الةعبلر عض المشااااعر ااتدفعاتت الافمااالت فان اساااة  ا  الل مت ال ريبت  
لكوده ابثر   تو الةل اتبثر احةماًت تده دموض د ل تعا لر اادفعاتت ا ه الشاااااااا صاااااااالت

 .ا زاء  م  الش صلت تعبلر عض حلويت اا ةعا اا راز الةالت الافملت
ان الل مت الكبلرة تت  ا دمللز المالاما ااالك  ا دعمت المالاما طاتع ا الشاعرت  )

تالةرا  ح  الصاااع   تماااموال او اتت تة   لراتت اعزلت  ةملزتلض لكا ا تشاااول خاو 
 ض الةل المأسااااات تألل  ا دموض  ض الوسااااالل حلث دصااابو  ض المااامات اتسااااسااالت 

 . (1)(عضلت  تلت اتشلر الع اتح اث الةت ح     للش صلت اتصبو لكل حرات عا رة تت
العمل الفات يلجأ الع اسااااااااة  ا  الل مات الكبلرة لالي ا  تالة ث    رجلالك فان  

لض احا تاا    اتلةراا ابثر  ض  اخل اا اتااا تمبلعات الةاال يبةعا  الا را ت ااأن دصاااااااااور ع 
افةراةاااات فاده دةةمل ال اتىاااالاء الةت   عض الوالل المعاش ابما ان الماجز المرالت االل

اف  الما ل الفات اا دملل اتدمباعت الع اسااااااااة  ا  تلك الةجو  علع م للت  التبة ع ا  
 لاماا الم رج الوالعت فااداه يبةعا  اثلرًا  ض تجمااااااااالا ه اتحا اث الا را لات   ض الل ماات عاا   

فت الممالمال الةلفزيودت يةعا ل  ل االعه ابمبلعت ىا صالاته  اساة  ا  تلك الةجو  تده 
)رساااالل الة  االةرا( اخراج )تاساال ال مل ( ت  اسااة  ا  الل مات ال ريبت لو ه البملت  

اد ا حبلب ا ا خوله   ت راز  شاااااااعر الةزن ااتل  الات تشااااااعر ته البملت )دلمااااااان( لف 
لااا ان اتخةال  فت احجاا  الل ماات اتملات ابلرة فت عمللات الةاويل اعمللات  الماااااااااجض،  

الل مات ت تةوا    ل  ارات ا اساااااااااةاا ًا الع  )المودةاج اما اد ا اساااااااااللت تكويالت   مت 
 .(2)(اتةاءة  ل الع حماا الةكويض 

اترالب ا  اخل المشااا   المرالت اعاللة ا  االك  ض خالل ار ار العااصااار المراللت 
تالعااصار الة الت الةت تجما  الة ث ال را ت اعلله فان اتخةال  فت حجو  الل مات  ض 
ا ل تصااااااوير لالح اث ال را لت االةعبلر عا ا عض طري  زاادا  لت الةصااااااوير الةت  وا  

 

 .79 ي  هتت،  يتيدل  ي تفق ةت ل، صههال أل ت، رفم لتتل  (1)

م خببتئ ببت لوح،  مببتد ببخ ممل  الخا ا  ي بببببببببببببب هتببتئي، يالتببو، رببدةببتو مببد ةببت،، ف او،: د ل  يتببتل في   (2)
 .14،ص1981يفطبترو و يهشا،
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اادا  لت الةصااااااوير  ت ماااااا  ز   ل اتخرا لت لالح اث ال را لت اا ض الةلو كثلر ض ان دج  ال
 لع: ع 

 زاادا الةصوير الااتت-1
 زاادا الةصوير الموةوعت.-2

حلث دموض لزاادا  لت الةصااااوير  ض تصااااوير المشاااا   المرالت تجعل الكا لرا تعبر 
    رجعض ا  ت الاظر الااتلت للشاااا صاااالت اا دجعل الةصااااوير ية   ض خالل ا  ت دظر  

العمل الفات ابالك يةا  له ا وادلت تصوير اتح اث  ض زاادا   ةلفت  ض ا ل الةأ لر فت 
المةل ت ابااء اتساااةجاتت الجماللت ل ده لةجمااال  اتح اث ال را لت  اخل المشااا   المرالت  

ان اسااااااااة  ا  الم رج الوالعت )اف  الما ل الفات الات اةااااااااعه الكات  ال را ت للا  
 ًا الع اتحةمال الفلزياالت  لاما يا ا  اتساااة  ا  اتدمباعت  للصاااالحلت  للزاادا للب ا  ا ا

 .(1)(ال را لت االمادوولو لت
الزاايت غالبًا  ا تعول  وقف صاادل العمل الفات اتجاه  وةاوعه اعا ة )لاا فان  

دماااةملل  ض خالل ا ان دجمااا  الة ث  .(2)( ا تا مااا  الزاادا الع خممااات زاادا اسااااسااالت
ا تع  زاايت دظرة الماالر زاايت دا رة اتسااة  ا  تد ا تؤخا  ض اتعلع ا ض    االمصااور،  

ف ت تشاااوش الماظر  ض حلث تمااامو ات ماااا  اتساااةلعاا المشاااات  للمو و ات  اخل 
المشا   المرالت يةمل  الةًا اطول علع الشااىات المراللت حلث ية  ال  اع   اه الزاايت  ض 

الل   ي  افةراةااات دموض تصاااويره  ض اتعلع اعمللت  خالل ا ةعا تا عض الوالل اتكويض ا 
الةشاويش الةت تة ث للمو و ات تت الةت ت ل  ال  اع تة ل ت اتىالاء المو و ة  اخل 

 المش   المرالت.
ففت الممالمال الةلفزيودت )الجوار ( اخراج )دج ة ادزار(، ت  اساة  ا  زاادا دظرة 

حلث تمااامو تلك الزاايت الشااا صااالات لالك يلجأ الل ا لالي ا  الماالر لةصاااوير المعارك، 
تاتع ا  الكبلرة  ض الجماتلر الةت تشاات  المبارزة، االك تن اساة  ا  تاه الزاايت تكون 

ةشااويش الةت تة ث للمو و ات تعلع اعمللت الااالل   ي  افةراةاات دموض تصااويره  ض  
 تجاتات اتدمباعلت.يوون اتسة  ا  اتبثر ل اه الزاايت ةمض ات ا 

 

 . 31يمل دل لتة لهي، فيم  ي  هتت،  يتيدل  ي تفق ةت ل،ص(1)

 .33 يتيدل ةت ل،ص (2)
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ا ا زاايت  ماةو  الاظر عا  اساة  ا  ا ت     ض اةال اعةبار لمول الشا صالت  
بوده االفًا اا  الماااًا ابما ان تاه الزاايت تماااةوع  اتىااالاء اما تماااةوعب ا زاايت ر يت 
العلض لاا ف ت ابثر الزاادا المماااااة   ت فت الممااااالماااااالت الةلفزيودلت حلث تجمااااا  تلك  

ويض المرالت اتفااعال الشااااااااا صااااااااالات  اخال الةا ث الا را ت تدصاااااااااال الةاأ لر  الزاادات الةك
 .المادوولو ت الع المةل ت

ففت الممااااااااالمااااااااال الةلفزيودت ) لا  الملض( اخراج )احما  تااتا(، اا ت  تورلا  
الزاايت  مااااااااةو  الاظر اا تموض   رج العمل  ض ا راز الةالت اتدمااااااااادلت االمبلعت الةت 

وبلا تض ا (  ف  تلك الزاايت، االك فت الممالمال الةلفزيودت )دعلشا ا  جةمل الريف تاساة  ا
لةعبر عض اتح اث المأساااااااايت الةت   ات(، اا ت  تورلا تلك الزاايتماااااا اخراج )حمااااااض ح

عاىاااة ا تض ا  فت رل اتحةالل اعمللت اتغةلاتت الةت تمال اتسااااتاة ااساااة  اف    ض 
لوالل المرير االمةزن للمجةمل  لباال الجماااعااات اترتااا لاات، حلااث ا رزت تلااك الزااياات ا

 العرالت.
 اث دوون ل اا ىاااااااااأن ابلرفت تجمااااااااالا  اتحا   اااالاك زاايات الر يات المرتفعات حلاث 

ال را لت حلث ت لل تلك الزاايت  ض ارتفاع المو و ات اتبمأ الةرات تة ل ت طول ا الفعلت 
فالت إل راز  الات يةجماا   اخل المشاا   المرالت  ض خالل تفاعل اافت العااصاار المراللت اال

   الةكويض المرالت احرات الش صلات.خصاال
ا ا زاايت الر يت الما فضااااااات حلث دموض  ااء ال  اع البصااااااارت  ةلك الزاايت  ض 
خالل ار ار المبالضت فت الةج  اابر الشا صالات اتزي   ض سارعت الةرات عا  اساة  ا   

ةا ا ت الةكويض المرالت  تاه الزاايت اعلله فان خ اع الزاايت الما فضات يةة    ض خالل  
 .اار اره تضلر ح ل ةه االك علع اف  ر يت اطري ت  عالجةه للمش   المرالت

الع اساااااااااة ا ا  الزاايات الماااللات حلاث  احلااداًا  العمال الفات   احلااداًا يلجاأ   رج  باالاك 
ت ل  تلك الزاايت ع   اتساااااااااة رار اع   الةوازن اتبةع  عض الوالل فت طري ت تصاااااااااوير  

 الل مت المراللت.
اد رك  ض تاا اله اتملت اخةلار الزاايت المااساابت للةعبلر عض المضاامون ال را ت  
للماجز المرالت حلااث ترتبم الزااياات ارتباااطااًا   مااًا  ةجمااااااااالاا  الةاا ث الاا را ت امااا دموض 

حلث دوون للةرات   علع الماجز المرالت  ماللت اا  اع، لةراات  لت الةصاااوير ان تضااافت
ااد  حرات الموةاااااوع اا حرات  لت  ث ال را ت ساااااواءابلر فت  ااء اتجمااااال  الة   ار  
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تاظل  تغرائ تعبلريت ايموض الةصاااااوير اا الةرات المةول ة دةلجت لعمللت المودةاج ف ت 
 ض خالل ا ان يورا اساااااالله الة الت إلةاااافاء ساااامت  ماللت اا  اعلت للةشااااولل المرالت  

فالةرات تت اح   الوسااااالل للةعبلر )الات ت لله صاااادل العمل الفات اف  الما ل الفات  
 .(1)(فل ا عا ًة ةمض عمل  ا ة الموةوع   اخل اتطار، الةرات  ثل الصورة ية  الةفكلر

دةاال ان ياة ت الةرات المعبرة للجماااااا  علع الشاااااااىاااااات فعاًل  الم رجلالك فان  
حرالًا  ؤ رًا فت ال را ا، حلث دوون لةرات  لت الةصوير  ارًا   مًا فت الةعبلر عض الة ث 

ا اا الك الةلض اصااابة   لت الةصاااوير  لت الةماااجلل المراللت الةت دعرف ا اللو  )ال را ت 
 . (2)(لت للة ث اا لل دوورف ت ااًت ل  اةع  فت خ  ت  راست  وةوع 

ال  ا   تةريك  لت الةصاوير الع تضلرات فت احجا  الل مات االع تمور المودةاج 
اابر لاع ة زاايت الر يت ااصااااااااابو ل اه الةرات  ار تعبلرت     ايج   ارسااااااااالل  ارتض 

 ااء ات   - لت الةصاااااوير تما يلت..  صااااااحبت ىااااا   اا ىاااااتء  ةةرك اراالا حرات 
الةجماااال  ال را ت. تعبلر  -تة ي  العاللات -اصااااا  وان الة ث -  الةرات لشااااتء  ا

 ااتت  ض ا  ت دظر ى صلت  ةةرات.
ان حرات  لت الةصاوير للما  تساباا فلزيااللت فةما   ل تت تساباا دفمالت اان  
ات   ا يوا ه تاه الةرات تو الز ض الات ساااةماااةضرله علع الشااااىااات المراللت لالك فعا  

العا    ض  راسات الز ض الات تماةة ه تاه الل مت المراللت  ض الز ض  الةفكلر تةراة ا ت   
 دوع الةرات اتااك  جموعت  ض حراات  لت الةصوير اتت:  ت رير ااالك دج 

 حرات اتسة ارة اتف لت االعمو دت. -1
 حرات  لت الةصوير المةمولت علع عربت ل مات  ةاتعت. -2
 رافعت.حرات  لت الةصوير المةمولت علع  -3
اتت حرات للماااا  فعللت الت الةصااااوير اادما تت حرات    zoomحرات الزا   -4

ع سات  ةضلرة البع  البؤرت ياةل عا ا اتدةاء  و و  حرات اات   لوتت دفمالت افلمافلت 
 .(3)(افت ار ار لوة اةعا الش صلت

 

 1محتد  فا ه م رتدل،  يلكمين في  ييملة  ي  هتتئ و،  يتيدل  ي تفق ةت ل،ص (1)

 .28متلس ت متلين ،  يفغو  ي  هتتئ و،  يتيدل  ي تفق ةت ل ص  (2)
 .174-156 هظا، يمل دل لتة لي، فيم  ي  هتت،  يتيدل  ي تفق،ص ص  (3)
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 رال ايموض تابالك تما   تلك الةراات الت الةصاوير فت تجمال  المشا   المرالت 
تلاك الةرااات تماا يةالال  اطبلعات المشااااااااا ا  المرالت لباااء احا ة اادماااااااااجاا   لض  ووداات  

 .المشات  المراللت اللمةافظت علع تململ اتح اث ال را لت
الةت تمثل الجزء    Lensesاالك  ض خالل  ا تمةلكه  لت الةصااااوير  ض ع سااااات 

ال  تةكون  ض ابثر  الممؤالت عض تكويض صورة الموةوع  البصرت فت  لت الةصوير اتت
 ض لمعات ز اا لات ااحا ة حلاث تجمل  اظاا   علض تةلاث تمثال تااه المجموعات عا سااااااااات  
 علات االع سات تت تمثاتت علض  لت الةصاوير فةلة م صاورة الوالل اتفةراةات الات ت لله  

الفات المااساا  اتماا مه علع المب ت الةماااساات  وودت صااورة   لوبت  اف  الما ل  علع
فكلما تع  الجمااا  لل  )تةوقف  مااااحة ا علع المماااافت  لض الجمااا  المصاااور االع سااات  

 مااحت الصاورة فااا اان الجما  االفًافلما ت د ادت تكود  له صاورة تمااات البع  البؤرت  
 .(1)(للع ست تما اً 

يت لصااالرة اع ساااات اخر  اات اتعا   ؤريت طويلت  ف ااك ع ساااات اات اتعا   ؤر 
الزاايت المةصااورة  لض الصااع )اتاه اتتعا  تةااساا  عوماالًا  ل زاايت ر يت الع ساات اتت 

ىااعاعلض دمران خالل  رازتما البصاارت ايةصااران  لا ما صااورة حا ة  ةماااايت فت ىاا ة  
 .  (2)(اسةضاال ا

ت الر يت للع ساات االعول تو الصااةلو  فااا اان البع  البؤرت لصاالرًا اتمااع  زااي
  ؤرت لصااااالر اات الزاايت ات مااااا  الع ساااااات حمااااا  تع تا البؤرت الع ع سااااات اات تع 

الواساعت، اا تةمال زاايت الر يت ايز ا  تاا اتتمااع الما لل البع  البؤرت حلث تصال الع  
ع ساات ااسااعت   ًا تماامع علض المااموت ااسااة  ا ات ا للللت فت المماالمااالت الةلفزيودلت 

 دظرًا للةشويه الكبلر الات تة  ه تاه الع ست.
ل اه الع سااات عم    ابما ان عم  المل ان يةااسااا  عومااالًا  ل البع  البؤرت فان 

 ل ان ااساااااال ابالك دةصاااااال علع ابثر  ض  مااااااةو  ااح  فت الصااااااورة المراللت فة ار 
 ساات عا  ا اتح اث فت     ت اعم  الصااورة المراللت اب اتلض الملزتلض تمااة    تاه الع

 .دوون  وان اتح اث ةل 

 

 .52ص  ،1961 يتيايو، ربد  يتلتح ليتض، آيو  يليميا،  يقتهاة: مكلبو  الةجفم  (1)
 .9ةت ل، ص   يتيدل (2)
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عا  تصاااااوير المشااااا   المرالت   الم رجا ض الع ساااااات اتخر  الةت دماااااة    ا 
اسااة  ا  الع ساات اات  ت  اصاالاغة ا  ل الوساااالل الة التاتجماال  العااصاار المراللت االفالت  

البع  البؤرت المةوسااام، اتاه الع سااات تعمت  اظورًا ىااابله لما تكوده العلض البشاااريت  ض 
 حلث اتحجا  االممافات  ل اتخةال  فت زاايت الر يت.

تجاه اا تعل ًا عض  لت الةصاااااوير تب ا طبلعلت فت ا ااء  بما ان حرات ات ماااااا  تا
 ر ية ا علع الشاىت تاسة  ا  تاه الع ست.

بالك فان تجمااال  اتح اث ال را لت تاساااة  ا  الع سااات اات البع  البؤرت المويل،  
حلث تمةاز تاه الع ساات تان زاايت الر يت فل ا ةاال ت اتز ا  ةاال ًا الما زا  البع  البؤرت  

المل ان دضاااااال  ادر  الممااااااافات المضااااااضوطت دةلجت لالك  ما يؤ ت الع   بما ان عم 
  ض ا و  الممافات  لا ما.ح اث ت ارا راترت  لض ات ما  تالرغ   

اف  الما ل الفات الات   الم رج علعاتااك دوع  خر  ض الع ساااااات دماااااة    ا 
 عرفت تمبلعات اتحا اث الا را لات  ض ا ال ادجاا    عاالجاه  ض خالل  اا دمةلكاه  ض خزيض 

االك   اخل المشاااا   المرالت. لةأبل  حالت  را لت  علات  المعا ل الصااااورت للة ث ال را ت
 .Zoom Lens ض خالل اسة  ا  الع ست المةضلرة البع  البؤرت 

اتةألا تاه الع سااات  ض  جموعت  ض الع ساااات علع ىاااول  جموعةلض اح اتما 
 ةةرات ااتخر   ا ةت االمجموعت المةةرات  اخل الع ساات تةةرك تم    علض ابةماااتات 

   تز ا  اا ت ال المماااااااااااحات    لل ات الع ام اا  اا ال لا فلةضلر  االاك البعا  البؤرت ا ض 
الامابلت الةت تشاضل ا صاورة الجما  المصاور ابالك دةصال علع تأ لر  جموعت ع ساات  
اات اتعا   ؤريت   ةلفت ابالك دموااا الةصااااااول علع تأ لر اتد ضااااااائ  واساااااامت تاه  

 ان تةريك  لت الةصااوير ااالك فت حالت  ض  الع ساات االة را علع الموةااوع المصااور  
ادمةملل اتفا ة  ض تاه الع ست فت تصوير ح ث اا  مثل  ان ا ارة ادةباه ات ةعا  عاه 

  ض حوله  ثاًل. الاات
 
 

   العناصر الصوتية.

دمةلك الشااااريم الصااااوتت فت الماجز المرالت ا وادلات ارلفلت اتعبلريت ابلرة ف و 
 اح  الوساالل الة الت الم مت الةت دمة    ا صادل العمل الفات.
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ع ًا   ي ة  تاا دعمل الشاريم الصاوتت تمري ت  ةزا ات  ل الصاورة المراللت فلوماب ا  
ار لل  ااساااال  اخل  الت  ةضاااا تعم   ضاااامون الة ث ال را ت فالصااااوت دعمل علع اسااااة

الماجز المرالت  ض خالل اةاااااافت تسع  حمااااات للصاااااورة المراللت ابما تمةلكه تلك الصاااااورة 
  الا  ةمااااالعض الما ل الفات الات ي  تعبلرالمراللت  ض ح ث احرات فعل  را ت  ةاا ت 

ال را ت اف  ر يت اات  الا  ا ض    اةاااااااااافت سااااااااامات ا  اعلت   ي ة لل راج تعمل 
ا ا اعت  ض خالل تورلا الوساااااااااااالال المراللات لكت ت ا   الا  الا را ت ا ض    ال راج  

 الما رااات الةمااااااااالات للمةل ت تماا دمةلكاه تااا الماجز  ض احا اث  فتتعمال  ا يا  يؤ ر  
ةصااااارع فلما  لا ا الشاااا صاااالات ابما تمةلكه  ض عواطا اادفعاتت تةبلور  ملع ا فت ت

 ااء ادماااجا   ةراتم  لض  وودات  الت الة ث ال را ت لالك يةكون الشاااريم الصاااوتت  ض 
المؤ رات الصاوتلت ايضاا  الل   عاصار راتل علع  -الموسال ع - ال ت ادواع تت: الةوار

 لصم .ل ر ابلر ض اتتملت تو عاصر ا
اتمااااااة    تاه اتدواع  افر ة اا تصااااااورة  شااااااةرات لةماااااا   فت تعمل  المعاع  
االةعبلر عض اتفكاار الةت يةضاااااااااما اا الماجز المرالت االةعبلرعض الا تتت االر وز اااالاك 
الةعبلر عض الشاا صاالات ااتح اث احرات الفعل ال را ت  ض ا ل الةأ لر اا ارة اتدفعاتت 

لم راات الةملت للة ث فت الصورة المراللت اتاا داتل  ض  وون ال اخللت اتكون  ةفزة ل
فت  ااء اتحاساالل تن الصااورة المراللت   ما  الشااريم الصااوتت دمةلك خصااوصاالت ابلرة

ا ةلك   ض   و ات عااصااااااااار  ااال ا  اخل الماجز المرالت فاد ا ت تة   غاية ا الفعللت 
لك دج  للموسااال ع  ار     فت د ل  فت الةأ لر ااتدفعال ات  ة خل الشاااريم الصاااوتت لا

اتحمااااات ااتدةاء تاتفعال اسااااة  المةل ت للمشااااارات الو  ادلت فت اتح اث ال را لت 
 ال ا ال  رة علع تضللا الصورة المراللت تمري ت تماة ا ل رة تعبلريت عاللت.

اترتبم الموساااااال ع تعاللت ا ل ت  ل المشاااااا   المرالت لكت توصاااااال اافت اتفكار 
تاتفعال ال را لت الةت تة ث االةعبلر عض ادفعاتت الشا صالت اتكون  ااتحمااتاالمعاع 

للما   ماة لت )صاور اتالت عبر  ماةويات ارتباط ا  ل اتح اث الةت تجرت فالموسال ع 
عض الا  فةماا  ادما تت  مااة لت ادضااًا عض  ا ت   ه الصااورة ف ت تةلم تاتىاا او 
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ار لت ل لفلت الصاورة اا ابثر  ض خلفلت  ض غلر  احوارات   ااالك تات ابض ال اخللت اال 
 .(1)(ان ترتبم تمةةو  الصورة ادما تالمضمون ااتطار العا  ل ا

حلث تعمل الموسااااال ع الع تعزيز المشااااا   المرالت الةالت اربمًا لما اان تما تو 
 باالض تت اء الةوتر لاالمًا فت  دمو ةه اتعزيزًا لموودات المش   المرالت.

الممالمال الةلفزيودت )الجوار ( اخراج )دج ة اساماعلل ادزار(، حلث دشاات  ففت 
 ار الموساال ع فت تعمل  اتحمااات تالمشاا   المرالت  ض خالل ار ار زعل  ال بللت اتو 
 الل  ل زا ةه  اخل ال لمت الةت دماااو تا  و ىااااعرت اا عم   الموسااال ع المشااا    

 اا راز المشاعر الةت دوا ا الزاج لزا ةه.
  يض اا تمة عت ض اتدت الع ز ان ا وان سات لض ا ةت تا لاا احلادًا  ض الز ف 

العمل الفات فت اخةلار دوع     رجاا راك   عمللت تثوير المشااا   المرالت تالموسااال ع اعت
المؤساااال علله المماااالماااال الةلفزيودت   اف ت اف  الما ل الفاتر الموساااال ع المالز ت االم

ا دًا تةملبه الوالعلت اةاافت الع اد ا اساللت  مااع ة فت فالموسال ع تصاال لاات ا ز اًا ع )
االك  ض خالل  راعاة الماااااااارعت  .(2)(الفل  لةة ل  الوالعلت الز الت للم اطل المجماااااااا ة

اتد اعلت المةراف ت  ل اد اع المشا   اف ًا لز ا ا المة    ماب ًا الما اان اتد اع د ضال  
   تالز ض الموسال ت يرتبم  ل ا اء الممثل لامابلت الز ض فان عمللت ةابم اتد اع للمشا 

 لت المش   المرالت. اخل الة ث ال را ت لةكا ل  ا
اتصااااااوات الموساااااال لت دفماااااا ا تصاااااابو  صاااااا رًا للفكرة ال را لت ان )اعلله فان  

     .(3)(الموسل ع اسللت تسةبمان الصورة ال اخللت لالحمات الموسل ت

ادةلجت لالك تصااابو الموسااال ع  ولفًا تعاطفلًا يةمااا  تالصااافات الجماللت اان تاا  
الةاااا  لض المولفلض الةعاطفت االجمالت د و دا الع اساااااةجاتت  ماللت حمااااالت سااااامعلت  
تضااا  اعاصاار ساااد   ؤ ر للصااورة المراللت الةت تة    علل ا تبةاازتا تالمالت الةعبلريت 

 

، 1997صببببببببمف ت ي  ببببببببت، لتتي ت، ممسبببببببب قى  الفدح، يالتو غتلل مهتف جي، دمشببببببببق: ول لة  يلقتفو،    (1)
 .146ص

صبببببببمف ت ي  بببببببت، الببببببب و  يرمن في  يتفم و يتمسببببببب قى، يالتو غتلل مهتف جي، دمشبببببببق: ول لة  يلقتفو،    (2)
 .139،ص 1996(، 45 تة  ي  هتتئ و  يعدد ) يت س و  يعتمو يف  هتت، مجفو  يح

 .107سعد  لدش،  يتخاا في  يت اح  يتعتصا،  يتيدل  ي تفق ةت ل، ص (3)
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 وسااال ع ارتباطلت ات اات  عاع  علض ااد ا تز ا  ارتباطًا اتة ي ًا اطالما اداا دماااة    )
 .(1)(للمعاع تمصاحبة ا للصورة اا تمفر عض  عاع   ي  تمرا  الصورة االصوت

لالك ف ت تمااا   فت تعمل  اتحماااات تالة ث ال را ت للصاااورة المراللت ابمبلعت  
عرئ اتح اث  ض الااحلت الصاااااوتلت ) الة ا ال را لت  اخل الماجز المرالت اعلله تمجر  

دوون الصااااوت  وماًل للصااااورة  ل دج  ان دوون  ابعًا للموةااااوع اباعثًا للةرات ات ان 
   .(2)(دوون عاصرًا  را لاً 

اف  ر يت علع كون الموساااااال ع اح   الوساااااااالل الة الت الةت دمااااااةا  الل ا لاا ت
ا  اعلت  ض ا ل  ااء الةبايض  لض المشااااااات  المراللت ا فل الة ث ال را ت الع ات ا  عض  

لالك )الموسال ع   طري  تعمل  اتحماات تالة ث ال را ت   ما ااد  غراالبلةه افاةازيةه.
 .(3) ان ت ع  الفكرة الراللمت للعمل ال را ت(بب لت عااصر اتدةاج الفات دفةرئ  
تو اتخر  ارًا   مًا فت تةفلز   sound Effectsبما ايلع  المؤ ر الصاااااااااوتت 

الةالت الةمالت للصاورة المراللت حلث دوون للمؤ رات الصاوتلت  اد  ابلر ا ؤ ر  ض ا ل 
تعمل  اتحماااااااااات فت  الات الصاااااااااورة ا اا تمةلكاه  ض فعال  را ت للةا ث ا ا   فااعللات 

ن دجا  ااعللاه )   اخال الماجز المرالت  الم رجالةت يورف اا    العاااصااااااااار المراللات االة الات
تمااااااة    المؤ رات الصااااااوتلت فت ح ا  الضرئ المملوا تما ًا اب لت  ةااتلت االك تن 
 اسااة  ا  ا فت غلر الموةاال المااساا  اا الضاارارت ل ا ل  دأتت  اةاالل عوماالت تما ًا(

(4). 
 ض ا ل  ع   وادت المشااااااا   المرالت اصااااااالرارته تةلث تعمل علع تعمل   ار 
المؤ رات فت  ااء اتحمااااات تالة ث ال را ت للصااااورة المراللت اا تكون اتحالت الةماااالت 
للمؤ ر تا لاا الع تصاااااورات اي ا لت للة ث ال را ت اادًا اان المؤ ر الصاااااوتت اا اتد اع  

لت فال     ض ان دوون  صاااااةوبًا  اشاااااار ادجا ت الاضمت اغلرتا  ض العااصااااار الموسااااال 
 

 يي  و    م بببببببب ن مفتي  يتيهد ، دل مت  يشببببببببتوببببببببو ف ن  يهظايو و يلطب ق يف بببببببب هتت و يلفتريمو،  يقتهاة:  (1)
 . 265ص،  1989،  1 يتيايو  يعتمو يفكلتب، ا

ف د الش، ةظايو  ي ببببببببببببب هتت يالتو،  متد  يحلبببببببببببببال وآخاوو،  يقتهاة: ول لة  يلقتفو  يتا ر  يقممي    (2)
 .198،ص1991يف  هتت،

 بتلل هملمبتو ولمدئبل،  الخا ا  الذ ري، من  يبدل مبت  يى  يهقبت  يخبتللي، يالتبو،  متبد ةملل، د ل   (3)
 .14، ص2005يكلتب  يجتمعي، غرة:  

 .61 اح وفبي، فن  يكلتتو يفا د م و يلفتريمو،  يتيدل  ي تفق ةت ل، ص (4)
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ا ثل تاه العااصااار تمااامو  وةااال  تلت ادةااللت فت  اخل المشاااات  المراللت االصاااوتلت  )
 .(1)(للفضاءات الألز ان الم ةلفت اا اد ا توحت   اخللت الش صلت اا  ا الع الك 

اء اتعا ًا  حلث تبرز تلك المؤ رات الصاااااوتلت الةالت ال را لت للة ث  ض خالل اعم
 . ؤ رة تعزز  ض ال لمت ال را لت ااالك لةأبل  حالت الةوتر االةشوي  للمش   المرالت

ففت الفل  الملاماالت )الر يت المز ا ت( اخراج )اان زاىاك( فت المش   المرالت  
ية  تراا الفةاة  ض الممااااةشاااافع الجوءتا الع المعب  الات ت   اا ه  اخل  اادت ح يثت. 

طت الع المعب  للمل   ض الفةاة ان تمااال  دفمااا ا. ترف  ات و  تال فز  الشااار  ي خل ر ل  
تال واء اتةعل  فت ساااااااادا المعب  اتصااااااااور  ا ا طالت ابلرة فت الةةو  تاتخريض ابع   
الةرالز علل ا دشاااااااات  اده يو    ؤبوان  اخل العلض الواح ة تةرا ما الفما تشااااااااء. تاا 

عمل  اتحماات تالة ث ال را ت اتاا  ا ي فل لعب  المؤ رات الصاوتلت الجزء الكبلر فت ت
   رج العمل الع تأبل  اتملت المؤ رات فت تجمل  الة ث ال را ت.

اتااا  اا يا فل صاااااااااادل العمال الع تاأبلا  اتملات المؤ رات فت تعمل  اتحماااااااااات 
ت سااااااااالمااااااااات اداعمت دةب  ان ي رت تعاادت ات ر تلكت تكون اتدة ا)تالة ث ال را ت  

الجمالت اال را ت االافمات لةجاار اةال صاورة الع صاورة اا صاوت الع صاوت اا صاورة 
ء المشا   المرالت ا    فاعللت المؤ رات  االك عبر الة اخل فت  راحل  اا  .(2)(الع صاوت

 الصوتلت فت تعمل  المعاع لكون الفعل ال را ت  ةضلضل  لض  اادا المش   المرالت.
ا وان المؤ رات الصااوتلت ان تة اخل  ل الموساال ع اا تةل  ةل ا  ض  ن )ففت  

ادماااااالا لت  االك عبر  ااء    .(3)(تخر فة ل  ساااااامفودلت  ض المؤ رات الصااااااوتلت المبلعلت
لةراات الفعال الا را ت تاالموسااااااااال ع عاا  اا تةاابلاه اتاباه الع الوعاه ااتدةااء تااتحا اث  
الالح اات اترالز اتدةباااه اا ااارة اتدفعااال االةوتر لاا   المةل ت عااا   شاااااااااااتاا تااه للماجز 

 المرالت.

 

ف او مت م،  يكلتتو  ي ببب هتتئ و، يالتو، اتسبببم مقد د، دمشبببق: ول لة  يلقتفو  يت سببب بببو  يعتمو يف ببب هتت     (1)
 .166، ص1997

 .33لمليف فملر، فن  يتالو رفى  الفدح،  يتيدل  ي تفق ةت ل، ص  (2)

 .218محتد رفي  يتالتةي، فن  يشايط  يل ج في،  يد ل  يعار و يفكلتب، ي ب تيمةس، د.،،ص (3)
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ال ل  الةت يةمةل   ا المؤ ر الصوتت     رج العمل الفات فت تجم لاا فان اتةما  
ةاااامض البالت ال را لت للة ث عبر الوساااااالل الة الت  ض ىااااأده ان يوط  العاللت اتورلفه  

  لض الصورة المراللت ا ا تةمله  ض  ضا لض فكريت اسادوولو لت.
بالك فان  ض العااصار الصاوتلت الةت ت خل فت تعمل  اتحماات تالة ث ال را ت  

ه ات  اعت الج ي  حلث دمثل حضااااااوره  ؤ رًا فت تاا اتتجا  .silenceات اتو الصاااااام  
 -ف و يازا   لض، الةلرة -المعرفلات  -اااالاك دمثال الصاااااااااما  احا  المفااتل  الفلمااااااااافلات

اااار اات. اتو  ةمااا اال ت وة  اخاال الماجز المرالت    -الالا و   -الو و   -ال ل   -اتدةظااار
الات دةةوت علع البالت المااامعلت االمراللت الةت تةة   عا ة تالعال ات البصاااريت الظاترة 

ال ات الةت دمااة بل ا المةل ت اود ا  اظو ت عال لت   رات  واساامت الةل اتت الع)فت 
فت اغل  اتحلان عال ات فعالت  وادلًا  ثل اتةااااااءة االةكويض اال دوور ااتبماااااماااااوار  
االمولاج اعال ات سااااامعلت اتت تمثل  ملل العال ات الةت دماااااة بل ا المةل ت  واسااااامت  

ًا  ثل الةوار االموسااااال ع االمؤ رات الصاااااوتلت  حاسااااات المااااامل اتت عال ات فعالت ز ادل
 .(1)(االصم  اوده  الت  الت

االصاام  تاا دوون  ةمثل تالةرات االولفت االمااووت ا ض ا ل تأبل  حالت  را لت 
 علات تعماء اتدةاء   ا فاده يلجأ الع الصم  اوده لضت تةمل  عادت ا ضا لض فكريت 
لا رة علع ادضااا  الفكرة الراللماات للة ث لاا فان الصاام  دأتت لةأبل  اتحمااات تالة ث 

وون ىا صاًا  ا صاا ةًا فاداا ت دعات  الك اده ت دوون ل ده عا  ا د)ال را ت ال اا د ول  
ىاااااااااتء د ااال  اال ات ر علع العول  ض الااك فااان الصاااااااااماا  تو فت الة ل اات دوع  ض 

 .(2)(الكال 
عااا  ااا يولل رل  علع   الم رجفااالصاااااااااماا  دمثاال تاااا  ولفااًا اال لااًا يلجااأ اللااه  

 ات تاللجوء الع الصم .الش صلت ات تمةملل ان تعبر عض  ولف ا ا فاع ا عض دفم ا  
ا لات  لضو ات  وةازة، صااااااااااخبات، افت اثلر  ض لا لةظاات الةوقف  د)لاالاك در  ان  

اتحلاان تشاااااااااوال تااه اللةظاات حاالات  ض حااتت تةويل المشااااااااا ا  عاا  اا دةةا   ايةوتر  

 

رمدة رفي، وببببتا ،  يج ببببد )لدي و  يحلببببمل و يغ تب في  يت بببباح راض ومتتلسببببو(.دمشببببق: د ل    (1)
 .97-96،ص ص 1996، 1 لمهو يفهشا و يلمليع، ط

لملا لبتد  ممهبتةر، يجفي  يجت بت ومقبتال، أخاح، يحايا لورا، فاةبت سببببببببببببببكمةي، يالتبو، سببببببببببببببع د    (2)
  .189،ص 1997يمف ق، م قط:  يتجفس  الرفى يفلقتفو، 
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ايةصاااااع  فالصاااام  حالت  ض الو و  االضلاا االظ ور ااتخةفاء االمااااريت االعالدلت فت 
 .(1)( ن ااح 

للت  ااء المشااااااا   المرالت ةااااااامض اح ة  ااء الة ث ال را ت دعمل علع ا ارة مفع
فت تجماال  المشاا   المرالت ا ا  تمااة     و ات عااصااره المراللت االوساااالل الة الت الةت  

دةمله  ض  عادت يورا فله ال ا وادلات العرئ المرالت  ض ا ل تكويض صاااااااااورة  راللت 
ةلت اا ةااعا الة ث ال را ت اتعزيزًا له تةمل ساامات ا تتت ادةااللت للةضل  علع ساام

 فت الرصادت الوة الةعبلر.
 
   اإلضاءة.

ان ت   اتةاااااااءة الفالت اةااااااافت تكوياات   ي ة لالىااااااوال تعمل علع ت  دم ا 
تصااورة تةع   الاد ا الشااولت تفعل  ا تة  ه  ض اتعا   ماللت فضاااًل عض فعاللت الضااوء  

رت لاا فان  ف و  الضااوء ياموت علع ح يض  فت ار ار الصااور المراللت فت المجال البصاا 
ا ار اتةااااااااااءة فت ا راز الم رج    الةت دة   اا  فت الفلات تعاا لاه  ل الةكويااات المراللات

 لاا فادجا  العاللات  لض ال مور ااتىاااااااوال ااتلوان ت  .ال ل  الةت دماااااااعع الع تة ل  ا
ااعماال ا اتعا ًا ساادوولو لت الات يربم العااصار المراللت  ل تعضا ا  دوون ات  ل الضاوء  

  اخل الة ث ال را ت.لما ل الفات الات دعةم   لا را لت اف اً 
)ف ت تؤا  اتحمااات ااتلااع  والعلت  ا دشااات  اعا  ا تصاام  اتةاااءة تمري ت  
  اعت دموا ا ان تة ث تضللرًا له اعةباره تالاماااابت لشااااول الماظر اا  تتلةه فضاااااًل عما 

 .(2)  مشات   ض تأ لرات اادمباعبات(تةراه فت دفملت ال
اا تشاااامل عمللت تاظل   صااااا ر الضااااوء االظل تما يةالال   ل الجو ال را ت الات  
تةملباه الةاالات الا را لات ايعةما  تااا الةاظل  علع خصااااااااااال   ةعا  ة ا ةاوعات تبعاًا لاوع 
  ا ة الجماااا   لممااااه، ىااااوله، دوع الضااااوء المااااالم، اتجاته، املةه االةااغ  فت توزيل
اتةااااااااااءة له اببر ات ر فت اتح اث ال را لت لالك دج  للضاااااااااوء  عادت ا تتت ر زيت  
 رتبمت ته اتاه المعادت تاعول علع فعل الشاا صاالت ال را لت  اخل الة ث ابالك دوون 

 

فملا بببببو، ف او،: د ل  يتكا   (1) فا دة وم ببببببببببببببببببتو  فمل ليكم، من  يهص  يى  يتعبببببت، يالتبببببو، محتبببببد 
 .8، ص2000، 1 يعاري،ط

، 1988، لدة:  1 اح وبببببببببببببفبي،  الةلتا  يلفتريمةي وفهمو  الخا ا،  يشببببببببببببباو  يفطبترو و يهشبببببببببببببا، ط  (2)
 .172ص
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ية  تجمااال تا عض   الةتا اافت الفعل ال را ت تو العاصااار الات تةةرك  ض خالله المعادت 
الاا را ت ايعر  الضاااااااااوء تااادااه    و ااات  )طري  الضاااااااااوء االظاال  اخاال  الاات الةاا ث 

ب را ضااطلماالت دماا م علع اتىاالاء ايملزتا فلثلر حاساات البصاار اي ل  فت ل رته علع 
       .(1)(الافاا فت اتىلاء تخراج  عادل ا اعول  ا فت  اخل ا الع ال ارج

 عملات المشا   المرالت  اخل البالت ال را لت االك اا تعمل اتةااءة علع تفمالر  
 ض خالل خل  الةبايض  اخل الصاااورة المراللت اعمل ع ة  ماااةويات  الت للا  الضاااوالت 
االةرالز علع فصاااال  وودات الصااااورة المراللت ااعمااله اتعا ًا  ماللت اتعبلريت اات  عاع  

اتةااااااااااءة تت تعا  عمال  لات )د ا   الفعال الا را ت احراةاه  اخال البالات الا را لات لااا فاان  
لة ا ال صاو  الةت ت تزال غلر  مالةصاوير العاصار ال الا الثادت لةعبلريت الصاورة ال ا ات

 عرافت تن  ارتا الة ل ت ت دظ ر  باىاااااارة لعلض المةفرج غلر الماةبه  ل اد ا تماااااا    
 .(2)(علع اتخ  فت خل  الجو اتو عاصر الةةللل

اتاا د و  الع اخةال  توزيل عاصااااار اتةااااااءة  اخل المشااااا   المرالت تاخةال   
الفات اتفمااااااالره لبالت الا  ال را ت اف  الما ل   رج العمل ااسااااااالوا  عالجت طري ت  

الفات ا ض    اةال ر يةه الجماللت اات المر علت الفالت فت  ااء المشا   المرالت  ماللًا  
زيودت      الةصاول علع تكويض  رئ عض طري  تماة    اتةااءة فت الةصاوير الةلف)

 توزيل اتةاااواء االظالل االممااااع ة فت ار ار البع  الثالث اا  ا دعر  تعم  الصاااورة(

تضلت خل  تضااا   لض المو و ات اادصااال اا راز ع   ض الر وز ال الت  اخل الصااورة  . (3)
الضاوء االظل فت ادشااء المراللت اتوزيل اتةااءة علع المامو  اادعواسا ا اا راز  ماللت 

حرات  ةصااااااالت ت و  علض المةل ت  ض  ام ت الع اخر  لاا فان ادة ال المراللات احراة ا 
 ض  مااااحت  ضااااءة الع  مااااحت اخر  الل اةااااءة اا فت  ام ت الظل الةا  يوحت لاا 

 

 يت بببببامي، ما لعو، ةيتد صبببببف حو،  يقتهاة:  لدل لت ت محتد، متيمح  يلبببببمظ و يظدح في  يعاض   (1)
 .27،ص 2002 يي  و  يتيايو  يعتمو يفكلتب،  اليي  لتب  يلتةي، 

 .53متلس ت متلين،  يفغو  ي  هتتئ و،  يتيدل  ي تفق ةت ل ص (2)

، 1984محتمد معمض ةيبببببا،  خبتل  يلفتريمو،  يتتفكو  يعار و  ي بببببعمدلو، ليتل يفتريمو  يخف ن،    (3)
 .48ص
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الضاوء تةع     ا ه عمللت الةعوي  الضاوالت اادما ير ت الع  )تمعادت   ةلفت حلث ان 
 .(1)( را لت لل   ماللت، لل  اات  عاع لل  سادوولو لت تة ل  لل 

 ففت الفل  الملاماالت ) واتت الجةل ( اخراج )الل  ات للفت(، فت المش   
 ان غلره  عااه فصااااال  ض  فان ترالز الضاااااوء علع عاصااااار  ملل افت الةاتت  

الك العاصاااااااار المرالت عض تالت المو و ات تعماء اتتملت ال را لت فت تلك اللةظت  ض 
فضاااللًا عض تالت العااصار  الة ث ال را ت ات  اخل المشا   المرالت تمعاع اد ا ادفصال   

المراللت اتخر  فت تلك اللةظت الز ض تن الز ض  زء ت يةجزا  ض عمللت توزيل اتةاااءة 
ل رة الضااااااوء علع تجماااااال  الز ض  ض خالل ار ار )اخل المشاااااا   المرالت حلث تظ ر  

الةاتت المبلعلت  ض فصاااول الصااالا االشاااةاء اال ريف االربلل، الللل االا ار االةضلرات  
 دات الةت يةمظ ر  ض المبلعلات الةت تةا ث اتااا ية  طبعاًا تااتعةماا  علع المو و ات الماا

ضاوء علع تجمال  الز ض ال اخلت اا لا ل الز ض الماادوولو ت االك ل رة الخالل ا الز ض، 
للشا صالت اا للشا صالات الات يبرز  ض خالل المضاا لض ال را لت لالح اث الةت دماات  

اما دموض ل رة الضااوء علع تجماال  العاللات الز ادلت الموادلت االظل االلون،    ا الضااوء  
تدةاء تمعادت  را لت ا تللت تما لالىااااالاء المراللت االك ل رة الضاااااوء علع الةجمااااال  اا

الممااة   ت  ثل الماارعت البمللت الماارعت ل  تالز ض اواح ة  ض الة الات الماالامااللت  عية
   . (2)(العاللت المبلعلت ...الخ

العمل الفات ا ض خالل اتةاااءة دموض ان د ل  حالت  ض الةوح   لض     رجفان  
المو و ات  اخل المشاااااااا   المرالت ااعماء عاللت  ةجادماااااااات اا راز ال ل  االمعادت اتاا  

بم المةل ت تل االلًا اياجاا الع  ةاتعت اتىااااالاء اال خول فت حالت صاااااراع  اخلت  ض تير 
ر الل ا  اخل المشااا   ابالاةلجت الماجز المرالت  ا ل ف   الر وز اال تتت اافت الةت دشااال
اد ا تشاول عاصار الوصاا االةفمالر االةعبلر   اا)بوح ة  ةجادمات تةمل  عادت تفمالريت 

 .(3)(فت حراة ا  اخل  اظو ت العرئ العال لت

 

ليتض وببببببببي د،  يلببببببببمظ مهظممو دالي و في  يخطتب  يت ببببببببامي، تغد د: لتمعو تغد د،  ف و  يتهمو     (1)
 .47،ص1996 يجت فو،  طاومو د لمل ه.غ ا مهشملة،

لرد ربد  يجبتل ثتما،  يت بببببببببلميت،  يد يو يفتائي و يتح بببببببببم  في  يهص  يلبببببببببمئي، تغد د، لتمعو   (2)
 .86-85، ص ص 1996 ه غ ا مهشملة، تغد د،  ف و  يتهمو  يجت فو،  طاومو د لمل 

 .48ليتض وي د،  يتيدل  ي تفق ةت ل، ص (3)
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االك اون اتةااءة تعالل ع ة  ماةويات اأن يبرز ال دوور ااتزياء اتكويض  للت  
 ض الضااااااوء االظل االك دموض ان تكون  الز ت لشاااااا صاااااالت  ض ر ورتا  اخل الماجز 
المرالت اتأبل تا  ض د مت ادمالا الة ث اتعمت اتةاااءة حالت  ض الةةو  فت الافماالت  

اادصااااااال المعاع الع  االرتبت للشاااااا صاااااالات  البشااااااريت االةعبلر عض حالت ال و  اال ل 
اتشااالر الع اداا ت )المةل ت لالك دموض ا راك الضاااوء  ض خالل اللمعان االةشااابل االلون  

دمااةجل  لكملت ادوع الضااوء الات تعومااه اتساامو فةماا   ل للمري ت الةت تعول   ا 
شاض، تما تلك المامو  فلوون تعبلردا عض تلك المامو  تولمات  ةع  ة  ثل داع  صا لل خ

 .(1)(ي ل علع الململ اا  عة  ت ل ىفا  تما ي ل علع المظ ر المرالت ل ا
اسااة  ا  ادواع  ض اتدظمت الضااواللت ااظا  اتةاااءة   بما دموض للضااوء  ارًا فت

غلر المباىاار اا اتةاااءة المو  ت دةو اتعلع اا  ةو له الضااوء علع تع  الماامو  
للت تجملل  صاااا ر ةاااواللت  ااسااابت لةكويض  ااتةااااءة تت حصااا )الفضاااااللت  ان اتخر   

تشااااااولل  علض للعاللات  لض الاور االظل اتة ل  صااااااورة تةوفر فل ا ات واء المااساااااابت  
اتت  ض ات ور  للبللات ا جر  اتحا اث اتعا  الظالل  زءًا   ماًا  ض  ووداات اتةااااااااااءة

عا  الوع اتسااااسااالت ل ل  الجو العا  اتوةااالو اتتعا  لال ماااا  االمااامو  يةكون الظل 
  زءًا اا  م   ا فت طري  اتىعت الصا رة  ض المص ر الضوالت  ا االضوء االظل  

لالك فان ت   اتةاااااااااءة الفالت اةااااااااافت تكوياات   ي ة لالىااااااااوال تعمل علع 
  ت  دم ا تصورة تةع   الاد ا الشولت تفعل  ا تة  ه  ض اتعا   ماللت اات  عاع.

 
  اللون.

دمةلك اللون خصاااوصااالت   مت فت تكويض الصاااورة المراللت لما يةملز ته  ض ل رة  
علع ادضاااااا  عااصااااار الةشاااااولل المرالت اتورلف ا ل ل  الةبايض اا اتدماااااجا   لض تلك  

  المراللت تشاااول  ةماااوت ا رالتالعااصااار المراللت تغرائ ساااادوولو لت ت راز العااصااار 
ع الصاااااورة الةلفزيودلت فاد ا الع  اد  الك )الع  اد  ال لمت الوالعلت الةت تضااااافل ا عل

 

لورا، ل دح سببببكم،،  سببببس  يليببببت م، يالتو، محتد محتمد  مسببببي،  يقتهاة: د ل ةيلببببو ميببببا   (1)
 . 19-18،ص ص1980يفطبترو و يهشا،
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تلع   ارًا تا ًا فت الةأ لر فت  شاااعر المشااات  اتو له دظره الع اىاالاء تعلا ا اتشااولل  
 .(1) افكاره علع دةو  علض فضاًل عض اسة  ا  ا اا اات  اا ااسةمرار فت المشات ة(

ت حلااث دعبر عااا  اتدة ااال  ض  وااان الع  خر عبر احاا ة الز ض تغرائ  را لاا  
رك الةمااااات احرات الشااااا صااااالات  اخل الماجز المرالت اله  تتت ر زيت   اللون عض الم

ا عاوياات فت حرااات الفعاال الاا را ت الراللل تعماااء الماجز المرالت  تلاات اللماات  ماااللاات  
اف  الما ل الفات الاات اعا   ض ا لاه الا  الا را ت الع توزيل عاااصاااااااااره   علعللةا ث  

  ت.المةل المادوولو ت فتالمراللت تضلت خل  الةأ لر  
سادوولو لت لاالمت )اا يةضمض اللون فت  ةةواه طالات تعبلريت حلويت فاا و خبرة 

علع اسات فملجت... االلون ت يؤ ر فت ل رتاا علع الةمللز  لض اتىلاء ف م  ل ايضلر 
 ض  زا اا ااحاساالماااا ايؤ ر فت تفصاالالتاا اخبراتاا الجماللت ىااول دوا  دفوا تأ لر ات  

 .(2)(است البصر اا ادت حاست اخر  تع   خر دعةم  علع ح
الفات دماة    اللون للل اصابضت  ماللت  اخل الة ث ال را ت   الم رجلالك فان  

اادما ا تتت ر زيت مةااافاء الشاااعور تالرةاااع ااتساااةةماااان عض الصاااورة المراللت حلث 
دمااااااااا   اللون فت زيا ة المالت ال را لت االةعبلريت للة ث حةع فت حالت ع   اىاااااااااةضال  

 اصر الةعبلر المرالت.عا
ايؤ ت اللون ارلفت  ماللت  ماااااع ة دشااااعر   ا تالمةعت االلاة الةماااالت  اخل )

الماجز المرالت ايوون اللون  ض العااااصااااااااار اتاللاات الةت تا اال الماجز المرالت ااحاا ا اه  
ال را لات الع المشاااااااااات يض  ض خالل تفااعل اللون  ل عاااصااااااااار العرئ المراللات اتخر  

ت الجماللت للماجز المرالت ايمااااا   اللون فت تعماء  تتت ل ا اتملت فت تجمااااال  ال لم
خل  البللاات المراللاات ف و دةااابت الةاا ث االجو العااا  الااه ارتبااار  لل  فت الةعبلر عض  
العاللات الماادوولو لت   تتت تةفز علع اتلااع فت ا اء الشا صالات اتأتت اتملت تاه  

ت، الصااافاء، الةرارة، ال لمت  ض ا ةالك للملزات اتربل اتتلت..الة رج اللودت  ظ ره، ال لم

 

 .109 اح وفبي،  الةلتا  يلفتريمةي وفهمو  الخا ا،  يتيدل  ي تفق ةت ل، ص (1)

الردح، د ل  ياوبببب د،  اتسببببم م بببب ن صببببتية، سببببتلكميمل و  دل ب  يفمو و يشببببكت، تغد د: ول لة  يلقتفو و   (2)
 .5، ص1982(، 305سف فو دل ست،، )
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تت    ار ات ل  ااتساو  فت اللون، الصافاء تو ح ا  الة رج دفماه اا ا الملزة الراتعت 
 .(1)(ف ااك اللون الةار االلون البار 

اتماااااااة    تاه الملزات فت للات اللون فت ال دوور االزت االمولاج ااتةااااااااءة 
ساااااااااةجااتات الجمااللات لا داه اعض طري  تااه  المةل ت اخل  ات مااااااااات فتلزياا ة الةاأ لر الاف

  تتت ا )الملزات ية  تورلف ا تصااااااااورة  را لت خ  ت للة ث ال را ت اما اتمةاز اتلوان  
ار وزتا ال اصاات ف ت ت ةلا  ض  وان اخر ا ض ز ان اخر ف صاااال  الةكويض الفات 

 ل   ر ات ادفعااللات تةبلور تبعاًا للون  ل احا اث تاأ لرات فعللات فلاه ف ا  دوون  اره تاا فاًا ل
 علااات اا اا للماات ر زياات اا ادةاااء  علض اا ادجااا  تااأ لرات فراغلاات  ض خالل ال واو 

 .(2)(المة   ت اا المةرا عت ل ا
العماال الفات فت تفمااااااااالره ار يةااه     رجاتاااه ال واو تكون  اا رااات  ض لباال  

اللون تو )ات ان   ،الجماللت للون  اخل الة ث ال را ت للةعبلر عض الشاااااول االمضااااامون 
 .(3)(الات دة   الشول ااما دةصل اللون علع  راه دةصل الشول علع اماله اسموه

اا ي رك الشااااااول المرالت عض طري  الةوات البصااااااريت اتفماااااالرتا لمبلعت اللون 
  اتىااااااوال اتأ لر اللون علل ا  اخل الصااااااورة المراللت ااتدةاء تالعم   بماااااامات احجو 

الفراغت ل اا  ض خالل ا راز المااااااااامات الجمااللات االا را لات ل اا ةااااااااامض خم تةااتل اتحا اث 
الا را لات اعاللات اال عاصااااااااار  ل العاصااااااااار الاات دجاااره لااا دعةبر اللون  اباه لال راك  

 اا فكرة   مت فبوساااطت  عالفاً  ل  فعالً البصاارت اخصااوصااًا فت حاتت المشااات  الةت تةم
لر فت الافل حالت ىااااااااعوريت فت ت بلاا له لما لون دظ ر الشااااااااول علع تللت  ااتت تثال

يةملز ته اللون  ض اةااااافت حالت ىااااعوريت اسااااادوولو لت الع الصااااور الةماااالت المراللت 
فاللون  )اادعواسا ا علع المةل ت لكت ي را ا ات ل  ل ده اساةجاتت  ماللت للماجز المرالت 

 ا  ام ت  ض عاصااااااار فعال ا    فت الةصاااااااوير اتب ا اتملةه فت الا مت الةت تضمت فل

 

 .82،ص 1985وكال ربد  يمهتب،  الضتظة  يت ام و،  يقتهاة:  يي  و  يعتمو  يتيايو يفكلتب،  (1)

،  1984 ببت م م ببدل،  اليم و و يلخط ط، تغببد د: ول لة  يلعف م  يعببتيي و يبحببخ  يعفتي، لببتمعببو تغببد د، (2)
 .181ص 

 .98ةت،  الم ت  تتيجتتل،  يتيدل  ي تفق ةت ل، صلملا ستةل ت (3)
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الممااااحت احةع دصااابو  عا ًت للاور اي ةلا  اره حمااا  اثافةه ادوعلةه ا ر ةه اتبعًا 
   .(1)(تسةعماتته فان لكل حالت تعبلر ت ةلا عض امخر  

ابالك ية  الةجمااااااااال  اتأبل  اتىاااااااااوال ال را لت  ض خالل اللون ا ر ةه اللمةه  
طري  صااااااااا  ه تاتلوان المةضاااااااااا ة الةت   اللودلت اتباياه االةأ لر فت المةل ت االك عض 

  رك حمااااات تن )تماااااة    ت ل ار ار تبايض لودت دشااااا  اتدةباه االةرالز حلث دوون 
اللون عاصااااااااار ترالبت  ؤ ر يزيا   ض  ماااااااااااحات الا اال المؤ رة علع اتدظمات المعرفلات 

 .(2)(للمشات 
سالوا  عالجةه العمل الفات اطري ت ا    ض خالل الر يت الةفمالريت لم رجاتاا ية

تالشاااااااا صاااااااالات الراللماااااااات الةت تجماااااااا  الة ث ال را ت اعاللة ا    للون  را لًا اعاللةه
تسة  ا  اللون تصورة  عبرة اتملت تعا ل اتملت )تالش صلات اتخر  ايموض ال ول تان  

 .(3)(الممثل اا ات عاصر  ض عااصر اتدةاج تصفةه اسللت تموير الةعبلر
الز الات للةا ث الا را ت الاالاك    الة باتلكون اللون دماااااااااةملل ان دعبر عض   االاك 

ارر الةت تةا ث فت الز ض الةجاأ تع  صاااااااااادعت اتفال  الع اساااااااااة ا ا  اللون فت الماا )
 .(4)(اات ل  ااتسو  للز ض الماةت اا الز ض اتفةراةت"الةل "  الةاةر

الا  المرالت االلون   اتز ا  الةاا ات للون الماا تع ا ت الةلااة اا تع ا   وةاااااااااوع 
دماااااااااع  علع خل  الةعاطا ااتدجااا المااااااااادوولو ت اال را ت  ض لبل المةل ت اا ان 

الوةااو  العاطفت اارلفت اللون تمًا اللاان سااو  يبرزان  ض الاماا  المبلعت لةأساالل )
 .(5)(الة لل اللودت للعمل  ةمات ًا  ل عمللت تشولل الةرات الةملت للعمل اله

 

رت ي فيه ببببببي، رفم  يجتتل رهد في م تو  يلمم دل وسببببببتئت في  يتن، تغد د: مد ايو  يلقتفو  يعتمو،   (1)
 .102103، ص ص 1972(،18 ي ف فو  يته و،  يعدد)

غد د: لتمعو تغد د،  ف و دليد وببببايف محتمد،  يك ت ت،  يحا  و يهظم فه و  يرمن في  يتفم  ياو ئي، ت  (2)
 .66،ص19 يتهمو  يجت فو،  طاومو د لمل ه غ امهشملة، 

 متد سببتيم، في  يلعب ا  ي بب هتتئي،  يتفتمل ت، تغد د: د ل  يشبب وو  يلقتف و  يعتمو، سببف ببفو  يتمسببمرو   (3)
 .97،ص 1986 ييغ اة، 

 .207د ديي ا،  ةدلو، ةظايت،  يتفم  يكباح،  يتيدل  ي تفق ةت ل، ص (4)

س الي   رةشلت ن،  الم ت   ي  هتتئي، يالتو، سي ت لبا، ف او،: د ل  يتتل في يفطبترو و يهشا،    (5)
 .101،ص1975
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العمال الفات علع اف    الم رجالكض دجا  ان دوون اساااااااااة ا ا  اللون  ض لبال  
اسااااااااال الة ث ال را ت اللل اتبثار اغزارة اللون  اخل الصاااااااااورة المراللت فاده دف  تا  

  الة ا ايمة عت المعادت لافمه اللل للبالت الكللت للصورة المراللت.
 

  الزمان

لةجمااااااال  الة ث ال را ت  اخل العمل  تما ان ال را ا تعةم  ىااااااا  اتدةباه االةرالز 
الةلفزيودت ف ت تةمل  تضللرات  اظمت ات خل  اد اع دشاااامل حرات الممثل اتوزيل الكةل 

ة  ا ا الةوار عبر اتخبار االوصاااااا اا عض  لاء. االز ض د ةزل عبر اسااااااالل اثر ااتىااااا 
عةم تا طري  اساااالل ت الت فت المؤ رات  الصااوتلت االصااوريت اغلرتا  ض الوساااالل الةت د

  رج العمال الةلفزيودت خالل  عاالجةاه لالدة ااتت الالز ات للةعبلر عض الز ض اف  الما ل 
اتاالك اساللت لةجمال  الز ض ال را ت    ،ااتتجاتات الفالت الةت ياةمت الل ا العمل ال را ت

تةلث دوون الز ض تاا  ا ا  لر يت   رج العمل اتفماااااااالره لةرات الفعل ال را ت ا ض    
للات تورلا الز ض فت الما ل  للز ض طري ات  لض المشاااااااااااتا  الا را لات اا ت ةلا  دوون  

ااتتجااتاات الفالات الوالعلات عض الكلفلات الةت يورا   اا الز ض فت الما ل ااتتجااتاات 
اتدمبااعلات اتااا اتخةال  فت اللاه تورلا الز ض تفرةاااااااااه طبلعات اتحا اث الا را لات اا  

الةلفزيودت  لز  ا  ل  ةامض  جال ز ات  ة    ما دةلله الع اللجوء  دوون   رج العمل 
الع الوسااااااالل الة الت الةت دملك ا فت الةعبلر عض حا  ت  ا. تةمل  سااااا فًا ز الًا ابلرًا ت 
دموض تجمل ه  اخل العمل الةلفزيودت ال را ت لالك دموض تة ي  الز ض ةمض  مار الفعل 

. لالك دموض تةماااال  الز ض  اا لةظت ادمالله  ال را ت الات دةصاااال فت صاااا    علو 
ادموه حماااا   ا ت ةضااااله الضاااارارة ااتحةماللت اا دماااالر علع اف   امل  الةراتل  اا 

 الةعال   ة   ه الع ات ا .
 ا   رج العمل الةلفزيودت عبر ت  دمه فت ال را ا دعمع تشاول  علو ت يبث  االز ض 

ل الع الفعل ال را ت الات له   ادت تشااااااول  باىاااااار فان الز ض فت الا  ال را ت د ضاااااا 
 ماااة بل، تن الز ض ال را ت ياموت   -حاةااار -ااسااام اد ادت، اترتلبه الز ات  اةااات

علع اح ة الفعل ال را ت ةااامض   ة ز الت   ضااالت  ما دةلل الز ض فت الوالل اا الةلاة 
اتاا الع ز ض حمااات  ض ترتل  از اه ع ة عا  تجمااال ه  اخل العمل ال را ت الةلفزيودت 

يةمل   عالجت  را لت لمجمل  للات حرات الفعل ال را ت ااةااااال الةلول الة الت  ض ا ل 
ز الت  علو ت ل  تمول    ح بتتكويض تشاولل  رالت تةجمل فله اافت العااصار الفالت ةامض 
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 اخال الباااء الا را ت لكا اا  ةا  ة تمول  ا ة العرئ للعمال الا را ت الةلفزيودت اتااا  اا 
يراز ايوشاا اح ة الز ض تدصاال الفكرة الراللمات ادج  تاا ان الز ان دجعل   رج العمل 

ز الات اا  زء  علو   ض الز ض ا ض    فاده يراف  ح  ًا    ة       ا لض اتفعاال. ات اده  
اا فعال  علاا لالك فان )الز ان عاصاااااار ةاااااارارت لبااء الة ث ابالةالت تة ي  ىاااااارار 

 .(1)ث(تويةه اب ان العاصر الز ات تدوون الة 
ل العمال اا دجا  ان صااااااااالااغات اتحا اث اتا لب اا ا اا تةعرئ اللاه اتز اات  اخا 

فت عمل دماااااةضرا الةا  ة  ًا تو لصااااالر تالم اردت المبلعلت    الةلفزيودت دجعل ا  ةةواه
 ض تاا  اء خضاااااااااوع الز ان فت العمل الةلفزيودت الع ىااااااااارر الةةاتل الات دعةم  علع 
تكثلا الز ض ااسةبعا  اتز ات الضعلفت ااتح اث الةت تعاللت ل ا تما تو  وترت فضال  

ت ية   لض عااصااااااار البااء  ا صااااااالات فت الز ض.  ان الةعال  العض تكثلا تمور الشااااااا 
ت  ال را ت دة   ز اا دمااااةل   ض خالل الةرات الااتجت  ض تعال  العااصاااار دةلجت  وودا 

الة ث ال را ت المؤ ر االاالل لكل  ةةويات الفكرة سااواء  تلك البالت احراة ا. لالك دجعل
صلة ا  باد  تورلف ا ةمض الما ل ااتتجاتات الوالعلت ا  اتدمباعلت فأد ا تفرئ خصو 

علع  جمل اتح اث احرات الفعل ال را ت اتاا ت الشاااااا صاااااالات ا ا تجرت   اخل ا  ض 
لاات تةفااعال فلماا  لا اا للةعبلر عض فكرة الموةاااااااااوع عبر ز ض )يةملز ت صااااااااااال   لعم

 .(2)راللملت تت ان دوون  ظ را  ض  ظاتر العمل ال را ت اان دوون الصلضت الز الت له(
 ات تةمظ ر  ض خالل ا  ملل العااصاار ال  ارتبم   فالز ض تاا دوون داتل فعل ت

 ل تعضاااااااا ا اون الز ض تاا ادةاءًا ته  ض خالل الةرات ااتدة اتت الةت تة  عبر تةاتل  
خر   ة  ًا اي ا ًا تالز ض ي راه  اتح اث اتمور الشاااا صاااالات اتفاعل ا  ل العااصاااار ات

ةفاعل  عه رغ  الفةرات الز الت الةت يالةلفزيودت ا المةل ت فلما تع  عا   شااااات ته للعمل 
، حلث ير  الماظر المالاماالت )تو و  اماةر  رج( ان)ال صات  طويلت  ة  تعبر عض  رار 

 

وبت قو ت بلكي، هميو  يحدث و يرمتو، لتمعو  يكميا،  يتجفو  يعار و يفعفمح  الة بتة و،  يعدد  ي بتتع،    (1)
 .40، ص1982 يتجفد  يلتةي، ص ي،  يكميا: 

 يل ن سببببمليم،  يرمتو في  يتهمو  يلشببببك ف و، يالتو،  ي ببببع د ربد  يتح ببببن، مجفو  فت  رار و،  يعدد    (2)
 .95، ص1973(  ي هو  يلتيلو، 3)
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الةت ت    ا المااااالاما تةجر  ا ض العال  ال ار ت اعةما ا علع الموان االز ان االماااااببلت 
 .(1)الةت تشمل الفل  ف م اتتةع اه الع الةلاة اللو لت(

لالك فان الز ض فت العمل الةلفزيودت  اتو ات ز ض خلالت تةجماااااااا  فله اتح اث 
ال را لت ل ل  عال  اتمت افةراةااات تةصاااارع فله الشااا صااالات  اخل  ةلم  للت الة ث 
ال را ت عبر ز ض حماات يلجا فله   رج العمل الةلفزيودت الع ت ماالر المعملات الةماالت 

لا  ض لبل المةل ت عا   شااااات ته الماجز المرالت  بافت لةكويض تشااااولل  مالت   رك حماااا 
)ابالىاااك فان اساااةةضاااار الز ان دعةم  االك صااالاغت الموان ا ةاباته االعلا   .فلما تع 

تاعا ة  ااء  الت الة ث ااساة  ا  ال دوور ااتزياء ااتةااءة ااتلوان اصاوت الع تة ل   
ت د   ه الفض الةمااجللت تا لر سااادوولو ت علع المشااات  للل اا لةاةاار الا لهحاةاار  

اتو حاةااار  وةاااوعت دفرئ علع المشاااات  اما تو. ايمااااع  الةاةااار الات د و  فت 
 .(2)الماجز المرالت علع ت ري  المشات   ض الة ث ا عله فت لل  الة ث(

االاك  ض خالل  ةاابااة الةااةااااااااار ات ز ض حا اث الفعال الا را ت احراات اتفعاال  
ل تكويض الةاا ث الاا را ت ا عاال المةل ت دوون االعااااصااااااااار اتخر  الةت تةفاااعاال  ض ا اا 

اسااااااةجاتت  ماللت ل دت اتفماااااالره للمعملات الةماااااالت الةت دفماااااارتا اما تو   رك لةلك  
ه م رج  ض خالل تكوياالاتح اث ايشاااول عااصاااره اف  تفمااالره تو اتاا  ادماااعع الله  

 ز ض حمت اتفاعله  ل ح ث افةرائ.
ةمر تان ل ا ز ان ا وان ح ا  ا  ض االك اون الصاورة فت العمل الةلفزيودت تما 

خالل حرات اتح اث اتفاعل ا  ل العااصاااااااار المراللت اتخر ، ا ا اللوحت الةشااااااااولللت اا 
الفوتوغرافلت فاد ا تةصاااااا تارتباط ا تالموان ف م. لاا فالصاااااورة المراللت دمااااابت لة ف  ا  

اللت للمةل ت الفرتوغرا  تماااةملل ان تجعل اح ات الز ض المةااتت فت الصاااضر   راه ا ر 
لالك )دةض دشاااااات  سااااااعةلض  ض ات  المااااااعات الةت تةةوي ا تاه الممااااااحت الز الت 

 .(3)المويلت االبالت ادما يات  فت الز ض الماصر   لض المشات (

 

 .31ا. د ديي  ةدلو، ةظايت،  يتفم  يكباح،  يتيدل  ي تفق ةت ل، ص (1)
يتيبببببببايو  يعتمو يفكلتب،  فمل و لو،  ي ببببببب هتت ف ن  يمهم و يحق قو، يالتو رفي  يشبببببببمرتوبببببببي،  يي  و    (2)

 .64-63، ص1972 يقتهاة: 
 يي  و  يتيايو  يعتمو يفكلتب،  يقتهاة:  يالتو،  متد  يحلال،   ول ن فتل، يقه ت،  لتتو  ي  هتليم،    (3)

  .49، ص1983
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اتاا تمبلعت الةال  ادفةرةاه العمل الةلفزيودت  ض خالل ت اخل اتز ات اتفاعل ا  
ال را ت اارتبااطه تالمواان   ايعبر عض حالت الوع الةا ث ل  للات الةا ث. ان الز ض د ةزل  

تن )الز ض دجعل الةاةار دمضات ايةفف فت ااته الماةات.  مت ااا صاورتا ز ض   اعلله.
 .(1) مواةلض اتالع اساس ا الماةت ااتخر  اساس ا الةاةر(

لالك ف ضاااااالت الز ض فت العمل ال را ت ىاااااااالكت ا ة اخلت اتفماااااالره اف  الر يت 
 لات تةملا   عرفات ا ا الةفااصااااااااالال عض طبلعات العمال اةاااااااااافات الع تةا يا  الما ل اتخرا

الوالعت الات دماالر الز ض تصااورة تةاتعلت لماار  اتح اث االز ض دوون طبلعت االعت  ض 
خالل اساااااااااة ا ا  الل ماات المويلات للمةاافظات علع احا ة الز اان االمواان ا اا الز ض اف  

 ض  ة اخل  ل تعضاه  ض خالل  عل الز ض دشاةضل الما ل ااتتجاتات اتدمباعلت فاده ز 
 لض الماةااات االةاةااار االمماااة بل )الز ض اتساااةبالت( ات ز ض دماااب  اتح اث الراتات  
از ض الةل  االز ض اتلةراةات تاا الة اخل تفرةاه طبلعت اتح اث ال را لت ااالك الر يت 

ارااله ا عة  اته فت اخراج   المفمرة االمر علت الفكريت االفلمفلت لصادل العمل. فت تمبل 
فت   ( ريل  لمان ا دفل  اارساون ) العمل الةلفزيودت لاا فت الممالمال )ساموللفلل( اخراج

المشااااااااا ا  المرالت دجا  ان   رج العمال عمال علع اتخةزال فت الز ض اتكثلفاه  ض خالل  
حرات تمل المماالماال الات ياة ل تصااورة سااريعت   ا تعا ل ساارعت الضااوء للوصااول الع  

ن الات يري ه اا عا  ا يري  اد ا  حلاة ىا    ا. فت تاا الممالمال  ما  الم رج  الموا
الز ض تصاااااورة خلاللت ابعل ًا عض الوالل للةعبلر عض سااااارعت حرات الشااااا صااااالت ا ض    
الةعبلر عض الز ض  ةلك الصاااااااورة الج ي ة اف   ايراه اتفمااااااالره لمعملات الا  ال را ت  

 عض المألو .  اً عمل تةلث دوون خلاللا اخار ااالك عمللت تةللل اترال   فر ات ال
 

  ان:ــالمك

را ت  تةجما  فله عااصار البالت ال را لت ايوون لبااء الة ث ال  ال را ا فض ادةاالت
عض الفكرة الراللماااات   ت  ضاااامون الة ث ال را ت ا عبراً  اخل اساااام  ا ت دعبر عض طبلع

الةت دماااعع  ض ا ل ا   رج العمل الفات اادعواسااا ا تع  الك علع المةل ت اف  الما ل 
ااتتجااتاات الوالعلات الةت تعةما  ات واء المبلعلات لةصاااااااااوير اتحا اث فل اا  ل المةاافظات  

 

، 1999، يالتو م ببببن رمدة،  يت سبببب ببببو  يعتمو يف بببب هتت، دمشببببق:  - يرمن   –ل ت دويمل،  ييببببملة    (1)
 .131ص



 االطار النظري والدراسات السابقة –ل الثاني الفص

 

 

85 

اث اف  اتتجاتات علع اح ة الز ان االموان فاد ا تامل   ل الوالل فت تصااااااااوير اتح 
ت  ضاااااااامون الة ث ال را ت ا ا فت الما ل ااتتجاتات الفالت اتدمباعلت  العلت اطبلعالو 

فأد ا تماااعع الع تكويض  وان افةراةااات اتمت   رك حمااالا عبر تكويض ا ابض خلاللت اا 
ساااالت االبةث عض ا ابض تة   له غراالبلت دمااااعع   رج العمل الع اماااار ال واع  اتسااااا

بر تورلا الوساااااالل الة الت االعااصاااار المراللت تضلت فت ادجا  الةلول المااساااابت ع   غايةه
فت ات لكت يؤ ر ت تالمةاالضااااا ه عال   لم  الع الوالل تصاااااله لكاتشاااااول عال    ي  تد

المةل ت ا عله فت عال  اخر اادصااااال الفكرة  ض خالله لالك دعةبر الموان اح  العااصاااار 
مباعلا تن ساامت خاصاات ته الراللماات فت تة ي  تويت العمل الفات سااواء اان االعلا ا  اد

اتو المصا ر اتسااسات لمجمل اتفكار الةت دماعع الع تجمال تا   رج العمل الةلفزيودت 
 .(1))تو الشول العا  الجوترت للةماسلت فت الملاما تاعةبارتا فاا تصريًا( وان لاا فالم

الةلفزيودت تشااول  اتااك  الث  اع يةالا  ا ا الموان  اخل فضاااء العمل ال را ت  
 خصوصلت  ض خالل تفاعل اتراب   اع اساسلت اتفاعل ا الج لت.

ااا اخا  ثات للبالت الفضااااااااللت اما فت  ماااااالماااااال )الةاج  ةولت( اخراج ) ةم  
الا لت(. فت تاا المماااالماااال الات  ماااا    رج العمل  ض خالل طر  فكرة تع   الزا ات 

لشااريف( اا ارا   رج العمل الموان اصااراع ض  ض ا ل ارةاااء الزاج ) ةولت( )دور ا
ه تاان  عال البلا  اا تاان  مل الزا اات فت يا ار فلاه الصاااااااااراع  لض الزاج ازيجااتا الاات 

 وان ااح . فم رج العمل  ماا  لاا  وان الة ث )الباادت( اامواج لل وة االماالمرة للزاج  
 فت للا ة اافت ات ور  اخل تلك الباادت.
ون  حلث دموض ان تةجماا  فت  ماالماال )الاماار اعلا ا تالاماابت للبالت الفعاللت..  
 ( فت المشااا   المرالت الات  مااا    رج العمل  واداً الم يات( تخراج )ا راتل  عب  الجللل

الشاات    ااادتالشاعبت فاالحف ان الموان دظ ر للمةل ت تأ ا ه البمالم ا   عيةمثل فت الم 
الموادلت دالحف ان تصاارفات علع الاار االمااماار. ااتريوات البماالمت.  اخل تاه البللت  

الشااا صااالات عمو ا  ض الم ةار االعمال ااتىااا او البماااماء تصااارفات   تؤا  الةالت 
 الةت اا المام ت الةت دمواود ا.فت شود ا لال اصت الةت دع

 ض خالل اتسااةماع الع ح يث   ا شااابل   الةت دعبران  ض خالل ا عض خلجات  
فات  مااااا  المااااالوك المةولل ان ية اه ال  الافل لكل ىااااا   لالك فان   رج العمل ال
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ى   اتأ لر ال  ا   علع اتخر. االك دج  ان البالت المفاتلملت دموض ان تةجم  فت 
تمثلللت )الماطران( اخراج )فارت    ت(. فت تاه الةمثللت حلث ت ار  عظ  المشاااااااااات   

البمااااالمت   فت ارالت حت صاااااضلر  ض احلاء تض ا  ال  دمت االبل  الات تعلش فله العااللت
عبارة عض  ل  تض ا ت ل د  اا فضاااء  فةو  ايمااواه ع    ض العواالل فان لكل ىاا    
دةمل لل  تعبر عض الماااااااالوك الات ياة جه اال ل  اتخالللت الماااااااااال ة فت الك المجةمل 
ةااااامض المام ت الصاااااضلرة اا  اءت البالت المفاتلملت لكت دعبر  ض خالل ا   رج العمل  

اع  الةت تعادت  ا ا الشاااا صاااالات االمعادات اللو لت الةت تعبر الفات عض ال  رات االمة
عض للت العلش االةر ان اا  اء المشااااااااعر اتدماااااااادلت الصاااااااا لت تجاه اتخر اده  وان 
تةجمااااااااا  فت  ملل ال ل  االمااااااااالوك الاات تعلشاااااااااه العواالال فت تااا المواان  ض  ام ات 

ا رز   الة باتاش فت تلاك  )المااطران( الاات  مااااااااا ه   رج العمال للةعبلر عض الوالل المعا 
مل ال صااااااااال  الوالعلت لالح اث ال را لت. ابااءًا علله دمثل ارتبار اتدماااااااان ع  رج ال

 ة:اثلر تالمبلعت ال اع ة اتساسلت لمفاتلملت الموان االةت تة ا اىواًت 
تجمااااااااالا  المبلعات االةعبلر عض المواان تاالةاااغ   ل اىاااااااااواال اا الةجمااااااااالا  المرالت..  -1

 اتو  ات ا تاىوال  ةابلت ل ا.
 ةاالت اتدماااااان اتما  الوةااااال ال اال  اان دومله تاةاااااافت  ا يا صاااااه  ض اتتما .. -2

 عااصر احم  حا اته ارغباته اللمه.
حلث دعمل اتدماااااااان علع تر لز ف مه للمبلعت اللمجةمل الااته  ض خالل  الةر لز.. -3

 . (1)ر وزًا   افلت ا تتت  عاويت(تةرير المعادت  ض الةمثلالت المباىرة ا عل ا 
تالاماااااابت للةجماااااال  المرالت اتورلفه  اخل العمل الفات  ض لبل   رج العمل فت 
 ململ )دزار لبادت( اخراج )تلث  ح ت(. ففت المش   المرالت الات ة  الة ث الشاعرت 

ة د ت.   اخل الة د ت العا ت  لض تمل الممالمال )دزار( احبلبةه  ا ة اًء  ض حضاوره الع ال
اا  ماااااااا    رج العمل اللةظات الشاااااااااعريت الةت تربم )دزار( احبلبةهس  ض خالل الةعبلر 
عا ا  واسااامت حرات الت الكا لرا  ل مات عا ت تر ار خصااااال  الموان اطبلعت ات واء  

 

متلو  متد ربد  يح  ن  يحتلم،  ثا  يي  و  يحلايو في  الم ت  تتيتكتو، مع دل سو يحف ف و   (1)
لستيو   -ويقميت ل يتا كر  ياصتفو  يقدلتو في تغد د، تغد د، لتمعو تغد د،  ف و  ييهدسو  يتعتتلليو
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الةت تةلم تالة د ت اطبلعت حرات الشاااا صاااالات ةاااامض تاه البللت الموادلت  اخل العمل  
 الفات.

لت اتتما  للموان الات  مااااا ه   رج العمل الفات فت  مااااالمااااال  ااالك فان عمل
)راف  ال جان( اخراج )دةلت العلمت( فت المشاااا   المرالت اا اسااااة    الموان اتو عبارة 
عض ىاااااارات ساااااالاحلت للؤ ت تاا الموان  ارًا اخر غلر ارلفةه الراللماااااات ات اتت الا ت 

ماال االا ت اتتصاااتت  ض لبل الرحالت الماالاحلت اا دمااة    تاا الموان تغرائ الةج
تمل الممالمال ) ةمو  عب  العزيز(، فالمةل ت دوون ا ا  اساة  ا ات للموان  ورفت  ض 
لبل   رج العمل الفات لضرئ طر  الفكرة الراللمااات للة ث ا وةاااوع الممااالمااال ات اتت 
الاا ات  واان تغرائ الةجمااااااااال ات للل تغرائ سااااااااالااحلات اال تااه العوا ال المواادلات 

ا اا   رج العمال الفات  ض دااحلات تورلفاه اساااااااااااللاه الة الات فت الاا ات  واان اساااااااااةفاا   
ات ىاااارات ساااالاحلت تالاماااابت ةت تعتغرائ الةجماااال فت  اخل الشاااارات الماااالاحلت اال

 لالخريض.
ا ااا الةر لز تاااساااااااااة اا ا  الموااان اتورلفااه  ض لباال   رج العماال الفات امااا فت 

اا الممااالمااال  مااا    رج العمل   مااالمااال )الرادت البلضااااء( اخراج ) ةم  فاةااال( فت ت
الفات المعاع الر زت للمبلعات المواادلات  ض خالل )الفلال( البلا  الكبلر الاات دمثال تااريخ 
 صار ر وزه المالاسالت فان ات ازالت ل اا المباع فاده تمثاتت  ةو ح بت ز الت  ض تاريخ 

لماجز  صاااااار لاا فان   رج العمل اسااااااةفا   ض ر زيت الموان للعم  فكرة اا  وةااااااوع ا
 المرالت اف  ر يت  فمرة لمبلعت اتح اث ال را لت.

ان )الموان ل  دع   جر  خلفلت ت ل فل ا اتح اث ال را لت اده عاصاااااااار ىااااااااولت  
اتشااوللت  ض عااصاار العمل الفات ااصاابو تفاعل العااصاار الموادلت اتضااا تا دشااوالن 

 .(1)تع ًا  ماللًا(
الفعل ال را ت احرات الشاااااا صاااااالات ابالك دج  ان العاللت الةت تربم الموان  ل 

تجعل ا ر وزًا  عبرة عض االل  را ت فات  فةرئ فاتىااارات لعااصاار الموان ااا ل  ترتبم  
تمعاع الفعال الا را ت، دموض ان تضااااااااالا  اا دضلر الف   العمل  للفعال االاك فاان   رج  

فت العمال   العمال يولت اتةماا  ابلر لةراات خم الفعال الا را ت  اخال الةا ث ابماا ان الوالل
 

،  يتغاب:  2مجتمرو من  يبتمل ن، لتتي ت،  يتكتو،  يد ل  يب لتظ د ل ااطبو يفطبترو و يهشا، ط (1)
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الةلفزيودت د ضال لموان  فةرئ تة  ه طبلعت الموةاوع اف  الما ل ااتتجاتات الفالت  
الات يةة   فله اتاا الموان د ضااال   اره للةاظل  االةة ي  للصااابو  وادًا  الالمًا للوالل  
الفات الماجز االاات دموض  ض خاللاه )الةصاااااااااول علع  ؤ رات  را لات فعاالات فت تباايا اا  

 .(1)اا تاى ا(
الااا را ت لاالعمااال الة فزيودت تماااا دمةلكاااه  ض لوة فت الةعبلر عض حراااات الفعااال 

االشا صالات اتفاعل ا  ل الوسااالل الة الت ادما تؤسال  ض خالل الموان الات دشاول لوة 
ببلرة تة اخل فله ال العااصااااااااار المراللت المجةمعت االمةلمت ته فلصااااااااابو الموان   راًا  

 حملًا.
( فت تاا  ( اخراج ) ت.  ت. ا را لLostفت المماااالماااال الةلفزيودت )لوساااا    

المماالماال  ماا    رج العمل الفات الموان تصااورة  فةرةاات  ض خالل ساا ور طاالرة علع 
 زيرة دااللت اا ية لل تاا الموان الكثلر  ض الر وز ااتساااارار االضموئ الات دةلم   اه  

العاصاار الات دةةوت الشاا صاالات الةت تعلش علع ارئ  الجزيرة، اا اصاابو الموان تو  
ت تلك الشااا صااالات تبةث عض اات ا اا راز المشااااعر ااتحاسااالل اال االجزيرة تةلث اخ

حمااااا  غايةه  لض البةث عض اسااااارار الجزيرة ابلض الراغبلض فت المضا رة. اا  عل   رج  
م المواان  ض حلاث الفكرة الراللمااااااااات للعمال الفات ايرتب لجعالالعمال المواان االل  فةرئ  

الا تلات االورلفات تعاللات عمل ات  اخال العمال الا را ت الةلفزيودت لااا )ان تاا واادااا ان دفرا  
تده دمثل الوساااااام   .(2)الصااااااورة المراللت  ض ات ح ل ت ات  ض ح ل ت ااح ة تت الموان(

ا الما ت الةاات للفعل ال را ت االات تةةرك فله الشا صالات ايعبر عض افكارتا اتوا ما 
ت دموض تصااااور الشاااا صاااالات اافعال ا  ض ا ض    ف و يؤ ر فت البااء ال را ت اول. اا 

 ان ح ل ت الموان لالك يرتبم الموةاااوع ارتباطًا ا ل ًا تاللت تشاااولل الموان اف  الما ل 
ع عللاه  وةاااااااااوع العمال الةلفزيودت اعمللات تةللال اترالا  يباااتتجااتاات الفالات الةت  
للة ث ال را ت اا تةشاول  ضرافلت الموان المفةرئ علع اساات  ال ماا الصاورت المرالت

دوع الموةاااااااااوع اطري ات المعاالجات الةت يراتاا   رج العمال الفات  اااسااااااااابات ت راز فكرة  

 

 .98ل يي سل ته مو ولم فل،  ي  هتت فهًت،  يتيدل  ي تفق ةت ل، ص  (1)
يايو،  يقتهاة:  ، يالتو، ليتمو فاة  س، مكلبو  الةجفم  يت 2 ةدليل تتل و، متهي  ي  هتت، ا  (2)
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الموةاوع الراللمات ابااء اتح اث ال را لت فله )فال دموااا الكال  عض الموان ات  ض خالل  
 .(1)ارتباطه تما تو  اخل اخارج الشاىت(

لعااال  المرالت المرتبم  ةكويض الماجز  رتبم تمااا ااًا تااالعااال  المة لاال خااار  ااا فااا
اتايض الموادلض ياةملان )الع  ا تو  ة لل علع دةو خال  اتو  ا دمل  علله الموان 

 .(2)الفل (
لاا فم رج العمل دفةرئ ا و   وان  جازت يؤسل اف  ىبوت العاللات الماال ة  

. اا ت و  (3)صااااااااافاه اتطاار الاات ت ل فلاه اتحا اث( لض الشااااااااا صااااااااالاات ادماللاًا  ض )ا 
الشااا صااالات تاعماء اتدةاء عبر الةوار لالىاااارة الله ات ان )الموان دصاااور اتفاللًا اا 

ت يةما   اح ا ه الما دت العلالت اا يباله الةضاااااااااور اتالًا اساااااااااةاا ًا الع    تةلثيوحت  
 .(4)المفاتلو البصريت الةت يةل اتا(

)سااةاتريك( اخراج )ساالةورت تاير ( فت المشاا   المرالت الات دجماا   ففت  ماالماال  
المبلعت الموادلت  اخل العمل الفات عض طري  الشااااااا صااااااالات الةت تعرئ ا ا  المةل ت 
حلث تا واداا ان د رك ان الموان الات ت ار فله اتح اث ال را لت تو اح  عوال  الفضاء  

راةااااااااات اتمت اف  الما ل اتدمبااعت اا عما    رج العمال الفات الع تكويض  واان افة
لر يةه الااتلت اتفماالره للمعملات الةت اسااةا  الل ا فت تصاامل  الموان اان طبلعت الةوار  
فت  اخال غرفات للاا ة المرابات الفضاااااااااااللات ااحا  تمبلعات المواان الاات تا ار فلاه اتحا اث 

ال ال تلت  ال را لت تجعل المةل ت ي رك تان   رج العمل اان ل  اساااااااااةفا   ض اتساااااااااةعم
للموان  ض خالل حوار الشااا صااالات لل تلت علع غرفت ال لا ة لل تلت المرابت الفضاااااللت  
لل تلت الفضاااااء ال ار ت، اتاا الةفاعل  لض المةل ت ا ا دشااااات ه عبر العمل الةلفزيودت 
 ض خالل الةاأ لر فلاه سااااااااالوون علع اف   اا دمةلكاه  ض   اافات اا دةلجات لةراب  ال زيض  

اده ي رك الصااورة الاتالت المرا  ادصااال ا  ض خالل  ا دشااات ه عبر المماالماال المعرفت ف
الةلفزيودت فةةولا  لا داه ادمبااعاات حمااااااااالات عض طبلعات المواان الاات دجرت فلاه اتحا اث. 

 

 .161، ص1996فتضت  السمد،  ي اد  ي  هتتئي،  يي  و  يتيايو  يعتمو يفكلتب،  يقتهاة:  (1)
 .162 يتيدل  ي تفق ةت ل، ص  (2)
س ر  اتسم، فهتظ  ياو لو، دل سو في ثدث و ةج ب محتمظ، د ل  يلهميا يفطبترو و يهشا، ف او،:    (3)

 .102، ص1985
دح، س ت تظ  يت اح و يدل مت، يالتو، لف ي  اح،  يتا ر  يلقتفي  يعاري يفطبترو و يهشا،  ك ا    (4)

 .106، ص1982ف او،: 
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اعلله فان )الموان سااااااواء اان االعلًا ا  خلاللًا يب ا  رتبمًا اا  ا  جًا تالشاااااا صاااااالات  
 .(1)يات الز ض(بارتباطه ااد  ا ه تالة ث اا  جر 

لاااا فااان ااال  ااا دظ ر  اخاال العماال الفات الةلفزيودت تو  زء  ض العااال  المرالت  
الات دة ه اطار الشاااااىاااات المراللت ات البع يض ايب ع العال  ال ار ت ااسااااعًا  مة ًا لا اًل 

ال را لت   هللةأايل فت اتالت المةل ت اما ان العال  المرالت  شاا ا ًا   لت تفاصاالله اعااصاار 
 ةت تةفاعل لةة ل  الة ث ال را ت.ال

   الديكور

دع  ال دوور اح  العااصاااااار الفعالت االمؤ رة الةت تماااااا    را لًا فت  ااء اتح اث 
االكشااااااا عض طبلعت حرات الفعل ال را ت ا والل اتح اث االشاااااا صاااااالات لاا ف و اح  

ت ا االكشااا الوساااالل الة الت الةت تماااع  فت تمور اتح اث ال را لت االوصااول الع ارا 
عض الفكرة الراللمااااااااات الةت حا  تاا الكااتا  اف  الما ل الفات الاات رساااااااااماه فت   للةاهس  

لاا فان ال دوور يةماا   ض خالل  ااء  والل يةضااما ا الة ث   ااسااةةضااار صااوره الاتالت
العمل الفات ال  رة علع تورلا   فان لم رجال را ت ساااواء اان ال دوور  اخللًا ا  خار لًا  

اسااااالله الة الت  ض ا ل  ااء تشاااولل  رالت عبر تفاعل العااصااار المراللت االماااادوولو لت  
للةفاظ علع ال م العا  الات دماااالر فله الفعل ال را ت االك  ض خالل  ااء  دوور دوون 

 ض ا ل  الضادت  اه ان دوون  زء      ض تفاعل الشا صالت  ل العااصار المراللت اتخر  
 اااء عا ة تةااتعاات لالحا اث الا را لات ايوون الا دوور  زء      ض عمللات  اااء الةا ث 
ال را ت  ل ا شاااااارك فله تول  ا يةضاااااماه  ض لل  ا عادت تدصاااااال الفكرة الا االلت الع  
المةل ت حلث دوون ال دوور تمثاتت الوالل الما ت الات تةفاعل فله الشاااااا صاااااالات  اخل 

تما يةالال  ااتح اث ال را لت الةت تةفاعل  ل تعض ا  ال دوورورا  الماجز المرالت حلث ي
ةااااااااامض صااااااااالاغت يرا   ا ا  ااء الةأ لر ل   المةل ت اتمور الة ث ال را ت ا فعه الع  

اعلله )فال را ا تةةاج الع الوالعلت تلااع المةفرج اتاه الوالعلت اثلرًا  ا تضاااامردا   ات ا 
ر ابلر فت المشااااااااات . افت تاا يلع  ال دوور  ارًا الع المبالضت فل ا للةصااااااااول علع ا 

 .(2) تا ًا(
 

لوالو فاوةمف، رتيم  ياو لو، يالتو، ةيتد  يلكايي، ول لة  يلقتفو و الردح، د ل  يش وو  يلقتف و،    (1)
 .98، ص1991تغد د: 

(،  413 يلفتريمةي، يالتو، يتتضبببببببا يمف ق، ما ر  لب  يشبببببببا   الوسبببببببط،  يعدد )فمل لوثت،  يعتت   (2)
 .138، ص1962 يقتهاة: 
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لاا فان ال دوور دأتت اواح   ض الرااالز اتساااااااساااااالت ا    تفاعل المةل ت  ةلك   
الةصااااااا ل  الةت تعبر عض طبلعت ا ضاااااامون الة ث اات واء الماااااااال ة الةت تةةرك فل ا  

فماااالت االةعبلر عض  وان الشاااا صاااالات اما دماااا   ال دوور  ةوصاااالل المعاع االةالت الا
االةرالز اا راز  الة ث اا الشاا صاالات ايوون له اببر ات ر فت  ااء الةوتر اىاا  اتدةباه 

الةالت العاطفلت الةت ت فل المةل ت الع  ةاتعت اتح اث ال را لت لاا دموض تعريف ال دوور 
وعلض  دوورات دماااج تباع لة للا   والل الراادات المبلعلات افت الا را اا ت مااااااااا  الع د)تو  

 .(1)( اخللت ا دوورات خار لت
اداه  جموعات العاااصااااااااار الةت تؤلا تصااااااااامل  الماظر  اخال )اااالاك دعر  علع  

 .(2)(اتسةو يو ا مل ات اث المفر ة الصلبت االللات
الماظر المشااال   اخل اتساااةو يوتات المااالامااللت للةابت )بما دعر  ال دوور تو 

المشاااااااااات  اده ح ل ت اتو عباارة عض ال الوسااااااااااالل ال اا سااااااااالت  ته االل الةلااة ايوت  
 .(3)(االزخرفلت االةرفلت الةت تماع  فت الا ت الماظر  اخل اتسةو يوتات اا خار  ا

العمال الفات ان يوت  المةل ت   ااه الا دوورات   اباااءًا علع  اا ت ا   دموض لم رج
اع   اا اعللاه فاان الا دوور لاا الةت تجرت فل اا اتحا اث الا را لات االوصاااااااااول الع حاالات ات

دوون داتل  ض اون الا  ال را ت تو الات دفرئ خصاااااالصااااه الةشااااولللت علع طبلعت 
ال دوور المصااام  ل اا الة ث ال را ت اتفاعله  ل عااصاااره المراللت لةشاااولل  اجز  رالت  
لاا ر علع ا اارة ر ا  فعال لا   المةل ت تة ل ات تلاك الا دوورات الةت تجرت فل اا اتحا اث 

 .لمراللتا
م رج فت الةعاا ال  ل التاا   الات الةت دةا فاان  اااء الا دوورات اف  الما ل اتلااا  

 طبلعت اتح اث ال را لت الضراالبلت للشول  ا جه ااتجاته الفات ال را ت.
ا     مااتمت ال دوور فت المشاارات  لض ال دوور االشا صالت ال را لت  ض   ت  

الضاااا  الةت تممو لةة ل  اات ا علع الجملل، ابلض ال دوور ابلض ال دوور االشاااا صاااالت  

 

لمو  يلمو،  ياسببم تتيهمل، يالتو، ثايت متد و،  يقتهاة:  يت سبب ببو  يتيببايو  يعتمو يفلتي ي و يلالتو    (1)
 .46،ص 1964و يطبترو و يهشا، 

 يلفتريمةي، يالتو،  ةمل محتد خملوببب د،  يقتهاة: م سببب بببو  لودل فايلر،  السبببتي ب  يته و في  الةلتا  (2)
 .392-391، ص ص 1970فا ةكف ن يفطبترو و يهشا، 

 .3 متد  تمت ماسي ولم فل، معجم  يتن  ي  هتتئي،  يتيدل  ي تفق ةت ل، ص (3)
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االجو الافمات العا  لمجريات اتح اث اعاللت الشا صالات الثادويت االمااد ة للوصاول الع  
  اتز ات االةشاوي ، االك اون ال دوور دوون له تة ل  الصاراع  لض الشا صالات اتة ل

 ات ر اتببر فت اح اث الةشوي   اخل الماجز المرالت اصوًت الع الاراة.
اتااا الاه ية   ض خالل الا دوور اتااا  اا دممو اللاه صااااااااااادل العمال الفات لاالاك  

اعا  ا د را  دعةبر المالااريو تالامابت للفل  تمثاتت الرساو ات الةافلادت تالامابت تت  باع  )
 .(1)( صم  الماارر الملااريو اال  رة يب ا فت تشولل الفل  فت   للةه

الاتالت الةماالت المعبرة عض  ضاامون  هالعمل الفات دوون صااور  ال اا فان   رج
الة ث ال را ت ايمل  العاان لم للةهس تضلت ادجا  افضاااال الةلول االصااااور الةماااالت الةت 
ية  تافلاتا لكت ت ع  الة ث ال را ت ابمماااع ة  صاام  الماارر اادصااال فكرة الموةااوع 

 را ت  اال دوور الم ةر  الات دضاااامض الةفاظ علع طبلعت الموةااااوع ان  راساااات الا  ال
العمال االل الةا ث ا علاه  ام ت ا ع ول لا   المةل ت     رجدةا   ان  دموض  ض خاللاه  

الا  ال را ت، اادما تو داتل  ض تلك ال صااااات ال را لت   عض حلث ت دوون ال دوور خارج 
فت افضااااااااال اتفال  ااتدةاا اات ت دوون الماظر  جر  ساااااااااةاارة خلفلات للفعال  ال ا ةا ا ًا  )

ل دموض ان تمااة    ادضااًا لالدةاء تافكار ر زيت  علات خاصاات  للموةااوع االشاا صاالات  
 .(2)(تالملاما

اا اصابو ال دوور  رتبمًا تالمعاع االشا صالت فضااًل عما دضالفه  ض تأ لرات علع 
الجو العا  الات ياعول  ض تلك ال دوورات اللل  جر  اةل  وةاااااااااوعلت  ا  ة ت للمت 

الةت تةمل  تلت ارلفلت   المعبرة للمةهس دظ ر علع الشااااااىااااات المراللت له   له فلكل ىاااااتء
طبلعات العصااااااااار اال ويات ال و لات )حلاث تعول تااه الا دوورات الموةاااااااااوعلات  ض خالل  

 .(3)(االمازلت ات ةماعلت المب ت االثراء اارلفت الش صلت ا زا  ا
اتكون ةاااامض ساااالاا اتح اث  ض داحلت اتفكار ااالك فت ادصااااال المعاع العا   

العمال الفات ان يثلرتاا  ض خالل الماجز المرالت   للمفااتل  الةت دةااال   رجاتجمااااااااالا ه 

 

مي  ف لا سبتو لمو متلةا، ييبت م  يتهت ا  ي ب هتتئ و، يالتو،  متد  يحلبال، ميبا:  يت يتا  يقم   (1)
 .31،ص1973يف  هتت، 

 .405يمل دل لتة لي، فيم  ي  هتت،  يتيدل  ي تفق ةت ل، ص (2)

متمدل لتسبببم متمد،  يلكمين في  يتفم، تغد د: لتمعو تغد د،  ف و  يتهمو  يجت فو، لسبببتيو متل بببل ا   (3)
 .105،ص 1988غ ا مهشملة، 
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المةل ت فت فت الةأ لر    اً ابلر  اً حلث دوون ال دوور اعاللةه تالعااصااااار المراللت دشاااااول  ار 
  ض خالل  ااء اتسةجاتت الجماللت ت فعه لالد  اج فت اتح اث.

 
 

   اء.ــاألزي

العمال الفات فت    رج تا ما  اصااااااااات الةت دعةدعا  الزت اح  الوسااااااااااالل الة الات ال
الكشاااا عض اتعا  ىااا صااالاته المفةرةااات  اخل الماجز المرالت ابما د    طبلعت الة ث 

اف  الما ل الات اساااااااااةا  الله الا  ال را ت اما اان عمللت تعال  الزت علع الممرا  
 راز البالت ال را لت للمشاا   المرالت  ا ل الشاا صاالت تع   ض العااصاار الم مت االفعالت فت 

 ض خالل الشاااااا صاااااالت الةت دعةم تا اعلله فاده دعمت الشاااااا صاااااالت تواف  ا  ل طبلعت 
الموةااوع سااواء ابان خلاللًا اا غراالبلًا اا حةع  رعبًا ااالك تدصااال اتفكار االمضااا لض  

تعمل  المشا     ال را اتلولت الةت دماعع الع تة ل  ا ا ض تاا فان الزت له اببر ات ر فت
المرالت ا او المةل ت  ماااااحت اببر فت الةعادش االةفاعل  ل اتعا  تلك الشاااا صاااالت  ض 

تاأبلا  اتلاااع خالل تكويض صاااااااااورة اتالات  ةعا  ة للمبلعات الموتمات للزت حلاث دعمال الع 
اتعبلراته اادةاءاته تات واء الةت تعلشاااا ا الشاااا صاااالت ةاااامض تع تا  تالزت تول  ماللةه  

 .ت  وةوع الماجز المرالتال را ت اطبلع
دة   الجال االمااااااااض ااتدةماء المب ت اات ةماعت االم ات االجاماااااااالت )االزت 

يةاكر الممثل تشااااا صااااالت  ا اي فت  ال ةه اال دادت االوةااااال اتلةصاااااا ت،  ض خالله 
الز الت اتشااااالر    الة بتاتصاااااللت فلوون  الك عال ت ت ل علع الكاا االزيف ات ل علع 

 .(1)(ن االجو العا الع الم ل االموا
العمل الع تةللل ا اترالب ا    رجاب اا دوون الزت  ومل للشا صالت الةت دماعع  

اف   عملات البااء  علع االك  ض خالل الةراتم الةا   لض  وودات الزت االشاااااااا صاااااااالت  
ال را ت لماار  اتح اث دجعل الشاا صاالت اتت ترت ت الزت الات اةااعه ات لله ل ا لالك 

 

 .90،ص1992مهشمل ، ول لة  يلقتفو،ليتد لدل، مدخت  يى  ي  ت تظ في  يت اح، رتتو:  (1)
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 اااء اي اا  العمر اان دعبر عض ادفعاال الشااااااااابااا ايماااااااااةملل ان دعر  )الزت لاا ر علع 
    .(1)(الجم ور تان تاا الر ل  فكر اا ان تاه المراة  شةةت اتفكار

اع تالشااااا صااااالت الةت ترت ت الزت للوون ابثر الااعًا فت اا ية  ا راز صااااافت اتلا
الزت الجل  دج  ان دوون  ا ًا  مرة اخةلار  )ات اء اعلع ةوء الك ير  راتن تارت تان  

 .(2) (اترالز
الزت له ةاارارة )دوون  ااساابًا ت اء الشاا صاالت ا وماًل ل واصاا ا  ض تاا فان   

راللماااااات لجعل المةل ت يا  ل فت الة ث االك  ض خالل طبلعت الزت الات يرت ده الممثل 
للجم  ابصورة   اعت  اره الات يؤ ده  اخل المش   المرالت االك  ض خالل ا ارة ال لال 

  ةلك الةصا ل  الةت يةفاعل  ع ا المةل ت فت ا ااء  شات ته للماجز المرالت 
وت  تالزت ادما دوون  ض خالل العاللت  لض الشاا صاالت االموةااوع  اعمللت  ااء ال

االك لل ار الراللل تي ا  الزت للشااااا صااااالت الةت تةفاعل  اخل الماجز المرالت تدصاااااال  
العمل لبااء اح ة اادمااجا   لض اي ا  الزت للشاا صاالت   م رجاتفكار اف  ر يت ا  اعلت ل

 رز فت الا ادت.االموةوع اةافت الع تأبل  اتملت ال    الات يب
دوع المالتل دشاااااااااارك فت ادجااز اتعماال الفالات فاالعمال الفات احا ة )لاالاك فاان  

 ةكا لت فت الموةاااااوع اتدماااااادت اال  زء  ض الفعل الفات دشاااااارك  ل ات زاء اتخر  
، تدصاااااااااال ع ة  عادت االك  ض ا ل  فل الة ث ال را ت الع ات ا  عض  (3)(للوون الكل

 .العاللت الةراتملت  لض الزت اعااصر الماجز المرالت اتخر  طري  
المالتل للماا  عاصاارًا  ض العااصاار اتةااافلت الكا ا عاصاار  وترت  )بون ان  

، ف ت توحت تافعال الشاا صاالات اا ساالوا ا اا  اتلت (4)(فت الصااااعت االفض الماالاماالت
 الة ث ال را ت.

 
 

 سبببتتر ت محتمد فدل، م ببب وي و صبببتةع  يتدتس في  الخا ا  يت بببامي، رتتو: ول لة  يلقتفو، مجفو    (1)
 .95، ص1993( ة  تو،15فهمو، فيف و  يعدد)

لوالو تتل،، رفت  يرل  يت ببببببامي، يالتو، وببببببكال  يتهجم،، يمةس، ول لة  يشبببببب وو  يلقتف و، مجفو    (2)
 .31( د.،، ص8-7م ام و، فيف و  يعدد ) فلتظ ،

 .110، ص1990سفتتو  فا ه م  يخطتط،  يتن  يب  ي، تغد د: د ل  يحكتو يفطبترو و يهشا،  (3)

متل مفادوةي،  يتمضببت، و الليتظ في  الفدح، يالتو طل فملل،  يقتهاة:  يت سبب ببو  يتيببايو يفلتي ي    (4)
 . 7و يهشا، د.،،ص
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  اجـالمكي

العمل الفات فت اتدةاء     رجدع  المولاج اح  الوساااااااالل الة الت الةت يلجأ الل ا 
تالشااا صااالات خالل البااء ال را ت للماجز المرالت حلث يرتبم المولاج تم ا  الشااا صااالت  
اادصاال الفكرة الراللمالت للبااء ال را ت  ض خالل رسا  الشا صالات اتكويا ا الماادوولو ت  

رالت لالك يولت اتملت فت تجمااااال  المولاج للشااااا صااااالات اف  اال را ت  اخل الماجز الم
الما ل الفات االةعبلر عا ا ساواء ااد  تلك الشا صالات  اخل البااء ال را ت ادماادلت ا   

ية  رساااااا  اتعا تا االوصااااااول الع الةكويض المرالت ال لل  لمبلعت اساااااالوك  حلوادلت حلث 
ا رة علع  ااء الوت  تشااااااولل الشاااااا صاااااالت ا ا تةماااااا  ته  ض صاااااالرارة  راللت خلاللت ل

 تالش صلت ا ظ رتا ال ار ت.  
العمال الفات دعةما  اثلرًا علع المولااج فت  اااء صاااااااااورة اتالات ية      رجلاا فان  

ا راب ا حماالًا اعمللت ات راك لةلك الشاا صاالت ا عرفت  ارتا فت  فل الة ث ال را ت الع  
دوون المولااج ال ا رة علع   ال ااا  ،ات اا  اارتبااط اا تةراات الفعال الا را ت الراللل للةا ث

ىااااااااا  ادةبااه اترالز المةل ت لمةااتعات الةا ث ال را ت االةفااعل  عاه لاا فان المولااج دجعال 
ت  عاىاات دموض الةفاعل  ع ا سااواء ااد  الشاا صاالات  رعبت اا  ةمااوساا الشاا صاالات 

االمظ ر ال ار ت الات دشااااول ا     االبلةاالماااااحرات علع الرغ   ض غراىاااا صاااالات الجض  
فت  ااءتا اتفاعل ا  اخل للمولاج ال ار الراللل   اان ،  ع ىاااا صاااالات ادمااااادلتفاد ا تب 

اللممااااات الةت تضااااا  الع لماااامات ا ه )الماجز المرالت لاا دموض تعريف المولاج تاده  
 الممثال اا الممثلات  واسااااااااامات اتلوان االمةااللال االصااااااااابا االممااااااااااحل  للوون  ماات ااً 

للةجملل اا راز  واطض الفةات االةماااااض، اا ا للشااااا صااااالت الةت سااااالؤ ت  ارتا اتو ا ا 
 .(1)(للةشويه االةاكر اا راز  واةل الشااا اال بو

لاااا دموض للمولاااج ان ير ز الع الجال، اار، ادثع، عجوز، ا راة طاااعااات فت 
خو  حلث دوون لكل الماض اا  ض الااحلت الماادوولو لت للشا صالت فر ، حزن،  رئ، 

ىااااااااا صااااااااالات  ولاا  اا ال ااو   اا اف  طبلعات احا اث الماجز المرالت اباااالاه الا را ت  

 

 .210 متد  تمت ماسي ولم فل، معجم  يتن  ي  هتتئي،  يتيدل  ي تفق ةت ل، ص (1)
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المولاج فت احلاال ا ااأد ا   ات ىااااك اد ا لشاااا صاااالات اتملت ل  اساااا  )االمااااادوولو ت 
 .(1)(باالاات تشريت تعلش  لااا

علع الع تورلا عااصاااااااره المراللت الع تشاااااااولل  اجز  رالت   الم رجلالك دعمل 
اف  صلاغت ا  اعلت فت عمللت  ااء الش صلات ال را لت  ض خالل تورلا المولاج لةلك  

حململت  لض المةل ت اتلك الشااااا صااااالات ا    لرب ا اا ا ةعا تا عض الوالل لبااء اح ة  
الشاا صاالات الةت دشااات تا  ض خالل الشاااىاات المراللت االةفاعل  ع ا سااواء تالماال  اا 
اتدجاا حلث دوون للمولاج خصاااالصااه ات  اعلت االجماللت اتو للل حالت سااابات اادما 

اا تمور الصاااراع   دوون له  اره المؤ ر فت سااار  اتح اث اتمور الشااا صااالت اا  لول ا
المولاج فت الماالاما عمو ًا ابثر  لت  اه فت المماار  حةع ا ا  )للة ث لاا فان   ال را ت

 .(2)(الةضلرات فت المولاج دموض ان تر  فت الملاما
 ا اتاا ابااء علله دوون المولاج حت ا زء  ض الشاااااااا صاااااااالت اللل  خلاًل علل

  الل ا    اتعا  الشااااا صااااالت اال ار الات تؤ ده اف   ا رسااااا دعةم  تمبلعت الةال علع ف
فالمولاج الجل  االصااور الجل ة )خالل الا  ال را ت االما ل الفات دمااةا  الله المولاج  

 .(3)(، الل  اع ا  تا  ااخةلار  اااء اتافلا  لل فت عرئ  ل 
ابالك دوون المولاج  ض خالل رسا  صاورة اتالت ااةاةت ت رك حمالًا عض الشاول  

الشاااااااا صاااااااالت اية  عبر العمللت ات  اعلت ااالك ية   ض الا االت الات تظ ر  ض خالله  
خالله الةعبلر عض الز ض  ض خالل ا راز الم ة الز الت الةت تعلشااااا ا الشااااا صااااالت  اخل 
الةاا ث الاا را ت اا راز المال و الةت تعبر عض تلااك الماا ة  ض خالل ا رازتااا علع ا ااه 

لشااا صااالت االعمر الات  الشااا صااالت اا رازتا تول  راعت فت عمللت تجمااال  المولاج لةلك ا
 تصل الله.
 
 

 
   المونتاج.

 

 .270، ص1978 س د رفي، يكه ك  يخدع  ي  هتتئ و،  يقتهاة:  يي  و  يتيايو  يعتمو يفكلتب، (1)

 .404يمل دل لتة لي، فيم  ي  هتت،  يتيدل  ي تفق ةت ل، ص (2)

 م ن سببببببببببببببدمببو، فن  يتك ببتا في  يت بببببببببببببباح و ي بببببببببببببب هتببت و يلفتريمو ف او،:  يتا ر  يعاري يفلقببتفببو    (3)
 .7ص  ،1982و يعفمح،



 االطار النظري والدراسات السابقة –ل الثاني الفص

 

 

97 

 اجزه فت تكويض   الم رجدع  المودةاج اح  الوساااااااااالل الة الت الةت دمااااااااةا  الل ا 
المرالت  ض خالل ربم الل مات حماا  تماالماال ا الز ات  اخل المشااات  المراللت لالك دمثل 

ح اث ال را لت المودةاج عاصار     فت  ااء ع ة تصاورات اتالت افكريت لمبلعت سار  ات
، اماا ان المودةااج يلعا   ارًا ابلرًا فت  عال العمال  المةاافظات علع احا ة الفعال الا را تا 

الفات دمةلك   و ات ا  اعلت تةمل فت طلات ا الصلاغت الفلملت لما سلوون علله الة ث 
المودةاج  وصاافه اسااللت للةعبلر عض العال   )ال را ت ا    تراتمه  ل ت لت المشااات  تن 

لما ت الات دةلم  اا دعةم  علع اساااااااات دفمااااااات  وترت اتو اده دعول تلك الظاترة ا
الع للت الةت تجعل الصااااااااور تةاتل ا ا اا الواح ة تع  اتخر  حماااااااابما يةجه ادةباتاا  ض 

 .(1)(د مت تخر  فت الموان الات تو   فله
ان تاا اتحماااااااااات الافمااااااااات تو الات د و  المةل ت الع اتعة ا  تمام لت الك 

ااا  ا اساااااااء اخةلار زاادا الةصااااااوير   الم رجالةعال   لض الل مات المصااااااورة ال اا فان  
المااسااااااااا  لمااااااااالر الة ث فاده  الك يلضت تلك الظاترة الع للت الةت ية بل المةل ت علع 

ملك الوساااالل المة  ة الفعالت الةت دموض  واساامة ا  الفل  د)اساااساا ا تعال  الل مات اون  
 .(2)(ااًل علع ح ةاافت تو له اتةما  المةفرج الع الةفاصلل  

المشاااااا   المرالت يباع علع اسااااااات  ب ا الةةللل االةرال  ات تةللل الة ث   فأن 
الع  جموعات  ض اتفعاال الا را لات اربم اا  ض ا ال  فل الةا ث الا را ت الع ات اا  االاك 

تعمللت المودةاج اترال  الل مات  ل تعضا ا   الم رجطري  الةفكلر المماب   ض لبل  عض  
الم اا  اتسااااااااااسااااااااالات الةت يابضت  راعاات اا عاا  ا ارة الكاا لرا تو الةرو علع )لااا  ض  

تماا لل عمللت الةوللا تو الةفكلر الممااب  لةرال  المودةاج العا  للمشاا   االرااتم  لض  
 .(3)( اتت االةراات المةةاللتبل ل مت ااخر  اسال ت اتدة

ان الة ف  الةرات لل مات تت اتسااااات فت اح اث الصاااا  ت ل   المةل ت اا ارة 
اتدفعااتت اباالةاالت اتدا  ااج  ل اتحا اث  ض خالل الماااللات  لض الل ماات فضااااااااااًل عض  

المشاا    ساارعت حرات اتىاالاء  اخل الل مت تكون علع اف   ااء  ةو  لكل عااصاار  ااء  

 

و يهشبببببا   لسبببببها يهدلاو، فن  يتفم، يالتو صبببببدح  يليتمي  يقتهاة: م سببببب بببببو  تمت ميدل يفطبترو    (1)
 .  48، ص1959(،247ي  لتب )يسف فو  ال

 . 38 تليت ل لس، فن  يتمةلتا  ي  هتتئي،  يتيدل  ي تفق ةت ل، ص (2)

 .55ص  ، يتيدل  ي تفق ةت لف لا سبالة ي، لتتي ت،  يليميا و الضتظة في  ي  هتت و يلفتريمو،    (3)
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المرالت ابالةالت اح ة  وةاااااااوعلت الماجز المرالت عبر تكويض  ماااااااةويات ع ة  ض ال فل 
الةرات االمضاااامون الفكرت الات دة  ه المودةاج  اخل الافل ا ةضاااامات ا راك تصاااارت  

 لكل  جريات اتح اث الةت دشات تا المةل ت  ض خالل الشاىت المراللت.
حرات ت و   ةأللا صاااااااور غلر  المودةاج تو تامااااااال  لصاااااااور  )د ول  يلوز ان  

تالمةافظت علع اح ة الز ض  اخل الماجز المرالت  الم رج، حلث د و  (1)( باىاااااارة للز ض 
دصاااا ل الة ف  المرالت  ض ل مت اا  اظر اا  شاااا    )اازالت اتز ات الضااااعلفت االمودةاج 

الع  خر ايمثل تاا الامم  ض ال مل  ةواف  ىااااااول ىااااااتء  اظور فت ل مت  ل ىااااااتء  
ان لمعات الشااااااول تما ادة اتت  راللت  ماااااالماااااالت ات ل    فت الل مت الالح ت  دشااااااابله

 .(2)(تصا  ات ت وملت ساخرة لالفكار المةعارةت
لةولل  تأ ارة الةفكلر ااتاحت الفرصت لاتاا الاوع  ض اتدة ال دموض ان دوون  عم اً 

الا را لات اماا دجا   لض  )اتكثلا اثلر  ض المعاادت اىااااااااا  ادةبااه المةل ت لمةااتعات اتحا اث  
المودةاج اال را ا عاللت تبا ل  دالكةلولت فالمودةاج تو الات دمااااااااابا الشاااااااااول المةكا ل 

 .(3)(لل را ا ا را ا الملااريو تت الةت تة   الةلول اتساسلت لمرحلت المودةاج
دةاج عاصااار     ا ؤ ر فت ترال  ات وات  اخل الماجز المرالت  اب اا دوون المو 

لالدةااء   اا اطري ات سااااااااار  اتحا اث  اخل اا عض طري  ترالا  الل ماات  ض خالل الكال  
للوون  ؤ ر فت طري ت عرةاه ا ض خالل المعالجت ال را لت لمار     لبهتاتجزالةه ااعا ة تر 

اتواا يةةول الفل  الات  )عمل الفات  اتح اث ال را لت فت الةفكلر الممااب  لكل  عملات ال
دمااااجل الز ض الةاةاااار االفعل الوالعت اتفةراةاااات للصاااابو لصاااات ساااالامااللت لكل  ا ت 

 .(4)(دمةملل ر يةه لكل  ا د ةبئ فت اعماا الاابرة االضملر
اف   اااء  علع  االاك  ض خالل ال ل  الجمااللات االةمااااااااالات الةت تمةلك اا الل مات  

ت ترالب ا حلث تةفاعل تلك العااصاااار  ل تعضاااا ا لبااء اح ة عااصاااارتا الفالت ال اخلت ف
 

م بن رمدة.دمشبق:  يت سب بو  يعتمو يف ب هتت،  ل ت د فمل،  ييبملة،  يحا و وفف بتو  ييبملة، يالتو،    (1)
 .46،ص1997

 .94لمليف ح فملر، فن  يتالو رفى  الفدح،  يتيدل  ي تفق ةت ل، ص (2)

، 1994سبببب تمو فا  فل،  يدل مت  ي بببب هتتئ و، يالتو غتلل مهتفجي، دمشببببق: مهشببببمل ، ول لة  يلقتفو،    (3)
 .22ص

لتو، ةب ت  يدتس، دمشببببببببببببببق: مطبعو ركامو يفطبترو  ملل يميتتو، مدخت  يى سبببببببببببببب ت تئ و  يتفم، يا   (4)
 .109، ص1989و يهشا، 
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ت ت فل اساسلت فت  ااء المش   المرالت ا ا تةةويه  ض ا وادلات تااللت  ض الةفاصلل الة
الة ث ال را ت الع ات ا ، حلث ية  ترال  الل مات اف  تماااالماااال اتح اث ال را لت  ض 

اتتجااه الوالعت دعةما  علع ربم الل ماات  خالل الما ل ااتتجااه الاات دمثلاه العمال الفات فا 
تمري ت تمااااالمااااال  ام ت لالح اث  ض خالل  عل عمللت الةةاتل تة ث تصاااااورة  ام لت  
للمةافظت علع اح ة الز ان االموان اتاه تمبلعت الةال  ا دمااااةا  علله الما ل الوالعت 

 لمر  اتح اث.
ماات ةااااااااامض االع اا ا اا فت اتتجااتاات اتدمبااعلات ف اااك تا اخال فت ترالا  الل 

اتفةراةات ااالك ع   الةفاظ علع اح ة الز ان االموان  ض خالل  ااء تمالمال لالح اث 
 اةاااات ابالعول، حلث يوفر تاا ات راء    – مااااة بل  –تة اخل فله اح اث  لض حاةاااار  

حريت الةرات فت اخراج العمل الفات الفما دشاء   ر ه اف  اتتجاتات اتدمباعلت الةت 
 دمةا  الل ا.

لاالاك فاان المودةااج ية  علع اف  عا ة  ماااااااااةوياات ا للات اىاااااااااةضاال  اخال العمال  
)تماتع ا ال را ت  الةلفزيودت حلث دمثل المماااااااةو  اتال عض طري  الةرات. تن الةرات 

تكةمااااااااا  ابمال  عاادل اا اتاأ لرتاا  المملوا  ض خالل ارتبااط اا الماااااااااببت تمبلعات الةا ث 
، ففت  (1)ابالةالت تكةمااااا   ظ رية ا  ض خالل تجمااااال تا عبر عااصااااار الةعبلر الفلمت(

اخراج )حات  علت(. فت المشاا   المرالت عا  ا دشااات  حرات   المماالماال ) لوك اتد لل(
عاا ر حااب  اتدا لل اتو يةةرك تةرااات   للات اا تكون خمواتاه   للاه   ات لر   ةما   ض 

عا  ا دشاعر تان تصارفاته خاطلت ايةاال اصاالح ا اا  ما    رج العمل الةرات فت تاا  
ةه ابمام سالمرته تال وة.  لةالت الافمالت الةت دعلشا ا الةاب  ارلمه لرعللالممالمال تبعا 

الل المودةاج للةعبلر عض  ضااااااامون الة ث  ةضاااااااله عمللت ربم الل مات  ض خاتاا  ا ت
 ا  ء المشاا   المرالت ادما تت حراات يبالال را ت االةرات الةت تةبل  ض ربم الل مات لباا

ع ل المةل ت اساااااواء ااد  االعلت اا ادمباعلت تول اتجاتات ا فاد ا ات ف  ا  اخل العمل  
 ة ت اال ا علع الشااااىااات الفات الةلفزيودت. حلث دموض الةةو  تالةرات عض طري  اطالت  

لمااااارعت لاا ت صااااالرتا. حلث دوون )اتتماء تالز ض ف و دمااااامو تا راك الةراات الفاال ت  
 .(2)الةت تتلة م ا العلض المجر ة(

 

 .69لرد ربد  يجبتل ثتما،  يت لميت،  يد يو يفتائي و يتح م ،  يتيدل  ي تفق ةت ل، ص  (1)

 .240متلس ت متلين،  يفغو  ي  هتتئ و،  يتيدل  ي تفق ةت ل، ص (2)
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اادا اان اسااة  ا  الةرات البماالمت فت العمل الفات فالدموض فصاال  وودات البالت  
خراج ) لمل   ادجلاال(  الاا را لاات للةاا ث اتااأ لره علع المةل ت. ففت  مااااااااالماااااااااال ) ارك 

 (.با ران 
فت المشا   المرالت عا   ادشاات  الشا صالات المما ت اتت تةةرك تةرات تمللت  

الةرات البمللت لمصاااصاات   ماا    رج العمل الفات   ت  ةاالت  ا ا للالل  ض ةااةلة اف
د و ون تافةرات ةاااااااةلة  . اا اان للةرات البمللت فعل ا فت تاا المشاااااا     ال  اء ات 
از ا ا الةفاصااالل تالامااابت للشااا صااالات احراة ا  اخل المشااا   المرالت. اما  المرالت ت ر 

دوون للةرات المااااريعت  ض خالل ساااارعت  ريان اتح اث فت اح ة المشاااا   المرالت الاا  
فان )الةرات دموض ل ا ان ت خل علع ل مت اا  جموعت ل مات فت  الت المشااا   المفر . 

علله فت الوالل تضلت الةعجلل فت حراة ا  اةافت الع زيا ة سرعت حرات ات ما  عما تت
 .(1)ااعماال ا صفات حرالت تفوا ا وادلات ا الة ل لت اما فت  شات  الممار ات(

( فت المشا   المرالت  اخراج )تت.  ت. فلرغماون  (24)ففت الممالمال الةلفزيودت  
االعصاتات، اا  م  دشات  الةرات المريعت للملارات ا ااء الممار ات  لض ر ال الشرطت 

  رج العمل الفات اباسااااااااة  ا  ال مل المااااااااريل تح اث الةأ لر الالز  ل   المةل ت  ض 
خالل المااللت  لض الل مات  لض ر ال الشارطت االمجر لض اا ان للةرات الماريعت الةت ية  
فل ا ال مل ل  ارا ت راز الة ث ال را ت اتصاااااااملمه ااالك اان تلت الةصاااااااوير ال ار 

بلر فت تصاوير المشاات  اباساة  ا  ع ساات لصالرة البع  البؤرت لكت تعمت اتحماات الك
تعم  المل ان اسااارعت ت ف  الةرات  اخل المشااا   المرالت، اتاا  ا دمل  علله تالما ل 
ااتتجاتات اتدمباعلت الةت دفمااار علع ةاااوال ا   رج العمل الا  ال را ت لكت دضااال  

ل   المةل ت تان  ا دشااااااات ه ا ا ه تو ح ل ت  الةلول المااساااااابت اخل  فعل الصاااااا  ت 
فلةفاعل  عه، االك فاده دشاةضل علع المماةو  ال تلت الثادت ات اتو عض طري  اتد اع  
حلاث دموض عض طري  اتد ااع تةا يا  طبلعلات الفل  اطري ات عرةااااااااااه علع المةل ت ا اا 

الفات الةلفزيودت  دةمله  ض لل  فلماافلت فت طري ت  ااءه اتة ي  اتد اع المااساا  للعمل
)ان  ا دماااااااامله تاتد اع الماااااااالاماالت للل تو ا راك العاللات الز الت  لض الل مات،  ل 

 

فه ببو  يرمن في  يتفم  ياو ئي،  طاومببو د لمل ه غ ا دليببد وببببببببببببببايف محتمد،  يك ت ببت،  يحا  ببو يهظم  (1)
 .83-82، ص1999مهشملة، لتمعو تغد د،  ف و  يتهمو  يجت فو، تغد د: 
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الةواف   لض  ا ة اال ل مات احرااات اتدةبااه الةت تبعث اا اتشاااااااااعب اا. فاات ر تااا ت يةعل  
 .(1)تاد اع ز ات  جر   ل تاد اع اتدةباه(

اباااله علع  ماةو  الل مت اا المشا   اا االك دظرًا تخةال  فت طبلعلت اتد اع  
 ؤسااااااااال علع  ا   العمال الفات الةلفزيودت اوال اوحا ة ااحا ة دوون فلاه للمودةااج  ارًا 

لةلفزيودت ) رزدا   رياك( اخراج   ماًا فت تةا يا  اد ااع العمال الفات. ففت الممااااااااالمااااااااال ا
ت  ض لل  مااااا    رج العمل الفات اتد اع  ااء علع  ا تةمله الل ما (  ) لشااااالل الفلل

 عرفلت ا علو ات تضاااااافت علع الة ث ال را ت الةوتر االةشااااااوي   ض خالل حرات البمل  
اتفةصاااه ترالت الماااجض ا عرفت تةصاااااته ا ااط  الضاااعا فله عبر ال ريمت الةت ت  
رساااااام ا علع اافت ادةاء  ماااااامه ال  عبر   رج العمل الفات عض ر يةه فت ا راز  ار 

 ض خالل الةرابلا  الز الات لل ماات اتاأ لرتاا علع المةل ت المودةااج فت تااا العمال الفات  
لمةااتعات اتحا اث الا را لات  ض ا ال ىااااااااا  اتدةبااه االةرالز علع اتحا اث. اا  عال   رج  
العمل اتد اع  ؤسااال علع طول العمل الفات ت راز حالت الصاااراع االةرل  الةت دعلشااا ا  

للل ن فت ال  وان. علع ان  ايض ياةشااراتمل المماالماال اتو  اخل المااجض االةرات ال
، تع  الم ر لض د مل  فت اتعماال الةلفزيودلات  تااالاك لواعا   اا ةات ت صاااااااااوو اتد ااع 

، اف ًا لالد اع الموسااال ت. افت تع  الةاتت د مل الم رج لبل اراة  اةات المضااامون 
االك  ض خالل ال ل  الجماللت االةماااالت الةت تمةلك ا الل مت اف   ااء عااصاااارتا الفالت  

ل اخلت فت ترالب ا حلث تةفاعل تلك العااصاار  ل تعضاا ا لبااء اح ة اساااساالت فت  ااء  ا
المشااا   المرالت ا ا تةةويه  ض ا وادلات تااللت  ض الةفاصااالل الةت ترفل الة ث ال را ت  

 الع ات ا . عض طري  ى  اتدةباه االةرالز علع  ا تو تا   اخل العمل الفات.
  علع المماةو  ال تلت اتخر ات اتو عض طري  بالك دموض اىاةضال المودةاج ية

الز ااان االموااان حلااث ية   ض خالل المودةاااج الةالعاا  تااالموااان االماا ة الز الاات الةت 
دمااااااااةضرل ا ساااااااار  الة ث ال را ت االك عض طري  المودةاج ربم ع ة ا وات تة ث فل ا  

مالمال  .. ففت الماح اث   ةلفت لكض فت ز ض ااح  اتو  ا دمل  علله المودةاج المةوازت 
 (.الةلفزيودت )اللل( اخراج ) ت.  ت اي ا ل

فت المشاا   المرالت، اا  ماا    رج العمل الفات عمللت اد اا الفةاة )اللل( اتت 
تملت المماالماال اا تعمل تلك الفةاة ةاامض ات  زة ات الت ابع  اعة ال ا  ض لبل عااصاار  

 

  .154متلس ت متلين،  يفغو  ي  هتتئ و،  يتيدل  ي تفق ةت ل، ص (1)
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الفات عمللاات اد اااا الفةاااة   ا الاات تاااتعاات لاا الاات اخر  )راسااااااااالااا(، اا ارا   رج العماال
تاسااة  ا  اساالوا المودةاج المةوازت  لض تةرك ر ال ات ض تد ااتا ابمااريت تا ت لل مل  
  رج العمل الع اسااالوا الةة ل  الات تةعرئ ل ا )اللل( اا  مااا    رج الفل  عمللت 

باع الةوتر االةشاااااااوي  فت تاا المشااااااا   المرالت للؤ ر فت المةل ت الع ان ية  الةةا  الم
ااد اا الفةاة )اللل( ان اساااااالوا المودةاج المةوازت له  تتت اساااااامات تعبر عض طبلعت 
الةا ث الا را ت  ض خالل الماااللات  لض الل ماات، اةاااااااااافات لماا يةمةل تاه   رج العمال  ض 
ر ياات تفمااااااااالرياات لمعملااات الا  فلجعاال عمللاات الة ملل تة  اف  الما ل ااتتجاااتااات  

ا الما ة الفما دشاااء   رج العمل الةلفزيودت.  ض خالل  مل اتدمباعلت الةت تةشااول فل 
الل مااات الةت تةةوت علع ا وااات   ةلفاات فت الةاا ث الراللل االةعبلر عاااه  ااااءًا علع 

 سلالات لر يت  مب ت للفعل ال را ت المةصاع  فت الموان.
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  المبحث الرابع
 

 البناء الدرامي وفق المناهج الفنية
 

   -الدراما:

الاحد  تعتمد الدد مل دياالالدم ديوالاستالادددددددددتاد لوالدمتوظيالد ا دي د ات   ت دياا
ي تضدددددددددلالدامدياالدد مل لالد ا ت   د الاخوىالدتلات  فاالابندي الدن الدد مل للادد)لا 

لدكيت اايصديتالاكيمياد تدت ماالد يمىااتصدبغادا الدن الد مل لااعبيمياعنا  ت ظاينت   اا
توطاشا الد مل   االالدن اساي عبيمياعنا ت لد يتا نالاشيملتاخيضع ادنظيوالدن اسلد

تاصددددددد ت  الساصددددددد م  الساا  يالناتك نادتظ  الساكتيب  اسأ ميايمكنالناتك نالشددددددديمل
ااال(1 حوك  (

  اظلخلالدح  الد مل لاست  يماابيادددد  ااالذلالد مل ياتحيكلاشدددداصدددد يتالاتولضددددا
نالشدكيتالدتتك والدعملالدتنلاسلد مل يا شدكلا ا اوج  ي ايتميشد ا  ااكواستتتد وامة  ا

لد اتعيب وااامجوظيسهلاعم   ا عوا  ا ن ج  ا تدددددددددتم  اب لادددددددددمت ياتو م الدمتيه  الد
سلد مل ياسادد   اتعب واسليصدديتا عن  ابياددتن ياالدع لسفالا تددي   اااال(2 ل تددي   اع ي   (

بيدتن نالاخوىاا  الخت متاا لختالس يااايات يلاد)دكاتتبيينالد مل يا ناح ثحالا ات فاا
ال(3  ا   اسبيشكيتاشعو  ا تع ظي(سلدمابيدوق 

سذدكاتك ناكيا الدتن ناتمت كاخصدد صدد ت ياالالدتعب واعنا    يتاالدت ن اد)دكا
 سلد مل يالدتعب واعنالدمشدددددددديعواسادالاددددددددحالد مل يالدتلاتحيكلالدتدددددددد   الدبشددددددددو  ا

لدت تز     اتتدددددتا وادن لالااكيمالد الدمشددددديه ا ناخالتالاذناسلدع ناسذدكاعناسو دا
س تالدعملاد   وا شددددددديه ا نم   ادالح ل الادددددددتا لوالدصددددددد ميالدمتحوك اسلدت د فاالا

ستكب واستضددددا  الدمعي لا نالدمحت ىالاصدددد للاسلاادددد  االد لقعلاالا عيدج الااكيما

 

 1986، بير ت: دار العيدة ل طب ضة،  ه كير ايالم، مدخل الى السيييطيقي، ، ضرس زييياا   زييي   م ي  (1)
 .242ص
م رتن ازيييي ن، ت ييييرما الدرام ، ترفطة، ييزيييي  ضبد الطسيييييا رر ت كتداد: مه يييييرات م  بة الهه يييية،    (2)
 .12، ص1984، 2ط
هيرمة  ط جالث، فة  االرشيييييي دة ال،يمى فر ال  دييكس اشيييييي ر، الدرام ، ترفطة، مرطد خيرا، ال، زرة:   ارة  (3)

 .90العربية الط ردة، اله شر ض لي الك ب، مطبعة مخيطر، د.ت، ص
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سلا تعياتاسلادددددتا لوالدصددددد ميا ناخالتالدم اددددد   اسلدح لماسلدمماولتالدصددددد ت  ا ميا
ال(1 ايتيع اع  الاتثيميالدتأا والا تعيدلاد ص ميالدمعوسض (

لد الا ديواااا اتك نالدتعدلالدوي حالدد) اي  ظالدعمدلالدد مل للاحد ل الدد مل  داسهد) اا
د ت صددلالد الدح    ا  مياكي تللاب)دكايك نالدبني الد مل لاد ح  الد سمالااددياددلاالا
سو   ابني الااعيتاستتيبع ياظلخلالدعملالد مل لابا  الدتعب واعناخصددديي الدشددداصددد  اا

 لاع  الايسالنالدتعلا )لا ي  والدت  الد مللد مل لاسبالد مل   اسلا  اا حيكيت ياد تعل
ددد)دددكايجدد الناتك ناسب عدد الدعمددلا ه الد ادد اسلنالدعالقدد ا جددين دد اب نالدعدديد اسلدح   دد ا

لالناعم   اا(2 ين (جا االابني الدعيد الدمد ايع ل اتدددالد مل لاسلدمشددديه اسلاددد  االدتمث لا 
لدعمدلاااا اوجظلخدلالدمنجزالدمويلا ناخالتاتنديستاااالااتولضدددددددددلبندي الدعديد الدمجدين الساا

صددد ماحتددد  اااسلايحي اب ياح ثايعملاع  اتك  ناااعنالد لق الح لاياظمل   اخ يد  ابع  ل ا
لدتنلالد اا عبوياعنالدحد  الدد مل لاالالدت صددددددددددلالد الدتعدلالدوي حالدد) اي  ظالدعمدلاا

اابعواالدد مل يادمنايعنل دد)لاتتم د الدم مد الدوي تددددددددد اايد الدحد  الدد مل لللدتكوياالا  دي
  الد قتالدمنشد ظلالذلالنابني اا سا-ل ت)لاال تبي الدمشديه يناسلدتد موياع  اه)لالا تبي 

لاهتميواسلدت ق ايك نالادديادديادبني الدك ينالد مل لابو تااايدت قعيتاينبالالناتثيمادكن يا
ال(3 لدمويل(ااعن ا  يي الدمنجزح  دالتح داتميوالدتتايج الا

ااا ميابع ااسب)لايك ناعنصدددوالدشددد اسلدتوق الد) ايحم االدح  الد مل لاسل عكيادددا
لد الدن يي اسلدتتيعلا  ااتالاخ يدااس ع اايت لصدددلاالا تيبعي  الدمت  لا ناخالتالايماعا

 االابب سلدتددداااقي  نالدحتم  لاح ل الدتلايشددديه هيا ناخالتالدمنجزالدمويللاكميايماوا
يتنبأاااي الاح ل الد مل   االاس  لنالدمتتوجاتبنتشدددددع ماادبني الد مل لاا ي  نالدحتم  ا ل

ب ب الد) ااي  نالدتددداسقلا(4   الدتتددد تدددلالدمنم لاد ح  (عااخالد يابميااددد ح  العتميظل ا

 

ال، زرة:  ،  2ضبد العاما شيييييرم،   مي د، الدرام  فر االواضة  ال  ،امير، دار ال،جر ل ه ييييير  ال ي م ، ط  (1)
 .143، ص1999
، كتداد: دار الررمة ل طب ضة  اله يييير،  ةس، دب يي،د زيييين، الدرامة  الدرامر،  ترفطة، ضبد الياؤد ل ل    (2)

 .45-42، ص ص1981(،11ميزيضة الطصط ا اله،دا، العدد)
 .45-44الطصدر ن،سد، ص ص (3)
في معية كتيداد، ك يية ال،هير    خي ليد قي رب ضبيد اليزي ا، بهي ق الطي   اليدرامر فر الهح الطسييييييييييييييرؤر، (4)

 .7، ص1996الجطي ة، رز لة م فس ير غير مه يرة، كتداد: 
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ح ثالنااعلالدمتددوح  الدج  يايشددملاح   ا نم   ا نالادديادد ي اد  مل يا (اتشع  ا كو 
ال(1 ج ابتت تلاذلا مطا عن  ( لدتب اسلدنت

لدعمدلالدتنلاع  اساداق ل  نالدد مل ديالدد لا الاادددددددددديادددددددددلاالااالذايك نادماوج
بني الاح ل الد مل   اظلخلالدمنجزالدمويلاسل عكياددد يا ناخالتااسالدتددد موياع  الدمت  لاا

دكناالاسذدكا  تج اشدددد الا تبي اسلدتوك زاع  ا تيبع الاح ل االد يااتشددددك لاسلق ا  ي 
  ظهياك تميايشددددي ا يتاسلاح ل اس لدتنلابمصدددد والدشدددداصددددالدعملااالدن يي ايتحك ا اوج

ي ابشدددددددلالخولاد  صددددددد تالد الدن يي احد ماواع  الدمت  لا ناخالتابني اشدددددددل اسلاي
ابنظو د الد حد لت االدعمدلابمديالناتدياوالدد مل دياا اوجتك ناتحدتااددددددددد موياالدحتم د الدتلاا

ال(2  ابيدمكين الدز ين اسلدح  (لدمتمث 
االاحتدديادديتالدتلايعتم اع   يالدمت  لاهلالدتلات  ظ سه)لالا   يظاسمل اتتتدد وا

حدد ل اظمل  دد ات  ظاناللدعمددلالدتنلا اا اوجااا دد  دداد  ق عاالاشدددددددددو الا   دديظاسمل ا ددياي
تالد االدح  الدالحداضدمناتتد تدلاا ئ ادااظمل ا ي ا تيبعت ياسلدتتيعلا ع ياسللدمت  لالد
الاح ل ل

اسلح ل ا تتوضدد ايتتيعلا ع يالدمت  لل  يات  واشدداصدد يتااسه)لاه ااددوالد مل يا
دد مل ديااعدلا حديكدييالدعديد الدح   لابديعتمديظهديالدظديهواأ الاي ديوالدمصدددددددددن عا كمديالنال

تك نالدمحيكييالح ل ااعلاسهملاد عيد اسلدمشددددددديمك اا ااس ناخالتاتبييناااالذاا (3 بيحكيو(
دكلات ه الدمت  لا اابع ياصدد ما حكم الدصددن اا سو   ا عيدج الدم ضدد عاستتتدد و استشددك

 الدتلايشدددددددددديهد هديا انالدد مل ديالدت تز    د اانايعبواعناستد اعداالد الا د  ديجابدياحد ل
ضدد عيتالدح يياسقضدديييهيالدمعيصددويلاا  حالدمجتم اس ياي سماا ااام ضدد عيت ياهلا  ا

ال(4 اهني الاضلاسلق ما نا  ض عيتالدح يياع  ا )االدمشيه (
لدعملالدتنلالد  مياع  اا  الاحتدددياددديتالدبشدددو  اسعم   اااسب)دكايك نادماوجا

هدياد ظ لهوالدتلاتح طابندياسلدتلا شددددددددديهد هديا ناخالتاالدا طالدتلات  اا  دياالاتتتددددددددد وا

 

زيي يرات كرم، ، اييه ضة الطسييرؤية، ترفطة، ضبد م مع صييي الدك ل، دار الط مير ل  رفطة  اله يير،    (1)
 .25-24، ص1986كتداد: 

 .38-37دييكس اش ر، الدرام ، الطصدر الس بق ن،سد، ص (2)
 .88لس بق ن،سد، صالطصدر ا (3)
 .105ضبد العاما شرم   مي د، الدرام  فر االواضة  ال  ،امير، الطصدر الس بق ن،سد، ص (4)
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ح تالد مل يات سماح تاانجزالدمويللاد)لااينالكثوالدمنيقشددددديتاسمسظل امتجتددددد  هياظلخلالد
ظهيالنالدجم  ماا  لاددددم الد مل يات سماح تااكويااعن  ياسضدددد الماسب ع الاي يوالد مل لاا

ل مياكينايضدددد لالسايتدددديظالد الدظنالنا ياكينايجو اع  الدمتددددوعاكينايجو ااعالاد)لاا
تمياتاايالدتع   ا نال كي  يتاسلحياالالدح ياينالد مل يايج الناتح ظاق مالدمتددددتميعابم

لنالاي ديوااالكمديالناما ااكويالدتضددددددددد  دلااي  ظالد احدلا  دييلاد مشدددددددددكالتالدتلا مدت
لدع لالد اه)لالدتضددددددددد  لابلاتات فالدحك ابيناه) اد تدددددددددتاالد مل لاد حاالالنايحك 

ح   د ااثمد الاك تديالدحديدت ناا كتتلابديدحك اع  الدصددددددددد ميالدموي د ال  ديا  وااتعندييد اا
يحيستالنااسلد ا ن الدع لا ناسضددد ا تتددداالح    ااددديدب ااتنكو اد)دكاايناكلا ييم لا

ل يواااا بيدت م جاالات كالدحيد الدتلاتك ناا  يالدصددد مالدموي  اذلتاح    ااددديدباغي ضدددا
اللاي يواسه)لا  وا مكناظمل  ي االدمشيه ايحم 

ا
  -البناء الدرامي:

تالدعملالدتنلا ناخالتاتتيعلاايلدجز الااددياددلاالامبطا ك  يع الدبني الد مل لا
كيا الدعنيصدوالد مل   ا  ابعضد ياايجيظاسح يا تكي   ادواد الاح ل اظلخلالدعملالدتنلا

 دلالهتمدي داا نال دلالدمحدياظد اع  اه ك  د الدبندي الدد مل لاظلخدلااالدماوجدد)ددكاي دلاا
لدعمدلالدتنلاسلدمحدياظد اع  الداطالدعديواد تعدلالدوي حاظلخدلالدعمدلالدتنل اسكد)ددكالااعديتا

اا الدتدي  ياسلدثي    الدتلاب سمهياتواد اتحو الدشداصد يتاسبني الدصدولعيتاسلان يتاسصد ا
 سد)دكات تزوالد مل ياا ل اظلخلالدمنجزالدمويل نم لادبني الاحااللد الدحلاساداتتددددد تدددددا

سه)لايتم  اااال(1 االدت تز     اعيظياب ح يالدز يناسلدمكيناسلدتعلاااددددبيااعم   اس ميد  (
سخبوتااسلد علابت كالدعنيصددواست ن يت يايتدديع اع  ات صددلاالدماوج ناقبلااي  ات عوا ا

 ميظالدمنجزالدمويلابميايماواالالدمت  لاسبميالنالدعملالد مل لاالد   الدجميد  اضددددددددمناا
لدعنيصدددواكميالنابعضددديا ن يايشدددتملاب سم اع  ا كمالتااوع  اايشدددتملاع  الدكث وا نا

االخلالدمنجزالدمويلا ح ا اتيا ول اظالخوىاسه) الدعنيصدددوالدوي تددد  اسلدتوع  اتصدددي ا مع ي ا
 تبدي اسلدتوك زاسبندي الدج الدعديواد عمدلالدد مل لا ناخالتالدتديا ولتاادد ىالدمت  لادشددددددددد الاا

 يمثلااالدتدددييك د    اسلد مل   اسل عكياددد ياع  ا جملالاح ل اظلخلالدبني الد مل لاد)دكا

 

 ال ر. ك. كيهجسيييييير،   مالالد، االواضة ك لراديي  ال  ،امير، ترفطة، نبيل بدر، الط زيييييسييييية الطصيييييرمة    (1)
 .110، ص1965الع مة ل   لي   اله ر، ال، زرة: 
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يهنياظس يلاسه الدتعب والدبني الد مل لالد ادددددددد   الدتلاتب  اله ا يالالدتعلاالا وكزال تب
 كااتعضدددد يا نا   استوك زال تبيهنياع  اسضدددديعابب جوظياعناسو دالمتبيطالااااكويعناا

ال(1 الااعلاسلح ا نا   الخوى(اادت ح هيالاسضيعا
لدتددددددددييك د    اسلد مل   ال ميايولظااا سعم   امبطال زل الدعملالدتنلابكلاعنيصددددددددوا

لاهتمديواسعد والدتوهدلاالابندي الاحد ل الضدددددددددياد الد اذددكاا ن ديابندي اسحد يا تجدي تددددددددد اا
لا تبي اصدددددوالدتوع  الدتلات ع الدعنيصدددددوالدوي تددددد االالدعملالد مل لاسذدكادشددددد اايبيدعن

ااخالتابني اااضددددددي اوالدتلاتتددددددي  ابعضدددددد يابعصددددددالاسلسلدتوك زاد ىالدمت  لاستك نابمثيب اا
تاتوبطاب نالد  ىالدد مل لا ناعنديصدددددددددواسعالقدياالاحد ل استتديع  ديادد)ددكا يتك نالدبندي 

ال(2 لد مل   (
تعمدلاهد) الد  ىاع  ات   فاعنديصدددددددددوالدبندي الدد مل لاسابد ادنديا نالدتديك د النا

لبطالساعالقيتااسالدبني اسمالدبني الد مل لالدتنلا ناعنيصددددوااحاع  ااالدم قفالد) ايتياددددا
تمثلاع  اشدكلااتياكيمهيالد اح الد نيع ادبصد تاتوبطاب نالد  ىالدتلاتك ناق اساا تبيظد 

ااقفلدايصددددد اه) ايتك ناس تشدددددكلالدم ااقف  قفاخيصاس ناخالتاتجم استتيعلالدم ل
ت صدددددددد   يالد الدمت  لااد ماوجلدعيوالدمعبواعنا  هوالدتكويالاادددددددديادددددددد  الدتلاينبالا

 انابندي الدشددددددددداصددددددددد ديتاستن  ع ديااا هد لمي(الدبندي الدد مل لااسلدتديا واا داادد)ددكاا د اعو ا
سل ميق يابمياي  دابتدد والدحوك االالدعملالد مل لاسلدمميب  اب نالدشدداصدد يتاسلاح ل ا

ال(3 ستتيبع ياس يالد اذدك(اقفلدم لبااسما اسحبكالدع  ياسلدتم   اد صولعاا الا ت ي ا
 لدجتددددددددد الدد مل لالدمتكدي دلاالاحد اذلتدااسلدد) ايتك نا ناااا(اا عواداي حمديظاال دي

ال(4 ح  اتيا ول ا ع نياالالدجم  م(يدمزلجا ع نادكلاااسسب ي اااخيصي اااعنيصوا وتب اتوت بي ا
 ناا توت د الاحد ل ابمو  د اد ديا نم  ديالدد لخ لاأ اابديعتبديم ااين(وحدا ادددددددددااعد  س 

 ا ناخالتاليجيظالضدددددددتي الد ح ياع  الاح ل الدمتتيد  لدتدددددددب اسلدنت ج الساه اخالتاا
ال(5 عالقيتاحتم  (

 

 .62از ن، ت رما الدرام ، الطصدر الس بق ن،سد، صم رتن  (1)
 .6خ لد ق رب ضبد اليز ا، الطصدر الس بق ن،سد، ص (2)
 .119، ص1964مرطد مصط،ى زدارة، م، الت فر اله،د االدبر، دار ال، ي، ال، زرة:  (3)
 .94ابرازيي ؤط دة، معجي الطصط ر ت الدرامية  الطسرؤية، الطصدر الس بق ن،سد، ص (4)
زييييطير زييييرؤ ر، الطسييييرع  ال راا العربر،   ارة الث، فة  االضالم، دار ال يييي  ر الث، فية الع مة، كتداد:    (5)
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لدد مل  الد د مياع  اتوت د الدعنديصدددددددددوالدتلايمكنا نااالدعمدلاادماوجدد)ددكايك ناا
خالد ياتتتد واسبني الاح ل الد مل   اسسضد الدصد مالدحتد  الدمعبوياخالتابنيياااح ل ا

تك نالدبندي الدد مل لا ثدلالدحبكد الدتلاااالدعمدلالدد مل لاسذددكا ناخالتاتتديعدلالدعنديصدددددددددو
لدشددددددداصددددددد يت الد ا  الدتكوي االاكلا  ح اس ماواالالدمت  لاس  مياتع ظتالامل االا

د ن الد  ميالدكب وياالاتتتددد والدبن  الد مل   ااد ماوجد تعلااينااتتتددد والدبن  الد مل   ا
سلدتشدك    ا نال لالد صد تالد ابني اانلا تكي لاظلخلالدبن  اا اان س عوا اخصدييصداالدت

لد مل   اسلح ل ام زاسشدددددتولتاق اتات فا ناعنصدددددوالد الخواستك ناقيظمياع  الدتيا واا
الاالالدمت  لاسلح ل الااتجيب الدجميد  اد ي

ا
  -عناصر البناء الدرامي:

لدوي تددددددددد اسلدثدي   د اا االدمنجزالدمويلاايمكنالنايتكدي دلابندية الابتكدي دلاعنديصدددددددددوا
ستتت و ادت كالدعنيصواظلخلاالدماوج نات لاوالدابوياد ىاااا ياسه ا ييتتواالبت ل  اسلدتي 

لدن الد مل للاسليصدديتالد   الدجميد  اسلاب لع  اضددمنا ميظاخمياالدن الد مل لابميا
ياايماواالالدمت  لاا ميابع  اسبميالنالدمنجزالدمويلايشدددتملاع  الدكث وا نالدعنيصدددواكما

 ن يايشدتملاع  الدعنيصدوالدثي    اد)لاي تضدلاع  اظملاد الهم  ات كالدعنيصدوااالنابعضدي ا
يميالدعنيصدددوالدوي تددد  استتيع  يااابيدنتدددب اد بني الد مل لاستك ناداالد  مياع  الا  جتمع

ا  اب   الدعنيصول
يتلايلدوي حادالح ل لاضدددمنااتويا ياا ااا اسلح ي يايك نالح الدعنيصدددواه الدمحوا

لدعنصدددددوالد) اادددددب ااضدددددمناتتيب ادالح ل االاسو   ابني ااالخواد كملا يب   عنصدددددواا
 ناااستتديعلالدعنديصدددددددددواظلخلالدحد  الد مل لاسبندي احيد ا نالدتديا واالالدمت  ل اسلداديي 

ت كالدعنيصددددددواه ا عوا ا  ل ب يالدتن  اسلد مل   اظلخلالدمنجزالدمويلاس  ىاتمياددددددك ياا
لدمويللالذايك نادكلاعنصددوا ناه) الدعنيصددواظسم الدمماوا الد مل   اد منجزاادبن ظلخلال

الااددوظالاح ل اظلخلالدبني الد مل ل اسب)دكايك ناه الدشددا الدمتددمستاعناتتتدد واا
 الدن الد مل لاس عوا اخصييصااسعنيصو الدوي ت استتيع  ياسسض الدح  تالد مل   ان ب

ادمويللسادالاحاتك  نالدمنجزالع  اسلدتن  الدالن  ادكلاي  ت ياا
 لمام (الدعنيصوالد مل   االاكتيبااانالدشعوالد ااتااعنيصواهلاااد)دكاصنفا

 اوظاااالدمنظولال يالدبيحثالدمتددوحلااسلخ ول اااحنالد ا-لدتكوياا-لد ا ا-لدشدداصدد  ا-لدحبك 
ع ظهي الدشدددددداصدددددد   الدحبك  الدح لم الدتعلاسلخ ولالدعواالدتم     االاح ناااا    ت(
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ا-لدح لماا-لدصددولعااا- اي ساليجو (لات كالدعنيصددو الدشدداصدد   ظالدبيحثالدمتددوحلاح
اا- يا لم ددكابنت ل(ات ددكالدعندديصدددددددددوابدديدع ددااالدحبكدد  اسحدد ظالدبدديحددثالدمتدددددددددوحلالا و كل

الدح لمالدحبك لااا- (الدشاص Scholes ااصنت يااسلخ ول اا-الدتكوياا-لدح لما-لدشاص  
هجالدتن  ادالح ل اد منيت   ت يااسا مياي لاتنيستاعنيصدددوالدبني الد مل لاسسب ع ا

الد مل   ل
ا

 :  الحبكة

تمثلالدحبك اه كلالدبني الد مل لاا  ياتات ابتنظ  ال زل الدعملالدتنلاب صت ياا
وبطالا زل اببعضدددددد ياس ك نالدتعلالدمح مالد) اتتحو ا ناخالدااب   اادا تكي ال ااشدددددد ئي ا

االدماوجلاد)دكايعملاا لد مل   اان لا زل استتيع  يا  اكلا ييح طاب يا نالح ل اظلخلالدب
صددد ا اسمة  الب لع  االااسادع  اع  اسادالدمن جالدتنلاع  اظملاددد الدن الد مل لا

تتتددددددد و اد ن الد مل لادميايحم اا نالاكيماتنصددددددد ا ح اه  ا ح ظاسسضددددددد الدح  تا
لدمنيادددددددب ادمب ع الاح ل ا ناخالتالدمعيدج الدتلايج هياصدددددددي  الدعملاتتميشددددددد ا  ا

ظملاددددددددد اكدلالدتنلالدد) اس تدااكديتد الدن الدد مل لاسلدتلاتنصددددددددد اع  اسب عد الدمن جاا
ي ااااستتيع اا  اب   اعنيصددوالدبنلدعملالدتنلاسسضدد اكلاشددلاالا كي ااستحوك تيصددلاا

الدماوجلالد) ايتبني لد مل لاسادالدمن جالدتنلا
 لماددم (الدحبك اع  ال  ياادد تدد ا نالاح ل الدمتتيد  اسلدمتولبم ا  اااسق اب نا

سادالحتميد  اقيب  الدتصدددد يداسايوىاأ ال كي   االالح ل اخ لادمثلاه)لااع  اابعضدددد يا
الاك  تدااسلناااتمدي دي ااسلحد ل ااا لد صددددددددد اكمحديكدييادتعدلايجد الناتعواااعال ااالدت لدلاأ النا

ت ال ااد اسضددددددددد ا ز االا  وا كدي االساح) ااينااحااسا  دي اااتك نال زلة ا تولبمد اتولبمدي ا
ال(1 بيدتتككاسلاضمولا(االدكلالدتيوايصيا

لدتنلالناي دلالهتمديواسلاددددددددد ابتولبطالحد ل الدعمدلالدتنلااالدماوجسهد)لا دييجعدلاا
 ظدديواتوت دد الاحدد ل ال تظددي ددااظلخددلالدبنددي الدتنلاد حدد  ااسلدتدديك دد اع  الدتعددلالدوي حاسا

اع  اساداعالقيتاادددبب  لاس وىاااصددد ي ت يابشدددكلاظمل لالدمن  د اعنالد صددد اسلاددد  ا
نجزاسلح ي يايتتوااس  ظ اا هلالدجز الد) ايتدددددبدالدحلاسق ايب لابيدما هالت(النالدع  ي
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لدتدعيظيالد الدشد ي ا ناااب  ياستتدتموالدع  ياحت الدجز الاخ والد) اا اايصد مالدتح تق
ال(1 لسالدعكح(

  ابد ليد ا  مد اااا ز ا نالاسديمالدعديواد حبكد اتبد أاسبندي اع  اذددكاادينالدع د ياهل
 لدم قفالدوي حالددد) اااا ك و(النالدع دد ياهلاال مالظالدحدد  استنت لاعندد الددد)مسياس مكدد 

ن  اد ظوس ا نا  ل   اشدددداصدددد يتالدمتددددوح  اكلا ن  الاخوالسا  ل   اكلا اأينشددددا
ال(2 لدمح م ابا(

اسدد)ددكايك ناتتضددددددددد دلالدحبكد الدمع د ياع  الدبتددددددددد مد ا ناقبدلااحت لي دياع  
 لدتح ت(اسد حاهني ا نجزا ويلاب سناحبك اساعل اس  اه)لاايناااا(اسعنصدددو ا لدتعو ا

لدتعو فاب نالدحبكد اسلدتعدلال والاددددددددديساكديدتعو فاب نالدشدددددددددكدلاسلدج هو ااديدتعدلاه ا
لدج هواسلدحبك اهلالدشددكلاسع  اااينا عوا الدتعلالااددياددلاستتدد  ياع  اب   الااعيتا

 الد مل   ان سلد  مياع  اتحو اكيا الاح ل اظلخلالدبلدتددددديي ياسلدثي    ال مياه الدمعوا ا
اد عملالدتنلل

بدديدحبكدد ااا الكثوالدتزل ددي اتعددااددينالددد مل دديالد لقع دد ااسالالاتجدديهدديتالدتن دد الدحدد يثدد اا
ايتبن ب صدت يالدعنصدوالدوي حاالالدبني الد مل لاح ثاتصدبغالدحبك اهلالااديسالد) ا

عتم اع  ايلد) ااح ثاي  والدكيت الد مل لااستاض ادااب   الدعنيصوع  االدعملالد مل لاا
هياع  الدب لي اةاحك الدصددددن ا ناخالتاتصددددم م اسلحت لي يالدحبك االابني ا علالد مل ل

اسلد اطاسلدن يي ل
د)لاا  الصدددبغالدتعلالد مل لاه الد) ايتحو اب ناانيييالدحبك الد لقع  ادكلاي ا ا

تحد  الدكديتد ااي عند  ديااا( نالماناادددددددددي دتا لاحد ل الدد مل  د الد اتح  داهد ا ديلاي  تا 
لد مل لاعنالدتعلااي ااايعنلالدضدددددد ضددددددي السا جوظالدحوك الدميظي ابلاي صدددددد الدتم ماا

وسمياعملادكنااايعنلابيدضددددددااالس م ل اااالالنالدتعلايتضددددددمناتم مل اااشددددددكاسلدنم اس يا ناا
ال(3 لش ي (

 

 .73، ص1963مرطد غهيطر زالل، اله،د االدبر الرديث، دار الث، فة، بير ت:  (1)
، 1960رؤر، ترفطة ضبد الر يي الب يييييييال ا، م  بة مصييييييير، ال، زرة:    لاكير، ضييا ال  لي  الطسييييييي   (2)
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عنالاحد ل الدد مل  د اال دياالالدد مل ديالا مبديع د اادينالدحبكد اتعد ابمثديبد الدتعب واا
لدحبك االالاعميتالا مبيع  ا تميادددددك ا نالدمعتم ابح ثاتصدددددبغااشددددد  ايد  اسلدت لدا

دالح ل الدب لي الد الدن يي ادكنالداطالدعيوادالح ل ايح  اا ااتا واالاسب ع الدتدددددددددوظاا
لدد) ايعتمد اع  الدعمدلالدتنلاااا اوجدكناتب  الدحبكد ا تولبمد اس تجدي تددددددددد اسادامة د اا

اابجميتالدشدددددكلايتعي  اك مياايسحتددددداب ياد)لااينالااك  الدشدددددكلالد) ايع الكثوالمتبيسيتي
اصدددفابام ضدددااسكثياتاتيا ايدعملالدمتت عاسه ا ياايد لق لبلاحتددديسالدمب علاضددد فاا

ال(1  يا كثتيا نا ي  الدمتتوج(بيدتيدلايتم  احض ملاع  ساول  االالدمعن اسه ا
ل دياالالدد مل ديالدو ز د اما الدكتدياالدمعن الدمحد ظاسلدمنم لالا والدد) ا ع   ا

لدتكوا عيااكميايمكناد ع لالناساي  واع  الدصدددد ماايتج  ناصدددد االدمعن الدوح الد) اا
الد مل يب صدددددددددتااح ميا تدددددددددجاالدا يتاسمتبااد)لالات  تاااا  لناي مك يابلاكميهمياالالد ا

لدو ز  اشدك  يالدتنلالد) اي  واع  الاديسالدمنمداسلدمع  تلاكميالات  تاليضدي اادميتاا
لد مل يالدت    ي ااناليصيتالدمعن اد ي  ااايمكنالنايك ناعناسو دالدتت تلالدمنم لاا

 حك ا نالدتبب  ابمعن النايك نااالا ت    يالدت     اي  واع  ا لايساابني الد مل ي
كدلاحد  اا  دياادددددددددببدي اس  د  د اد حد  الدد) اي  داا ناظسنالناتتد خدلالدمصددددددددديظاديتالسا

ال(2 لدمتي يتالدمتتع  (
الاح نايصدددددددلالدمعن االالد مل يالدو ز  اعناسو دا لد زيالد مل   اسلا تجيملتاا

ال(3 اي   اتعوا(لدشيعو  اايدعملاد ي  ااايمثلاقص اتتم ماب  ما ياتمثلاص ميا
ت  والد مل يالدو ز  اع  ااددددددوظاقصددددددت نا عي  الح لهمياخيم   احتدددددد  اسلاخوىاا

 ديااال ا ديااكث وا ديمكح(النا د د) الانظسل  د ا زلد ظلخ  د ا جوظيا  لن د اد ديلاس وىا   ت ناا
دحبكد التشددددددددد  اح   د الدحبكد الداديم  د ادمتم بديتالدحبكد الدد لخ  د اكمديال  ديالذلا دياكدي دتاا

ال(4 لد لخ   ا  ض ع  ا  ل ااي  ياق اتح تا لدعملالدتنل(الد اظعيي الساعظ (

 

 .48ر مر الفير، السيهط  الطع ارة،  الطصدر الس بق ن،سد،  ص (1)
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يتالدكتيااالالدو ز  اسلاهتميوابت تدددددددد والح لا يالظىالد ااايب ساسلضددددددددحي النالي
لكثواااتب ي  يز  ا يدبي ا ياتعن ابييصدددديتالدوادددديد الدتلات ظاتشدددد  االدحبك الدايم   ابيدو 

ا مياتعن ابيد ص الدتلاتتوظهيل
 نالدصدددددددددولعاااال دياالالدد مل ديالدتعب و د لاادينالدكتديااقد الاو  لالعمديد  الدد مل  د اا

لدت   دد  الد دديي اع  الدتتدديب الدمنم لادالحدد ل اادديضدددددددددحددتالددد مل ددياعبدديمياعنا حدديسددد ا
مل لاسلدتد يظالد صدصدلالد ا تيبع ا ت مع ا نالدح لظ الدتلا عصدو  ادوظالدم ضد عالد 

ال(1 يتحك اا  يالدا يتاسلدتص م(
سه) الدمحميتالدمتتيبع الدتلاتتنيستا  لقفاسصدددد ماع يالاددددتانتا عنالدن يي ا

اي زل ااا– ممي ا ضددددددديظل اد نمطالدت     االابن  الد مل ياا–الالدح ستااااسادددددددبب  الا زل 
لد مل ياتحياظاع  الاددددت الد  ا تددددب  اس  النالدمحم اتمثلاح   ا ناادددد تدددد  اايناكلاا

ال(2  حم اتنتصلاعنالاخوىا شك  ا توح  اصا وياضمنالدمتوح  (
لساات اوالد مل يالدتعب و  ادكتيب يالقصدددد ا جياتالدحو  االالاددددتح لوالاادددديد  

ي ت ابتني لالدح  استم م ابلاينصد اتتك و اع  اادييلالدتن  ا مياح لابيدكيت الناااالد ا
 تبتددددددد طالدحبك اااتجيماالدتوظاسلدتا الاالالعميظاشددددددداصددددددد تااسب )لايعملا يه ل اع  

دكلايصددو الا تبي اعنالا  مالدوي تدد اسد )لاق ااال(3 لد مل   است   لالدتعلالدم ضدد عل(
ب و  ا تكك اساايوبطاب نال زلي ياأ التصددددديتاايدحبك اتم لالد ا لدتتككااتب سالدحبك الدتع

ال(4 سلدتجزةالد الح ل ا تولبم اسلح ل اعوض  اسد حيتايعتبواكلا ن ياقييمي اب)لتا(
ع  اساداام ساتتك كالدعملالدتنللاتجي الدتددددددددو يدلااينالدكتيااتعل ياالاظمل يا

/اصدددددددمتلالدتلاتمظ الد اتشدددددددا لالدما   اعبوالدح  الد) اااانيي  المهيظااانيي يتا ثل
 اا ز   د ااق يشدددددددددديم اا داالدمت  لاسا دااتبحدثالدحبكد ا ناس  د ا ظوالدكديتد اعنابندي اا

س ك ناذدكابي ول لتالدتتك كاك  والدمحت ىاستح  لالااوابح ثايصدددبغا ضددديظياد شدددكلاا
 

 .281الطصدر الس بق ن،سد، صم  ير م ركس،  (1)
ف ل رزهيك، الدرام  الرديثة فر الط ني ، ترفطة ضبدة ضبيد، مه يييييييييرات   ارة الث، فة  االرشيييييييي د ال،يمر،    (2)

 .74، ص1983دم ق، 
فردا مي يي،   مي د، فن الطسييييرؤية، ترفطة اييييد ر ؤط ا، دار الث، فة ل طب ضة  اله يييير، بير ت،    (3)

 .370، ص1966
ر، الدرام  الرديثة بين الهظرمة  ال طبيق، ترفطة مرطد فطيل، مه يييييييييرات   ارة الث، فة،  ج.ل. زيييييييي ي   (4)

 .419، ص1995دم ق، 



 االطار النظري والدراسات السابقة –ل الثاني الفص

 

 

114 

مادديتالدمع    استعتم االلدن ا تو ي ا نابال  الدجم  الدتلاتشددتوطاعم   الدت لصددلاالا
لااددددددديس والداالص ااا– ا تيه  ا تع ظياس تن ع اتشدددددددملالدح   الدعزد اع الدتدددددددو يد  

لدم  سات شد  الد ا ابينا تم نابيد لق الاع  ادبع الشدكيتاالدجم الدتلاكي تا  م  ا
ال(1 قب  ياسع  اق يالدح  الدايمق الساع  ادعب الدتكوالدمجوظي(

لدمنتجددد اح   ددد اس م زيالكثوابكث وا نالدمتددديه  ااتلالاحالواتك ناا لدصددددددددد ما
سلدابولتاالالد  ظ اا   ت الاحالوالدعي  ا هلالعيظيالتزل نيالدتدددددددددييك د  لاعناسو دا

ال(2 ل تيجا يظياح  ايعتم ابمو   احيذق اتأا حالدت لننالدنتتلالدك ل(
اع  اذددكااديناا  ا عواد اكدلايجد النايك نادداالد د مياع االدعمدلالدتنلا اوجسبندي  

لدمبيظئالاادددددياددددد  اظلخلالدن الد مل لا نال لاتعم دالدمعن الد) ايك ناعبواتتيعلاا
لدت تز    د اسلدتلاتك نااالدد مل ديكدياد الدعنديصدددددددددواسصددددددددد دي ت ديادتك  نالدمنجزالدمويلاالا

لدحبك استتتيعلادبني الدتشددد  داسلدت تواس ناخالتاذدكايتدددتم  النايحملالدعملالد مل لاا
اعناح ييالدشاص يتاسلاعيد ياسبني اخم طااوع  ادتم مالدتعلالدوي حل ع   يتا ز ويا

ا
 :الشخصية 

ب صددت يالدولا الد) اينت لاعبو االد مل يتع الدشدداصدد  ا ح مل الادديادد ي اتتددتن الد ااا
سلدتكوياكمياسلخ)تالدشدداصدد  ا وكزالدصدد لمياالالد ملادديتالدنتتدد  اسلا تميع  ااالدح  

ت ك  الدتلالد مل ي ااضددددال اع  النالدشدددداصدددد  اهلالح ىالد   االد مل يساااظاسظملادددديتالا
لدعمددلالدتنلاالاعم  دد ات   ت ددياظلخددلالدمنجزالدمويلا  اب  دد اااا اوجيتدددددددددتندد اع   ددياا

ب ا  م الامتكيناالابني الدح  اسد)دكااينالدع ي االدبني الد مل لادكلاتك نابمثيااعنيصددو
ظلخلالدح  الد مل لاااادت  ا ك  يتالدشدددددددداصدددددددد  اسبنيي ي نالدتتتدددددددد ولتاق اسضددددددددعتا

ايدشدددداصدددد  اكيينايشدددديمالد ااالالدن ابعالقيتادا   اسق ايتتدددد ا ت  والدشدددداصدددد  اا
د تجيسناح سظالدكيينالدبشو اد شكلابع الااكيمالسالاش ي الدمجوظياا كلاشاص  ا نا

ايدشددددداصددددد  اا االسا زع ال تدددددي    معن ال تميعلاادشددددداصددددد يتابني الدعملالدتنلاظاد ا
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م زاظليمي ابايصدددددددد ابيمنيالساخيصددددددددت ناسلهم  اعم   الاخت يماه) االد مل   ايج الناتت
ال(1 ااتو  الد النالدع لالدبشو ايتم  اظليمي الد الد ح ياسلدتولبط(

سع  اا  مياتع ظتاصدددددتيتالدشددددداصددددد  استم ضدددددع ياظلخلالدن الدت ملاسبمياا
تشدك اا ناق يا  اب   اعنيصدوالدبني الد مل لاظلخلالدمنجزالدمويلاس ياتتصدفابااه ئ ا

لد) اااالدشددددددددداصددددددددد  الدايم   ا نا وليب  االابن ت يااي  ياتك ناالالدن يي اهلالدعم ظ
لدع  ياد تعلاعي ال اي  ظالدشددددددداصددددددد  ابيتجي اا عتبول الد  م اتتدددددددتن اع  االدبن  الد مل   

 صددد وهيالدمحت والذالنا لا وا حيكيياد تعلاسلدتعلايتتوااس  ظالشدددايصايتع  ناد  ا
ال(2 بيدضوسميالخالظاسلاكيماخيص اب  (

لدشدددداصدددد يتالدمنياددددب ابح ثاتك ناد يالد يب   اع  اااد)دكااينالد ق االامادددد 
يدحوك اسلدح لمادت  وابشددددكلا مت الد الدمت  لا نالدتعب وابي  يمالا تعياتاسلدتدددد   اب

دتك ناتصدوايت يا بومياس  نع اسد)دكا ج الناصدي  الدعملالدتنلاخالتاظسلاع ياساد  ك ياا
يمك اع  الظظالدتتيصدددددد لاالاحوكيتالدشدددددداصدددددد   ااضددددددال اع  ال  يالح ل الدمك  يتا

تاسصدولع يا  الاادياد  اد حبك اح ثايجو اتم  والاح ل ا ناخالتاح لملتالدشداصد ي
بعضددددددددد ددياسكدد)دددكايك ناد تعددلالددد مل لاظلخددلالدمنجزالدمويلا ناخالتاتتدديعددلالدو بدديتاا

الياب ناه) الدشاص يتلدمتضيظ
س وىا كو تش(ا لنالحتددددددناسو   اد كشددددددفاعنالدشدددددداصدددددد  اعناسو دالدتعلا

د  صد تالد اماد البعيظاخ يد  اد شداصد  الدمتتوضد استك ناذلتاتأا واكب واال(3 لد مل ل(
ع  اتتتد والدمعم يتالدحتد  الدتلاتماوابشدك  يالدن ييلاع  الدمت  لاس يدبي ا ياتكشدفاا

 عنا تتدد ياالاعالقيت يالدم  اه اتأا وابعضدد ياع  ابع اسلدمو   الدتلاالدشدداصدد يت
  والد د)لنايموأناع   دياسع  ا جمدلا تددددددددديمالدتعدلاتتتديعدلاب دياا مدياب ن دياسلدتدأا واسلدتا

ال(4 لد مل لابتب اذدك(

 

 .148ضبد العاما شرم   مي د، الدرام  فر االواضة  ال  ،امير، الطصدر الس بق ن،سد، ص (1)
، 1986، بير ت:  2مجيي زييد ضبييد الطهعي مجيي زييد، درازييييييييييييييي ت فر ض ي الجطيي ل، دار الع ي ل ك ييب، ط (2)
 .62ص
 .113ز يرات كرم، ، اه ضة الطسرؤية، الطصدر الس بق ن،سد، ص (3)
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لدعملالدتنلايعملاع  ابني ا  عيا نالدتشدد  داسلاايمياشددوطااا اوجسه)لا ييجعلا
ا د كيتش(اب  داالنااالناتمظ ااع  ياضدددددمنالدم قفالدمنياددددد اسلد قتالدمنياددددد اس مك 

لح ي  الد مل يااتعتم اع  اق ميالدكيت ا عظم ابني الدشدددداصدددد يتالسالد  مياع  ا ع  يا
ع  ابني الدشددداصددد  ابح اذلت ياا طابلاالالدح    اسقبلاكلاشدددل اع  ا  ىا ييت اوا

س  ضدددد عيتاع  الكتشددددي الدشددددا صاسلدصدددد  يتاالالد لق الد) ااا  تد ي ا ناق مياذل
ال(1 م بيتالدشكلالد مل لالد لخ ل(يتميبدا  ا ت

االدكيت اعميايج النايتنيسداات   (تدددا باا  تيكميااايدشددداصددد  االالد مل يالد لقع  
 عن  يات ت ابكتيب الدعملالد مل لاالا  ضدددد عااا الد لقع  لد مل لاالاماددددمااد شدددداصدددد 

 اسب ناا مديبع   اسالالحديظيثا    االالاددددددددد  ااتلدنديساكمديه اااتتا دلحد يدثاع  دكالناا
ااتكواتتك ول اظتالدحداست خ تالدصدددددد ظااع  كالناتسلذلالماس   اس عييشدددددد    لا نايعيشددددددوا

ال(2 االاكلاتتص لا  ميايكناصا ول ( ي اعاسلااعم  ي ا
 ا نالخالق يتالدمجتم الد) ايعييشددددااتنبسد)دكااينالخالق يتالا تددددينالد لقعلا

  اعالقتدداابدديدب ئدد الدتلاتتا واستتح تاا ددااه الددد) ايعوااح   دد ا تتددددددددددااس تحمددلاا
ا تمسد  الخمييااس حيسدتاادمعوا اح    اس  ظ االالدح يياسالالدك نلا

 مياكب وياالاع لستااسل يدااستصددد ياادكلااأ النالا تدددينالدعيظ ايم كابالشدددكاا
وااالالعميظاشدددداصدددد يتاالدتلات  واهم اااصيدكيت الد مل لايا اايتاللاا ييع دااددددب لاح 

 الدحد  الدد مل لالدد) ايتضدددددددددمداالدمنجزالدمويلا ناعديدم دياس جتمع دياستحو ا ناسب عدا
عنالسديمالدمكدينالسالد لقعد اأسالدمنديمالدمح طاب ديلاكمديايعملالدكديتد اااا  تتااناظسنال

لد مل لاد شداصد  الد لقع  الهم  ادعنصدوالدمكيناالاتك  ناشداصد يتاااينالدمكينايمظ اا
  مياالاتح ي ا  يملت ياسصددد ي ت يالدتكو  اسد صدددبغا  الدشددداصددد  اانييلاسلقعلااظسمل ا

ايتجت ا ناخالتالدح  الد مل لل
اااستح   ا اا ا ب  االالد مل يالا مبيع  اايدكيت الد مل لاالا جملاتوكل يالدشدددداصددددا

لااصتحاا ناد شاص  االالدعملالد مل لالا مبيعلااي  ياتك ناخ يد  اسلدتعب واعنا ضي 

 

، 1978فيرج ليكيي ت ، الر ا يية ال يي رمخييية، ترفطيية، اييييييييييييييي لا فياد،   ارة الث،يي فيية  االضالم، كتييداد:   (1)
 .156ص
، 1964ر فر كسييي، يد، فن الك تب الطسيييرؤر، ترفطة، درمهر خ يييبة، م  بة نه ييية مصييير، ال، زرة:    (2)
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الدشاص  الا تي   اسك)دكالاعتميظدااحت االالدح  الد) ايتتم ا )سم الاتبعيظهيا ناا
 لصاأ االدااا تك ناايبتااسلدشدددداصدددد  ايج النا ااع  الدشددددكلالدميظ اسمة ت الدت تددددت  

عناخ لصالدشاص  الدتلات ضحتاااا نم  ي اااتك ناتعب ول ااا م  الاعيتالدشاص  ايج النا
الاب لي الد صدد اسقصدد ي ات ضدد غادبع ااد مشدديه اقبلاسق عالدتعلا يد ايكنالدتعلاسلقعي ا

ال(1 لدشاص  (الصخ ا
كييناينتم الد اعيد الدح  اس تت والد ااميتالا تيناااهللدو ز  ال يالدشاص  ا

لدكيت الد النلد اكلا ي ناشدأ ااالدمح ظياايادتعيظتالدشداصد  ا  ي هيالدكي لابع النامكنا
اا  هيابيدعيد الدميظ اايصدددددبحتالدشددددداصددددد  امسحيا تحوميا ناكلا ييعم  ياادددددم للناي 
 ااضدددددالاعناتح ي ال تميي يااسلدم ن اا-تدددددمي   لدصدددددولعاسلدحيد الا تميع  اسلدجا- لدتوظ

كيينا نتدد جا ناالايمالد لق اعنالدشدداصدد  اا  ايبدا ن يالاانلتلدز ي لاسلدمكي لا مياأ
ال(2 يا ااتجيماال تي   (اك ميتا

لدو ز  ا  ضددددد عيت  االالاعميتالد مل   ا نالدحكيييتاسلااددددديس وااكتيالختيماا
لا تدددددينالدمات ت لاس وىالدو ز  نالناالقفلد  يم اب صدددددت ياساددددد   ادمعيدج ابع ا  ا

 يك ناه اااخ داعيد ااالدعملالنايتت   ا نالدحكيييتالدشعب   الد  يم اسلناا اوجع  ا
ا ظاعيدمنياه)لاع  امادددد اشدددداصدددد يتالعميد  الد مل   الدتلا ي تا تت  يادكلاتولا ياا

د ا ح ظيااد يا عيشدداصدد يتالدو ز  اد حاايدسلبعيظهيالدمتتدد  ا  الدشدداصدد يتالد لقع  اا
يع شدددد ناالا كيناسن ينا ح ظابلاهلالاكيمامسح  اتتصدددديمعاالااس يضددددلاستيم ماسه 

ال(3  ح هيا  الدنتحالدع  ياد ك ن( حيسد اااتشتي اظسمهياالالد   ظاست
سكمياتتت  الدشددددداصددددد يتالدو ز  الد اتح ي ا ال ح يالدايم   اتتت  اليضددددديالد اا

ب  لااتعلالااعيتاساالد سلا الدتلات اع ياتح ي البعيظهيالدنتتددددد  اا لالشدددددباا يتك ناا
سل مدياخدي عد اد  د ماسلدمج  تالدد) ايكتشدددددددددفاح ديت دياد اهد) الااعديتاكمديال  دياات ديسو اال

يلاس  جيالدكيت الدو ز استتدد والد احتت يلاتظلاشدداصدد يتالد مل يالدو ز  اس ييواددمااد 

 

 ال  ،امير، دار ال،جر ل ه يييييييييييييير  ال ي م ، ال،ي زرة:  زيييييييييييييي ميية مرطيد ض ر   مي هي ، اليدرامي  فر االواضية    (1)
 .149، ص1999
 .121، ص1988، الكيمي: 4ز مية ازعد، ال خصية الطسرؤية، مج ة ض لي ال،كر، العدد  (2)
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د شددددداصددددد  الساالالح ينالخوىا م اتح  دالدشددددداصددددد  اعنااا  الااكيمالدتي لح ي يا ح
سو دالدتكت لاسلدجميع  اس ك ناعوضدددددددااد يال يابصددددددد ميا عن   اسل يابصددددددد ميام ز   اا

ا ت مت ياالا   ماشاص  ا جتم ا مث  اد   يالسالدمب  السالدع   يل
هلاسااالايل ياالالد مل يالدتعب و  اايدشاص يتاتشكلال ميسياتن لالاكيمالدكيت اسلمل

لدتعب و  ا عوضدد اد تح اتالدتددو ع االد مل لاالالدعملالدتنلاايدشدداصدد  ااقفسد  يالدم ا
لدمتي ئ لاااددددد ميالد)لت  ا ن يلالدتلاتتدددددتواعناتا  وا جوىالدصدددددولعاسادددددوع الي يعااا

ب اتا  ضدددد ع  االا توظلتاح يتاال عكحااتست تو اسك مياعيشالدكيت ات تولتا تتدددد  اسا
ال(1 دكاع  البميدا(ذ

 لاايد   الااددديساد كتيااايدشددداصددد  اتعبواعنالد لق الد لخ لاالد لق الدايما
ال(2 تجت  ا كن  يتالدع لالدبيسن(ا تص  والعميظالدنتحالدبشو  اسلد اا ناه لدتعب و 

لات  وا و  نايكمناالالعمدديظاذلتددااا ظ ادديا تددددددددددينالدح   لاالا ظوالدتعب وا
ك ياشدداصدد يتااي    اسه) اا سلح ياست سماح تاا ااد مل يالدتعب و  اع  اشدداصدد  امي تددال

 نااامسح  الساذهن  السا تتد  ايمكنالناتكشدفادنيا نالن يتالدشداصد  الدوي تد اتعي ل
دنيالشددددباابيشددددايصاالالاحالواااس شدددداصدددد يتااتب دادددد يظالاعيد ياعنالدبن  الد مل   ا

تاتعو اماتالدشددددداصددددد  الدتعب و  ااوظيت ياسصدددددي ادددددتيين(ا ا  االدمعيد لاي  تاايتت  سنا
 لابن(اس دديالد اذدددكاكددي ددتا ثددلاهدد) اااا لاا( اابمجوظاظااتاظسنالادددددددددمددي  الدو ددل( 

لدشددداصددد يتال ميسياسشددداصددد يتاكيم كييتو  الكثوا مياهلاشددداصددد يتاذلتاخصددد صددد  اا
سكي تاتمثلا جم عيتال تميع  اال يسا ح ظيناا  يا  واشددداصددد  اكينابي كي  يالنا

ال(3  ااسلقع  ( و باتب س
لد اأ اعصددددواسع  االنااا  م نتااادشدددداصدددد  االالد مل يالدتددددو يد   اا لل يال

صديت ياهلالدمحتزاا  اهك)لاتك ناخ جيتالدنتحاسأمهييكتشدفاعيدماالد لخ لاالاذلتااسح
يعابع الناا  تاكلاا د اسلدضددددددازاناسهلاتعي لا ناحيد الدع لد ح  اسلدتعيتاد ىالدتددددددو يد 

كمياعزد لالدشدددداصدددد  اعناااس  ظ االا ظوه لالبعيظهيالدت    ي االاعيد اا  اكلا    يت

 

الك ظي العمارا، ال عبيرمة  اررز  فر الطسيييرع العرا ر، ف معة كتداد، ك ية ال،هير الجطي ة،  ق رب ضبد    (1)
 .132، ص1992رز لة م فس ير غير مه يرة، كتداد: 
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سب نالاخو ن النالدشدددداصدددد يتاتنتملالد ااسقمع لالسلصددددوالدعالق اب ن ياا جتمع يالد) ا
د اتمي ياا لات سماح تازاذهنلاستصددددد عامسحلاسهلاتع شا نعتع شاالاحيد ااصددددديوا

لدعاليدالدمنم   اب نالاشددددددد ي اسق  الاسضددددددديعالدميد ا اب ناااات تتددددددد يابع الناتحمم
لدعيد اسحي تااالاشدددايص النالدصدددولعالد) ايعي  ااكلاانينا  ي  اعناحي تاالد اتت  ا

لدتددددددددد ياددددددددد  اسلاخالق  االدمجتم اابيدمو   اااا  االنايتت  سعاعنااالد الدع شاالاعزدا
لدح يياااآد   االا الدشداصد يتا يمق اجماناح يت يالد لخ   اايم  اخيس  اااال(1 لدميد ا (

سلدعبيملتالدمحت   الدتلايتت  اب يالا تددددددددينا ناظسنالنايعلا يي  داالسابتكواا لد    
ك فاتتكواسهلااتعو اك فاا ايااتعوا  ايدشداصد يتااتعو اك فاتتك  اا ااا مياي  تل

ددد ي ددياسال تعددياتاخددي صدددددددددد اس ناا اد حاتتكواا  دديااتعو اك فاتنتعددلااالع لسفا
ال(2 د شاص  ا ناشل (

بلاهلا جم ع ا  لقفا تتوق اسه)لا يالظىااا تكي ال ااايدشدداصدد يتااتيخ)اشددكال ا
لدصددددددددد مالدتلادتت لاد اع   ديالدمعدي لاسلدم لقفاسااالد النايك نالسديمالدعمدلالدتنلا تت حدي ا

ت ع الد الدتي للاكميالنالدشددداصددد  ااتحيستاصددد ي  الاكيمهيابلاتتو ااق لد يالدمتكك اا
  الدنتتددلاسبيد)لتالدالشددع ما ناتنيق الدمتيه  لالنا لدجيااينتيب يالناتن لا بيشددويا ي

 نا وتكزلتالدمتيه  الدتددو يد  اا لالذنال ال ادالشددع ماظسناس  ظااالادديادد ي ااا وتكزل اايع 
ال(3 عناكلالهتميواانلالسالخالقل(ايب اد ع لاسبع  ل اأ امق

ا
 :ة  ــاللغ

لد مل لاعناسو دالدكشددددددفاعنااادا الدح لماتشددددددكلالدنتدددددد جالدعيواد عملالدتنل
دد)ددكاابد ا نالناتك ناداد الدح لماالالدد مل ديالدت تز    د اا لدد ااتاسلدمعدي لالدمم  بد اا

ست ضدد غاظسلا الدشدداصدد  االاا(4 ااتايسبا(بم لصددتيتاخيصدد ابحك اسب ع الدجم  مالد) ا
سلاعيد ياسلدتلايشدكلالدصدولعاا  ياعنصدول ا  مي ادكتد الد  ياسلدح يياسد)دكااينا كو تش(ا

 

، 1981 الس ف  لر، ضصيييير السيييييرم لية، ترفطة خ لد زييييعيد، دار العيدة ل طب ضة  اله يييير، بير ت:    (1)
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يح ظالهم  ادا الدح لماع  النا لدح لمالد مل لاد حاح يثي ا تدددددجال اع  الد الدتتدددددج لا
اايك ناصدددددد مياسليضددددددي اد تددددددتا جوظا حيظا ال اايج النايب ساسب ع ي اسدكنايج النا

 ن  ددد ادددااتمددي ددي اد كالوالاعت دديظ ال دداالدكالوالدح   لابعدد الاخت دديماسلدتوت دد اسلدتمو وا
ال(1 ا ولااظمل   ال اايج الناين لاسه الدكالوالدح   ل(

ب صددت ياسعي ل ايحتضددنالدتكويااد)لاتشددكلادا الدح لمالدميظيالاسد  اد عملالد مل ل
   ظيناحت ايتددكنيالد الد تظاسهك)لايتضددغا لنالد ا اد االسالاحتدديسالد )ينااايع لنا 

ال(2 تع اسا   اد تعب وابلاهلاخ داانلاالاذلتا(
د)لالهت الدكتياابيصدددد د ياستولك  ابني هياسس  ظهيالدتلاتتج  االالدتعب والدتنلا

لدح لمااسالالدتمث   الدت تز     ايصبغالدح لماه الدجي  الدمتم عالدمكملاد ص ميلااينا 
ه الدعبيملتاسلادتيظاسلدجملالدمنم ق الدتلايتبيظد يالدممث  ناسلدتلاتكشدفاعنالاح ل ا

لاا(3 اسلدم لقفاسلدمعي لالدتلاتتضددمن يالد صدد اسعناسب ع الدشدداصدد يتالدمشدديمك اا  ي(
لد) ايصد  االدكيت اس تدع ا ناسملياالد اتصد  واتجوب اان  اد جميتاسلدا واسلدحداالا

لاددددددددحاان  اسل تعيتاعيستلاسس  ل لا نتظ اسعم داد)لاتع ا دا ااداساح ييالا تدددددددديناا
لدنشدددواهلادا الدح ييالد     ابع الناتصددد لاست )اابشدددكلاانللال يادا الدشدددعواا نظواا

اايتدددددددتا   ياب صدددددددت يالظلياتعب واعنالدعيد اااب صدددددددت يادا اب ئ الخوىلاايدكيت االد  ي
ال(4 لدمحت سابلاد تعب واعناعيدماالد لخ لالدايص(

د)لالظع الدو ز  ناكميالظع الدوس ي تك  نا ناقب   النالد ا الدكالا ك  اقيصويا
الاتعب وهياعنا شددديعوالا تددديناسلحياددد تدددااسلنا حيسد الدوس ي ت كلاالاكتدددواق لد ا

عنالدتعب والد لالاسلدكي لادميايو  النايمظياالا تدينااالد ا است اد  ا ميق يا  تاقيصدوي
يصددد ا لدع لالد لعل(االاح نالناهني اعيدمي الساددد اسلعمدايعو اايد ا اااتمظ الاا  

بعديد الدالسعلايعبواعناذلتداابديدو  ناسلدتعديب والدو ز د اسلنالدكالاددددددددد ك د اسلدوس دي ت ك د ا
سملىالدو ز  نالنا ناح ييدالدك نا ياااي مكااااسلد لقع  اد اتتبوال  لم اد ص مادات يل

 

 .142ز ييرات كرم، ، اه ضة الطسرؤية، الطصدر الس بق ن،سد، ص (1)
 .174، ص1982زهد  ياص، الطسرع فر مج ل االدا  ض ي اله،س، دار الك  ا ال به نر، بير ت،   (2)
 .45الطصدر الس بق ن،سد، صكرم ش بر، فن الك  كة ل راديي  ال  ،امير،  (3)
، الكيمييي،  4ي ال،كر، العييدد  لؤيي رمييث ليمييد ا ،يي نا، لتيية الييدراميي  الرييديثيية، ترفطيية ف اد د ارة، مج يية ضيي  (4)

 .68، ص1979
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   اا طلاد)لادجيسلالد الدصدددد مالد)هن  الدمنعكتدددد االدع لالد لعلابلاي مكاابظ لهو الدايما
سلدمتك  د االالدد)هنااناع دلالا تددددددددددينالد لعلا حد سظاسلد اد اعدي زياعنا  دلاح دييداا
لاشدددددددد ي ابيتم ياد)لاقيد لابيدتبيظتاب نا عم يتالدح لساكميالهت سلابيايحي اسلدتجتدددددددد  ا

ميابلات حلاب ياستك نالدمبتكوالسالدمتدددددت حلا نالااددددديس وا انالد ا اااتن لالدصددددد ا
ال(1   م الدكيت الدو ز ا  لالدع سىالسالدحياتالدنتت  الد الدمت  ل(

سه)لا يالظىابيدو ز  نالد ا  حيسد اليجيظادا اتوصددددددد الدح لساستتدددددددتكناالدع لا
لدح لساستتدددددددددت دلاااتت  داالد ااConcreteلدبديسناالالناللا ناخالتاخ داداد اع ن د اا

 عوا ا يظي ا حتددددد اددددد ابيدصددددد ميالدمجوظياسذدكاات  ي اعنالدكالواسهلادا اقيظمياع  
ال(2 بشكلا  يماادميايح  اعن الدعالجابيد خزابيابو(

اكي تا حيسد ادكتياالدو ز  االات ادددددددد  ا ميظالدتعب والا تددددددددي لالذاتصدددددددد ما
لدو ز  نادا الدعملالد مل لا  ي ياتبتع اعنالد  لع الدمعوسا استولك  الدجملالد لضدح لاا

اسدناتاديسد اااا*  وا ت   داابديدمعن الدت   د  ا لاداد ا ا  دياااتن دلالاكديمل الساتب نا عدينن
عنديصدددددددددوا لدمتديمقد اسلدت ديبدلاالدع دلابدلال  دياتاديسد الدا ديتااديعتمد تالد اد الدو ز د اع  ا

سلدتضدددددديظاسلدصدددددد ماسلااددددددتعيملتالداو ب است لعلالاصدددددد لتاسلدمعي لا مياتما اعناا
 اد  لعد اس نمدالد اد الدت   د  اسذددكاحت ايتمكناتوك بديتادا  د ا  وا ديد اد اااتاضدددددددددا

ال(3 لدتنينا ناتجت  امةىاس شيعواسحياتا تت  ا  وا يد ا (

 

ييزي  ؤسين نيفل، تطير لتة الريار فر الطسيرع الطصيرا الطع اير، دار الهه ية العربية، ال، زرة،    (1)
 .329، ص1985
كرمسي يفر ا ،ا، الطسيرع الط يعر، ترفطة، زي ما فكرا، مركا ال ت ت  ال رفطة فر اك د طية ال،هير،    (2)

 .44، ص1999ال، زرة: 
 االب ع د ضن اليضيع الى م   أتر: ت خح االزب ا ال ر دضي الرمامين الى *
 ار فر اليضيع لط أل فخير ل ، رئ ار       السر الما    طل ض يد الهح.-
 لي   رع الرمامير الر ال ،سير ليس من رز لة ال عر ف ل عر فر نظرزي لطا.-
نياع   كي نيا  عيد ر ار فر فر اليمات االنسيييييييييييييي نيية ني ؤيية كي قهية لي  عن بهي  االدا ضهي  ية مبي شييييييييييييييرة  فيهي -

 غ م ة فسبر ا زمه االغيار  ضبد ا ضط  ال  عبر ضهد كطرم،ة مبهطة.
ل طامد يهظر... شييييييي،يق ك، ضر  زييييييي مر ز شيييييييي، الطدارس  االنياك االدبية، مه ييييييييرتن الط  بة العصيييييييرمة،  

 .98بير ت: د.ت، ص
 .24، صالطصدر الس بق ن،سدنه د ا يرة، الطدارس الطسرؤية الطع ارة،  (3)
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 اخ  يااح سالااددب لاتح  دالاي يواسلدام اادجأالدو ز  نالد اخ دالدك م الدم ا
تديظاسبتدددددددددم دياعند ا سقد التاد)اتوت د الادااانالدك مديتالدمدأد اد اد اتعد اد دياظادد اعند ه 

كمياعم سلالد الادد يطااس اليم ادمنمدالدالسعلاسلاحالوااد منمدااالدو ز  ناصدد ا ا نيا  
لدم ضددح اسلدمتتددوياسلد اتو اعال يتالدتوق  اد زظلظالدمعن ا م ضددياسلي ي ياانالاظسلتا

ال(1 يا واسخ داه)لالدج الدم ا  ل(سل ميالدم ص ظاه الايحي اسلدتالدمعن اد حا  ص ظل ا
  ناق التبع سلاعنا عيدج اقضدددديييالد لق اب صددددت يالعولضدددديانلي  اسدمياكينالدو زا

عديدم  اااح كمناالاذسلت  لالضدددددددددالدح   د الابد يد اتاااتمثدلالدح   د الابد يد الداديدد ياسلنا
 ناأنادا الدشدددددددعوايمكناد يالنالدو ز يتعيد اعناكلا يه ا حتددددددد ساس ح ظياسلعت  اا

 ذددكاانالدت م غاسلايحدي اسلدو زاهلا د ااحواعناهد)لالدعديد اعناسو دالدك مديتالدم اتعب
انالدكالوالدعديظ ايبد سا  واالاا(2 ااع ل دلاخالقد ات دد الدمعدي لاالاذهنالد ديمئاسلدمتتوج(

الاااصيا اعميايج تاالااكوالا تددددديناس يايححابااااددددد مياعن  يااقيظماع  الدتعب واا
 نا أناذدكايجعدلالدكديت ايبحدثااا  لتحومالاكديمالدكديت اعنالسيمهيالدجديلعمديظالدنتحاست

و مد احديدت ديااتالدتعب و د اسقديظمياع  اتسمل الدكالوالدعديظ اعناداد ا كثتد ا ن د ابديدمتوظل
ال(3 لدنتت  الدمع  ي(

 داد الاددددددددد  بدي اشدددددددددعو دي اب  ادي اسبع د ل اعنالد اد الد    د اان الدكتدياالدو ز  نابلذات
ت اسشددعو  اسلح ي يا ا   ااي  ب  اا  تصددنع اتصدد  و  ا تع ظيلاعيست  اسا تددت  اظس ياكث

ال(4 ل اقبلالنايك   لاكتيااظمل ي(لايت)يالدو ز  اشعوا
سالالد مل يالدتعب و  الات   الدكتياالد اتص  والعميظالدنتحالدبشو  استجت  ا

لدتعب و نايكمناالالعميظاذلتااااالااالدبيسناايا تددينالدح   لاالا ظوا كن  يتالدع ل
ت كالدمظيهوالدحتددد  الدايم   اسلناعم   ال  يماظسلخلالدشددداصددد  اتت اب لادددم الد ا اا

س شددديعوهيالدبيسن  الدمكب ت اسد )لا ظواااب صدددت ياساددد   اكشدددفاعنالاكيمالدشددداصددد  
شدددددأسنا  ظوت  الد الدميظيالدتلا ناح   النايتصدددددوا لاا  ياكمياياالدتعب و  نالد الد ا 

 

، 1957، ال، زرة:  2الدزي ر، الطسرؤية ن أته   ت رمخه   اايله ، م  بة االنج ي الطصرمة، طضطر   (1)
 .227-226ص
 .72، ص2006ضبد ال، در الدليطر، االز ليب ال،هية فر الك  كة لالواضة  ال  ،امير، كتداد:  (2)
 .30الطصدر الس بق ن،سد، صتسعديي ايي ؤطيدا، ارر الرمامة الترمبة فر مسرع تيفيق الر يي،    (3)
، 1965، بير ت،  1مي ييييييييييييي ل ليير، الدرام ، ترفطة اؤطد بهجي فهصييييييييييييية، مه ييييييييييييييرات ضيمدات، ط  (4)
 .125ص
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د تعب واعنالدوسعالا تددي   الدتلايبشددوسناد ياد)لاكي تاه) الد ا ا ناصددنع  اسملسلالنا
د تعب واعنااكوه اكمدديالادددددددددتا  هدديا ناقبددلاالااالددد مل ددي ناح   النايتدددددددددتا  هددياالاا

ال(1 لدشعو(
سحوصالدتعب و  ناع  ادا ات  اب نالدحوك اسلدتكوياد صدددددفا ياادددددم  ا لدجي  اا

د شددددددداصددددددد يتاا  اتع اس  ت الدعبيمياالالدعملالد مل لاالالدحوك ااالد لقعلالدم تيا ز  ل
سلدتتيعلاب نالدشدداصدد يتااحتدد ابلالصددبغاد عبيملتال ت لظا تتددلااتدد غاسلصددبحتاباا
لد ا اذلتااد ميناادحو ايصدلا ياب نالدشدع مالدميد  اس تيهيتالدالشدع مالدمتدتعصد  ا

ب ناعيدم ن:اعيد الد علاسلدالسعلالد) ااالدتلاب يالدمصددد وا ناخالتالاضدددمولااسلدمزج
يتحك االاصدددددالتالا تدددددينابيدمجتم اسالاه)لالدت تددددد  الدمزظسجايتدددددتع نالدتعب و  ناا

لاحالواسصددددددددد مهديالدتلاتتجديسنالدشدددددددددعوالدمديد  اسدكنا ناخالتالدم قفااسابديدشدددددددددعواا
ال(2 لد مل ل(

نالدزخيم اا است اولا  اس تكك اسادددو ع اسخيد  ا باجي تالد ا الدتعب و  ا   تضدددا
ال(3 لدبال   اسدكن ياتكولم  اسشيعو  (

ددد)لامأىالدتعب و  نالنالد ادد ا لدت   دد يدد اد اتعدد اقدديظمياع  الادديميالدتكواسلدعدديستدد اا
بيدم يوالدتعب و   اااوا  ياق اس تتاالال ولاا تع  اسعم   لاايصدبحتاقيصدوياعنالد  ي

ظلد اااياع  الناتك نالشددددددديملتأ النالدك ميتالدمتدددددددتعم  ابيدمو   الد لم  اد اتع اقيظما
ع  اقضدددديييالا تددددينالدوسح   اا  ياا  تالبعيظهياسلصددددبحتاذلتابع اسلح لاا  احيستا

 ابينالدك ميتاهلاكم يتا عوسا ايتدتم  اا  ناتا   ال تتد  ا نالدتصد مالدتدييلدتعب وا
ميتاال  داقيي اع  الدمحيكييلابلا ظوسلالد الدك الدع لاتوك ب ياس ناا اتح    يالد اامغ

ب صدددت يال يكنا شدددح   ابيدميق اتنتظوالدكيت الدحيد ادتتج وهيلاسد )لال صددد اهج    ا
ع  الدعالقديتالدنح  د الدت   د يد ابديد د مالدد) ايمكن  العديظياشدددددددددحنالدك مديتابديدمديقد ا

سبيادددددددتثني اه)لا ب)سلاهووالد ا اكمياسقت لا نال زل الدكالوالدم قفا تتددددددداا نااالدوسح  

 

ييزي  ؤسين نيفل، تطير لتة الريار فر الطسيرع الطصيرا الطع اير، دار الهه ية العربية، ال، زرة،    (1)
 .329، ص1985
 .617، ص1977الرديث، مطبعة نه ة مصر، ال، زرة، مرطد غهيطر زالل، اله،،د االدبر  (2)
 .104ابرازيي ؤط دة، معجي الطصط ر ت الدرامية  الطسرؤية، الطصدر الس بق ن،سد، ص (3)
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لدعاليدالدنح  د الدت   د يد لاد د الملظساا زل الدكالوالناتتبديظتالدم لق الد   ت د ا نال دلا
اتحو والدميق الد لخ   اد ا ل

لدصدددت الدتلاهلاساددد   الد صدددفالدوي تددد اا  اتجيسنتاس  تت يالدتلات  وااسل ي
سصدددددددددفالا مبديعالدد) ايتوكداالدعديد الداديم للااكديناع   ديالنات دد الدبعد الدمجدين اااع  

لدبيسناسلدكي ناالاح  الدشددديعولااكيناع  الدك ميتالناتتدددتعملاد حاب صدددت ياكم يتا
ال(1 سدكناب صت يا جم ع ا نالدشحنيتالدكي ن (ا نالاشيملتالد لد 

لدوسعال داددد اتت غاد  اتحو دددكا دددد لخ  ددد اد توظاسلناتعبواعناالذاتبن الدتعب و  نا
لااكيمالدشدددددددم د  اسد )لادجأسلالد الناتك نادات  ا ظلم  االا عظ الاح يناحت اتبتع ا
عنا عمل(الد ا الدوادددددم  الدتلااايتدددددتعم  يالدنيساالاتتك وه الدايصاسلنايكثواا  ياا

لدتلالدتكولماسلدجوسالدانييلللاسلناتك ناذلتاد ج احميادددددددد  اتكثواا  ياالدم   د  يتا
ال(2 يعبواب يالدبملاعنالحيا تاالد لخ   اس  شي االدنتتل(

ل   الدشدداصدد يتالدتعب و  امسح  اس تتدد  اااشدداصدد يتاسلقع  اد)لاااسدمياكي ت
ميذجاسهلادا اينبالالناتعبواعناالدناا ايناه)لالدتعب واي تصدددابيد ا الدتلاتنمداب ياه)

عديكتددددددددد ادحدي ديت  الدم حد الد الدتعب وايااآ نالد اد ا والتداالدمضدددددددددموبد الدثدييوياسلناتكذ
بويالداميب  السالا ايوالدانيي  اا لالدتعب واب ناشددددددددديعو  اتم لالد الدناايضدددددددددحتادا 

لدشددداصددد  اسااهلالد ا الدتلاتتمتدددكابيد  لع ابلاهلاااد تدددتالد ا الدتلاتصددد ماسب ع 
 دا اتحملاق مت ياالا تتدددد ياستحيستالناتن لالشدددد لظالصددددحيب ياسصددددولخ  اس ضددددب  اا

هيا ج لاخ يالدبشدددددو  اسلدمجتم الا تدددددي لالدحدا  ال اح ي ا بيشدددددول اسد)دكاالد سحن ن  اا
ال(3 واستتتا والد ييد جاسلدم   د ج(ثتجم اب نالدشعواسلدن

واس ناحو  الا ت يتا نالدشدددعوالد الدنثاااضدددال ااعناذدكا ج االالد ا الدتعب و  
س ناح لماسلقعلات     الد اكالواشدد ي االد لقع  الدم ضدد ع  الد اذمسيالدم   د جالد)لتلا

س مثلا  قفاكتياالدتدددددددددو يد  ناع  الدتتيعلالد لخ لا لدنتتدددددددددل(اا  الد سمااالايجينل

 

م لكي براد برا   مي د، الردارة، ترفطة م مد ؤسن في ا، دار الط مير ل  رفطة  اله ر، دار الررمة     (1)
 .270، ص1987، كتداد، 1ل طب ضة، ج

 .214، ص1961درمهر خ بة، اشهر الطمازب الطسرؤية، الططبعة الهطيوفية، ال، زرة،  (2)
ضبد الت، ر م   ا، ضالم ت ض ى قرمق الطسييييرع ال عبيرا، الهي،ة الطصييييرمة الع مة ل ك  ا، ال، زرة،    (3)

  .15، ص1984
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لااددددددياددددددلاد تنيناس ت اه)لالدتتيعلابع  ل اعنالد ا الدميد ا اذدكاا  ياد اتع اسادددددد   اا
دنتددد ينالدمعوا اادالتصددديتاس  لالدمعي لا لنالد ا اد تدددتاساددد   ا عوا ابلاهلاساددد   ا

ال(1 يي  ( لدعيظي اسسلام ادت  لنالدمو ا تتااسلكتشيااالدمب ع الد
سب)دكاتصدددددددبغالد)لكويا وكزل ااعيا اد ىالدتددددددد م يد  ناسه اي  د نا  نالدامأالنا

ال(2 ي يتالاكواسلاصغال لالاتكواانا أ ي(اشا الخو(
لدموتبم ابيدالسعلادالاصددديعاعنااسه)لالابعيظالدمتعم اد  علايعملا جيا اد )لكوياا

تددد ن(ا ل نيا عجزاعنالظمل اأ اشدددل اامكب ت ااددد تي اس مك الدت  تددد  ا بو ا كن  يت يالد
تع  ابي ا عن ا نالدمعي لابلا  ت)كو(ا ياكينا عواااذلتاا ظسنا تددددديع يالد)لكويال نيااا

ال(3 ي واس ب سالناهني اعالق اق   اب نا ظو  الد)لتاسذلكوت ي(
لنالدتددددددد م يد  نايث وسناظس ي ااني  يتاكيدميظياسلدوسعاسهلابيدنتدددددددب اد  الداي ا

الالدميضددلالدمج  تاد بحثاعنالد)لتاساددطاه)لالدك الد ييلاد ز ناكلايا صالبميد  اا
ا نالدمتنيقضيتالدتلاتع ش يالدشاص  ل

ا
 :الفكرة 

لدعديواسلدجدي د ااتمثدلالدتكويالدمح مالامتكدين االالدبن د الدد مل  د استد تاع  الد د  اا
لدع  لاسلا تعيدلاالالدعملالد مل لاسبشدددددددكلاعيوال  ياخالصددددددد الدمنجزالدمويلاايناأ اا
عملا ويلا  مياكينااايا  ا ناس  ظالمل اسس  يتا ظواس  لقفاتتصددددغاعن ياسلاعيتا

ب   اتيك  الدم ضد عا لدتكوي(الدمعيدج االاانيييالدن اسه) الدتكويااالدشداصد يتاسلق لد ي
لدعملالدتنلاالاتتتددددد و اد ن اس عوا ا تيصددددد  ابا  اسضددددد اا اوج  ياايتدددددع ا نال 

لدح  تالدالن  ادالح ل الد مل   اس تددددج يا  الدعنيصددددوالدتن  الاخوىابصدددد ي  ا ميد  ا
سك)دكاااادالح ل اضدددمنالدنتددد جالدعيوادحبك الدعملالدتنلاد  صددد تالد اتتتددد واظق داد ي

نجزالدمويلا  مدياكدينالدمن جالساالالدعمدلاع  اتح    دياالا  دييد الدحد  الدد مل لاد م
دكلايماواع  الدم مكيتالدحت  اد مت  لاالبولنالد   الاب لع  اضمنا تيصلالدعملالدتنل

تمثدلا تددددددددد جالدعمدلالدد مل لاككدلابدي زلي ديادد)ددكا جد النا لدمت  والدد ادلاااايدد)لااديدتكوا
 

 .72اندرمد برم ير، بي ن ت السيرم لية، الطصدر الس بق ن،سد، ص (1)
 .92، ص1983د ب ييس، السيرم لية، ترفطة زهرا  غيب، مه يرات ضيمدات، ضط ر، ا ،ير  (2)
، 1981 الس ف  لر، ضصييير السييييرم لية، ترفطة خ لدة زيييعيد، دار العيدة ل طب ضة  اله ييير، بير ت،    (3)
 .72ص
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دمصددددددم غالدتكوياسلادددددد ا  ل اسهني اع يا صددددددم حيتاذلتاظااتا ت يمب ا ح ا لدث م ا
Themeلداددديسواا لسا لدوأ ا لسا سلدم ضددددددددد عاااا(Thought)سلدتكوياااا(Idea)(اسلدمثددديتا

(Subject) 1)مصدددددددددم غالدتو تدددددددددلالاصدددددددددلااسا لدم ت فا=الدتكويالدوي تددددددددد ا نالداال
Motif) 2)ال

سلذلاع  يالد اكتياا انالدشدددعو(اامادددم ااي نيا ج  ايتح  االالدتصدددلالدايصا
لدعنيصدددواا(اب صدددتاالح Thoughtبيدتول   يياعناعنصدددوهيالدولب الد) ايتدددم اا لدتكوياا

هلاصد  اا لدتكويلدك ت  اس م دا لمادم (ا صدم غا لدتكوي(الد) ايتدتا  االدبيحثالاناا
لدعمدلالدد مل لاح دثايجد النايح  الدعمدلاع  ا ضدددددددددم نا ديايو د الدكديتد الايموحداالسا

ال(3 اين  شااظمل  ي (
لدعملاس عيدجت ياايلدعملالدتنلاداالد  مياع  اكشدفالدام طالدوي تد ادتكواادماوج

ظلخلالدن الد مل لاسادالدمن جالدتنلالد) اح ظ ا تدددددددب ي اكيت الدن الد مل لاسسب ع ا
 ل اسلدمتددددددديمالدتنلالد) اعيدجااا االدكيت لا ناخالتات   فالدعنيصدددددددوالد مل   الاح

سلدتن  اضدددمناحبك الدتعلالد مل لاد  صددد تالد الدن يي االاتح  دالد   الد) ايتدددع اا
ا نال  ال

سب )لااينالدتكويا هلالدنتدددددد جالدعيواد عملالدتنلااالاتك نالاعميتالدتن  اظس  يا
نالدب دينالدضدددددددددمنلادتكويالدعمدلالدتنلاه االالد لق النايو ندياسااتت  ابجز ا ن دياكمديال

ال(4 لدكيت ا جوىالدح لظ اسد حادنياالاا تتتااشوحي اتعتت ي (
لااددددديادددددلادمجملالدصددددد مالد)هن  اد ىالدكيت اااحو اسب )لاتك نالدتكوياهلالدم

لدد مل لاس ناخالد ديايمكنالنايح طااكوتداابعد ظاكب وا نالدصددددددددد مالدد)هن د الدتلاينت لاا
 ياعبواكلالدعنيصددوالد مل   اب ن يا يايتدديع  اع  ات صدد لااكوتاابكلاسضدد عاسلادميوا

مل   اتعبواعناح ييداالدمنجزالدمويلاد عملالدت تز   لاايدث م الد سلدتن  استجتد  هياعبوا
السح تااستجيماالدح يياسهلاتعملالدعملالد مل ل

 

      .  332،  ص 1995مهير البع ب ر،   ميس الطيرد، دار الع ي ل طاليين ل طب ضة  اله ر، بير ت،  (1)
 .346، ص1974، بير ت، 17الي س انطيار  اد ارد الي س، ال، ميس العصرا، دار الجيل، ط (2)
 .144الطصدر الس بق ن،سد، صضبد العاما شرم   مي د، الدرام  فر االواضة  ال  ،امير،  (3)
 .160ر فر، م. كس، يد، فن الك تب الطسرؤر، الطصدر الس بق ن،سد، ص (4)
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سب)دكايك نالدعملالد مل لا بنلاع  الادحاسق لع اتتظياواكلالدعنيصدوا نال لا
لدعملالدتنلاا اوجتك  نابني اظمل لا تمياددددددكايح طابيدتكوياس  اع يالد الا يوا ناقبلا

ظلخلالدبني الد مل لادك   ياتضد اع ياااادتشدك لا نجزا ويلا حياظي اع  اخصد صد  الدتكوي
ع ل لااددييك د    اسظمل   اتتتيعلاا مياب ن يادبني الدم ضدد عالدوي حالد) ايتب  ماعبويا
اكوياسلضددددح الدمعيد اي  ظهيالدتعلالد مل للاسه)لايت قفاع  ا عيدج الدتكويالاادددديادددد  اا

لدعملالدتنلاد ضدد اا اوجح ثايك نادكلااكويا عيدج اان  اخيصدد اب ياتعتم اع  امة  ا
لد) اينتملالد االدعملالد مل لاستجتد  الاح ل ااسادالدمن جالدتنلع  الدح  تالدالن  ا

دكلات ع الدتكويالاادديادد  اعبواحوك الدتعلالدوي حاسلااعيتالدتددي  ياد يلاسذدكاا لد مل  
يص  احت اسب ع الدعنصوالدتيي اع  اب   الدعنيصولادكلاي  ظالدبني الد مل لابكيا ا تب

ستدأا ولتداالدتدددددددددييك د   د اسلدد مل  د ادبندي اسحد يا تمديادددددددددكد اظلخدلالدبندي الدد مل لاسح ثمديا
تصددددن الدمعن ااا صدددديظ اتتتدددد ولتا تبيين ادمعن الدعملالد مل لاايناذدكايع ظالد اك نا

سد )لااالاي   اعملاظمل لابالا عن اسلدمعي لالدمتددددددتا صدددددد ا نالاعميتالد مل   ال ميا
لايب أال مالق يا ناسعلالدكيت ادتتددددت والخ ول االاذهنالدمت  لاعبوااتنب ا نالااكيمالدت

 صددد مالاشدددعيعالدمتمثلابيدعملالد مل لاس    اتبيينا   اب نالدتكويابصدددتت يا ممي ا نا
لدميظياظلخلالدحبك اسلدتكويابصددتت يالظملكي ايتددبدالدعملالد مل لالساينتجاعنااس نالدم  اا

لدضدددددددد  اع  الدتكوياب نال زل الدعملالد مل لاك ااااالدعملالدتنلابتتدددددددد  طاا اوجلناي  وا
ظسنا طا ت لن د اس تندي مد ا  الدحبكد اس نااسذددكابجع  ديا أ الدتكوي(اتتددددددددد واالاخم

الاني اتجت  هياظلخلالدمنجزالدمويللالات يس اا
ا

 : السرد الصوري

يلاخص ص  الدتعب واعن اص ي تااد م ض عيتااوايمت كالدامياالدت تز   لالدمااا
يتنيسد ياس     يا ناخالتاعملاظمل لا  ي ايمت كا    يتالادددديادددد  اعبوات   فاالدتلا

لد ادددددييلالدت ن  اسلدعنيصدددددوالدموي  الدتلاتعتم اع  اتشدددددك لالدصددددد مياسلدصددددد تاا ميا
سعبواهد)ينااا(1  لدعدي النالد ح د لنالد د)لنايجمعديناب ناصدددددددددتتلالدضدددددددددوسمياسلدكتدييد (ل

لدتمث لا ناخالتالدمنيهجاسلاتجيهيتالدتن  ااالدعنصدددددو نايمت كالدتعلالد مل لاأح  تااال
لدتلايتجتدددددددددد اعبوهديالدتعدلالدد مل لا ناخالتالد د اأشدددددددددتاديتات دكالدمنديهجاالالدد مل دياا

 

 . 14م رتن، ال تة السيهط الية، الطصدر الس بق ن،سد، ص م رزيل  (1)
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 ل  يا مادددتددد اادددوظالدحكيييتات  واع  اعم   اتوبطالدتدددوظابح ييالدمشددديه االدت تز     اا
كلالدمم زالد) االد     السالنالد اادددوظايشدددكلاا  يالدمتددد تدددلالدجز الدكب واس أخ)الدشدددا

ال(1 الكتت اشوع تاالدايص اسل تزع ياالالدمميما الاتصيد  (
با د ات د ي اعمدلاانلايتب الدوة د اسلدتكوالدد) اينت جداا اوجالدعمدلالدتنلاسادا

انلاخصدد صدد  االالدتعب واعناخصددييصددااساددميتااااالتجي صدد ما  ي ياح ثايك نادكلاا
س ناهنيااأناأختال الدتدوظالدصد م االااا عنيصدو اسساديي االدت ن  اا  فاسلاد  بااالات ا

سلاشدددددددددكديتالدتن د اااا لدامدياالدت تز   لالدمويلاعنالدتدددددددددوظاالابيقلالا نديسالاظب د 
أل ااين  االاظبلاادتوظاالالدت تز  نا أكثواشم د  ا نالدتوظيبيختال الد ا   اسبعي اا

ااا(2 ع  ا ياه ا توسظا نا ت تظاس ياااينمدابا(ل
س  ظا  مدد الاختال اهد) الاالنالدتنالدت تز   لالدد مل لاقد اااسع  الدو  ا نااا

أخ)الدكث وا نالدعنيصددددددددوالدبنيي  اسلدت ن يتالدوسلي  الدتلا ي تاب يالد ملادددددددديتالدن  ي ا
 فاا الات ااالاشدددددددددتاديتلدحد يثد اسلدتلاتعبواسب عد اتح  دلاستوك د الاعمديتالاظب د اسلد د اا

ع  ااا(3  و الدت تز   للأذايشدددتملاع  الدتدددوظلاتجيهيتالدتن  اسعم  ياالالد اددد طالدتعب
ت ن يتا ثلا لا تيظالدتوظي اسلدولس اسلدمبن اسلدمتنالدحكييل(لاسلا تيظالدتوظي اتك نا

ا:(4 ع  الدنح الاتلع  اع يالشكيتاسا
سظس مياااا  تدددددددالدتتيب اللاتتيب ا ك  يتالدمتناالالدوسلي اسلدت  اع  ا ح ا تعيق اا ل1

 لالدز نلأ  ميعاأسالاتبيظاا

 تدددددددددالدت لخلاللاتت لخلا ك  يتالدمتناا مياب ن ياح ثااايصددددددددبغالدز نالد لخ لا ل2
سأ مياي  والدمت  لابأعيظياتوت  ا ك  يتاا  ع يمل ادضددددددبطاست لدلالد قيي اسلاح ل ا

 لدميظيالدحكيي  استنض م يال

 

 .108، ص2006ضبد ال، در الدليطر، االز ليب ال،هية فر الك  كة لالواضة  ال  ،امير، كتداد:  (1)
 .  142ف ضل االزيد ، السرد السيهط الر، ال، زرة، الهي،ة الطصرمة الع مة ل ك  ا، ص  (2)
  زما الطصييييط ا كألط،هيم ال يييي ال  فر ظ ي   الي بماتد،  لر ا ل من   ض ي السييييرد، لر السييييرد الييم ض  (3)

   Lascience Derecit، ل داللة ض ى ض ي السرد   1969الدراز ت اله،د ة الطع ارة زي تيد ر م، ض م  
. ..... اله شيييييطر، تجهيس السييييييه رمي، الطصيييييدر السييييي بق    Narratology،  مهد مصيييييط ا ض ي السيييييرد  

  .  31ن،سد، ص 
ضبدم ابرازيي، بهية الر ا ة  ال، ي،  راقة فر ال ه ظر السييييييردا، كتداد :دار ال يييييي  ر الث، فية الع مة ،   (4)

 . 116،ص  1993(، 4مج ة لف ب ضربية، العدد)
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تلا تدددددددددالدت لن اللاتت  وا ك  يتالدمتنالدتددددددددوظ ابمو   الدت لن اب نالاح ل الد ل3
ب د اأناامد املبطااا تك نااثمد اسقيي اتتعديصدددددددددواالالدز يناسأناأخت تدتاالالدمكدينا

 يوبطات كالاح ل اس   ااتتيبع يال

 تددددددددددالدتكولماللاتتكوما ك  ديتالدمتنالدحكدييلاالالدوسليد اسلدت  اأكثوا نا وياتبعدي اا ل4
 دتع ظالدوةىاسنسلييالدنظوالدتلاتعوض يل

سقدد احدد ظا ت ظسمس (ااالادد ال  لعاد ولس اع  اأاددددددددددديسالدزسليدديالدتدددددددددوظيدد اااا
ا:(1 ع  الدنح الاتللدمتتا   اسهلا

 لدوة  ا ناخ فاللاس ك نالدولس اأكبوا نالدشاص  الدحكيي  ال ل1

 لدوة  ا  اللاأذاتت لادا ع    الدولس ا  ا ع    الدشاص  الدحكيي  ال ل2

لد عبدد اا ل3 أ دداااايت  الاالد   ددلا مددياتعوادداااا لدوة دد ا نالدادديمجاللالدولس ايدد خددلا
 لدشاص  الدحكيي  ل

 

لدتلاي  اا جم عد الاحد ل الدمتصددددددددد د اا مدياب ن دياساا  ا أ ديالدمتنالدحكدييلاااا
أنالدمتنالدحكييلايمكناأنايعواابمو   اعم   احتدد الدنظيواا لخبيم ياب ياخالتالدعمل

 الدحكييلاا  الد صد ا تتد يانأ يالدمبا دنظيوالد قتلاسلدتدببلادحح ل  اللدمب عللابمعن
ع  الدمتدددددددددت ىالدتنللاأاح ل ا تتددددددددد يا  الاخ)ابنظوالاعتبيما ولعييا   مهياع  ا

ال(2  توعالدحكلاس ولعييا يتزسظاب يا نا ع   يت(
 لاأااأنات   فاه) الدت ن يتا ي احتد الد اد   الدتعب و  االالدامياالدت تز  ا

أذاأنالد  مياع  الامتبيطابأدتنالدت تز   لاه ا ادددوظالد صددد اعناسو داعوااصددد ما
ساداه)لالدتعو فا ج اأناأ كي   الدتعب واعنالداصدددددديي الدتن  االالدعملاال(3  تحوك (

لدتدددددددددوظاالالد ادد الدمكت بدد الد اصددددددددد ما تحوكدد اتمت ددكاتح ددلاالدت تز   لالدمويلالدتلاا
لدصدددد مياك ا اخيصدددد ابأدتددددوظالدت تز   لاأذايعبوعنااساداخصدددد صدددد ت ياس ناهنياتتتوظا

لاتجيهيتالدتن  الدمتع ظيالدتلاتشددددددددتالاضددددددددمنااضددددددددي الا تيجالدت تز   لابع اتح ي ا
خصدددددددددديي اكدلاأتجدي اانلاسأبولنالدحديدد الابد لع د الدتلايا   ديا اوجالدعمدلالدتنلاالا

 

  . 45، ص 1993، الطركا الث، فر العربر زعيد  ،طين، تر يل الخط ا الر االر، بير ت: (1)
ترفطة لبرازيي الخطيب، بير ت    نظرمة الطههج ال ييييييييي  ر،  االغراس،بيرمس تيم شييييييييي،سييييييييي ر، نظرمة    (2)

 . 180، ص  1982:الطركا الث، فر العربر،
 . 53ص  ،الطصدر الس بق ن،سد ييرا ليتط ر، مدخل الى زيطي الية ال، ي، (3)
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د تددددددوظالدصدددددد م الد) اااالدتعب واعنالاح ل الد مل   اكال احتدددددد اسو   الدت   فالدتنل
ينتجاا اوجالدعملالدتنلااأدتوظالدوسليلا ثال ايحملاخص ص  اأ تالكااسا   اخيص اباا
سهلالدك م اسلدكيت ايا داعيدمي ا  ه  ي االاادددددددد يظالد صدددددددد الدوسلي  ابح ثايجعلا نا
لدمت  لاشدددددددا اينظواس تيب اتتددددددد تدددددددلالاح ل الد مل   اسلدتالع ابمشددددددديعو اسلدعملا

ميالدتدددوظاا اتنيسدااد  صددد الد مل   ايعواالاح ل االاشدددك  ناادددوظي ناهلدت تز   لاعن
لاسذدكابأناتك نالد الدتصدد  واهلالاظليالدوي تدد  الدتلاتعبوالدم ضدد علاسلدتددوظالد)لتل

عناه)ينالاتجيه ناا لاتيخ)اع  اعيت  يااوظالاح ل اسلد قيي االالدتوظالدم ض علا
تك ناا نالد الدتصددد  واالالدتدددوظالد)لتلاتعو اكلا ياتتع االدشددداصددد يتاالاح ناتك  

بمثيب الدع نالدتلاي  اع  اعيت  يا  لالاح ل اأ ا ناس   ا ظوالدشدددددددداصدددددددد  الدتلا
تدد خددلالد الدكدديظماستتدديب الاحدد ل اسهدد)لالاختال ابمب عدد الدحدديتاينعكحاع  الدعمددلا

)لت د االدت تز   لا ناخالتالاتجدي الدتنلالدد) ايمث دااادأناس  د الدنظوالدم ضددددددددد ع د اسلددا
تك ناهلالدتددددددم الدايدب االالاعميتالد مل   اح ثايمكنادالتجييالد لقعلاأنايتددددددتا واا
لدتددددددوظالدم ضدددددد علاالا  لاس تيبع الاح ل الدتلاتك ناقو ب ا نالدشددددددا است تمحا
أاددولم اسأاكيم ادكلايعواالدعملالدتنلالدت تز   لالاح ل الد مل   ابمو   ابتدد م اتك نا

أ يالاتجيهيتالا مبيع  ااي  ياتتضلالدتوظالد)لتلادكلاتا دا اااقو ب ا نالد لق اسلح ل
عيدم يالدايصاب يا ناخالتاأاددتا لوالد اددييلاسلدت ن يتالدح يث االالدتددوظاسل عكيادد ياا

أذاي  وا اوجالدعملابأنايجعلالدام اايتددد مواع  اسب ع الاح ل ا ع  الدعملالدتنلا
تالدتنديناسمة تدااد  لق ااتتد لخدلالاحد ل االالاتجديهديتالا مبديع د اا  دياتعبواعناذل

لد مل   ا  ابعض يادا داعيد اسهملاخ يدلا  ي اين اعنالاصيد اسلاب لعاسلدتج ظاقيظما
ع  الاديميالدمت  لالاأذاتك نادححد ل الدد مل  د اسقع دياالالدعمدلالدت تز   لالدمويلاسادا

   احتدد الدمن جاسلاتجي الد  اأشددتايتالدتددوظالدصدد م اد تعب واعنا جملالاح ل الد مل
 لدتنلالد) ايتشكلاع  االدعملالدت تز   لالا
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  مؤشرات االطار النظري
ا

بع اظملادددددد الدبيحثادالتجيهيتالدتن  الدتدددددديي ياالالدامياالدتددددددمعلالدبصددددددو ا
لدت تز   لاستحد يد ل االا جديتالدت تز  ناحد ظالدبديحدثالاتجديهديتالدتن د االا جديتالدامديااا

اح ثاتبوناه) الاتجيهيتا ناخالت:
 د ا لد لقع د الدم حم د  الد لقع د االاتجديهديتالاتلدمن جالد لقعل:اسلدتلاتشدددددددددتمدلاع  اا-1

لاشددتولك   الد لقع  الدو ز   الد لقع  الدشددعو   الد لقع  الدج ي ي الدم   الدج ي ي ا
الد لقع  الدحوي الد لقع  الدمبيشوي(ل

ا–لدتددددو يد  اا–لدمن جالا مبيعل:اسلد) ايشددددتملاع  الاتجيهيتالدتيد  ا لدتعب و  ا-2
الدم  ع  (لا–لد لظلي  ا

ا
ا:سع  الدنح الاتلد)دكايمكنالبولناله الداصيي اسلدتميتادكلالتجي ا

السا:الدمن جالد لقعل:البونااميتاه)لالدمن ج:
اتي   اظلخلالدعملالدتنلللدتص  والد ق داسلا  ناد ح يياسلدشاص  الا -1
البولنااميتاسخصيي الدجي  الدم ض علاالالدعملالدتنلل-2
الدعملالدتنلا ياه الاال عكيساد تتويالدز ن  الدمعيش ل-3
الدتأك  اع  النالدميظياسلدتكويااااصلاب ن ميل-4
سلابتعيظالاهتميوابيدمشددددددكالتالا تميع  اسلبولنا  ل ب يالدتلات  الا تددددددينا-5

اعنالدع لسفالد)لت  ل
ا

ا:لاتجيهيتالد لقع  
الد لقع  الدج ي ي:البونااميتاه)لالاتجي :
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الدتأك  اع  الاتا لواحج والد  ميتالدم    اسلدعي  اابولنالدح  الد مل لل-1
الدتأك  اع  اتص  والدم لق الدح     ل-2
البولنالدجي  الدتتج  لاالاتص  والدح  ل-3
اتبت طالدم ض عالسالدح  الد مل لا ناخالتاسوعالدحبك الد مل   ل-4
الدمحياظ اع  اسح يالدز نل-5
لدتأك  اع  ا ضدددددم نالدح  الد مل لالكثوا نالاعتميظاع  البولنالدعنيصدددددوا-6

الدشك   ل
الدم   الدج ي ي:البونااميتاه)لالاتجي :

اتزلواد توت  الدز نللدلدتأك  اع  الدت لعلالدحواد ح  الد مل لاسع والاا-1
الاتا لوالدتص  والد لقعلالسالدكي  ويالدحوياد تص  ول-2
ا علالدممثلايعبواعناذلتااالالبولناا  كال-3
تتدددددج لالدصددددد تابصددددد ميا بيشدددددويا نا  ق الدح  الد مل لاس يايولا اا نا-4

الص لتاسض ضي ل
الاتا لوالد  ميتالدم    الاني احوك الدكي  ويل-5
ا

البونااميتاه)لالاتجي :االد لقع  الدحوي:
الاتا لوالدكي  وياالالد  ل الدم دل-1
الدتأك  اع  ان نالدح  الد لقعلاست يمباا نان نالدح  الدت ملل-2
الاتا لوانسلييالدتص  والاعت يظي ل-3
الاتا لوالدممث  نا نالد لق الدمعيشاأ الاتا لوالاشايصالدح     نل-4
الدح  لتتج لالدص تا بيشوي ا نا  ق ا-5
ا

الد لقع  الدمبيشوي:البونااميتاه)لالاتجي :
الاتا لوالدكي  ولابص مياعت   االاتص  والدنيسالدح     نل-1
ع والاددتا لوالدتدد نيم  الدمكت اا تددب ي اسلدمشدديه اتك نا وتب ابمو   ا  واا-2

ا تت ت  ابشكلاظمل لل
الاتا لوالاا  االدتتج  لاالاتص  والاح ل ل-3
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اج  اا نا  ق الدح  للدص تايت اتت-4
الدتأك  اع  الاتا لوالد  ميتالدعي  االاتص  والاح ل ل-5
الاتمولم  الدز يناالاتص  والدح  اسلدمحياظ اع  اسح يالدمكينل-6
ا

ا:هلا:البونااميتاه)لالاتجي لد لقع  الدشعو  
لاددتا لوالد  ميتاذلتالدمب ع الااددتعولضدد  االاتصدد  والاح ل اابولنالد   ا-1

ايعو  للدش
حوكديتالدكدي  ولاتك ناهديظئا  عدي ا دياسلح دي دي اتك ناادددددددددو عد اعند  ديايتم د ا-2

الدم قفالدعيستلادحظ اق   ل
الاتا لوالاي يعالدمنيا الد) ايضتلالدج الدمالي اد حظيتالدعيست  ل-3
لادددددددتاالصاق  ا ميد  اتث والاحتددددددديسابيدشددددددديعو  ا ناظسنالا ولظاالا-4

الد لق لدحظيتالدا يتالدبع  ياعنا
الاتا لوالدح لملتابص مياتضتلاع  الدح  الد مل لاصتتاالدشيعو  ل-5
ا

ا:هلالد لقع  الدو ز  :البونااميتاه)لالاتجي 
ا عيدج الدشاص يتابشكلام ز اد تعب واعنااكوياسلقع  ل-1
الدتعب واعنالد لق ابشكلام ز ل-2
كويا ح ظيالسالاددددتا لوالدم ادددد   السالدمماولتاسذدكاد تعب واعناظاد اعناا-3

ا  ص ظيل
الاتا لوانسلييالدكي  ولاد تعب واعنااكويا  ص ظيات اتو  زهيل-4
الدو زايج النايك نا  ض ع ي االالبولنالدشل الدم ص ظل-5
ا

ا:هلالد لقع  الدم حم  :البونااميتاه)لالاتجي 
الاتا لوالد  ميتالدعي  الدتلاتظ والدمكينالد) ات سماا االاح ل ل-1
الاح ل الد مل   اتأخ)اسيبعي ااوظيي االاسوعالدم ض عاظلخلالدعملالدتنلل-2
ال  يمالدعالقيتالا تميع  الدتلاتمدفاب نالدشاص يتل-3
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لاعتمديظاع  الدم  تديجالدمت لن االالبولنالدمعدي دلالدم ضددددددددد علاد عمدلالدتنلا-4
االااوظالاح ل الد مل   ل

اسب ع الدح  الد مل لاابولنالدشاص يتللاتا لوالدكي  ولاسحوكيت يابميايا وا-5
الدتأك  اع  الدم حم الدشعب  اسلدتلاتبونا ضيتالدشع ااض الاحتالتل-6

ا:هلااي  ي :الدمن جالا مبيعل:البونااميتاه)لالاتجي 
تعملاع  اتشددد  االدعيد الدايم لاد كشدددفاعنالدح ييدالدوسح  ادالشددد ي االا-1

الدعملالدتنلل
ابولنالدجي  الد)لتلاد تعب واعنامة تالتأك  الدتنيناع  ال-2
اتم لالاعميتالدتن  الد الد ض عاانالدمت  لاا  يايك ناا بلل-3
الاهتميوابيدجي  الدنتتلاسلدشكلاع  احتياالدمضم نل-4
الااتا لوالا ثلادالسوالدما   اسلدمش سظياايدمت  لايوىالدعيد اظلخلالاسيمل-5
ا  الدتصي   الاكثواشك   للاتا لوالدتك  نيتالدتلاتوكزاعا-6
ا

الاتجيهيتالا مبيع  
ا:هلالدتعب و  :البونااميتاه)لالاتجي 

الاتا لوالد يك ماسلدمك يجابص ميا  وا يد ا االالدعملالدتنلل-1
الاتا لوات ن يتالاضي ياابولنالدام ااالالدعملالدتنلل-2
الاتا لوا  ض عيتالدوع اسلدجو م االالدعملالدتنلل-3
لادددددددددتاد لوالداد عاسلدت ن ديتاد تالعد ابح دييدالاشددددددددد دي الدم   ظياالالدعمدلاا-4

الدتنلل
الدتأك  اع  الدجي  الدنتتلل-5
لادددددددددتا لوالد ادددددددددييلالدتمث  لاالالدكشدددددددددفاعنالدح ييدالدبيسن  اد ظ لهواا-6

الا تميع  ل
ا

ا:هلالدتو يد  :البونااميتاه)لالاتجي 
الدتنلالد مل للتشك لاظيك ملتااام اسانمين  االالدعملا-1
ا لأك  اع  الدح  اسلا  ل الداو بلدت-2
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الاتا لوالدت ن يتاسلدممشولتالدص م  ابشكلاكب واالالاعميتالدتن  ل-3
لدتأك  اع  الادتا لوالدضد  اسلدظالتااعيظيالدتبييناابولنالدشدكلالدصد م االا-4

الدعملالدتنلل
الدعملالدتنللع واس  ظاتولبطا نم لادتوظالاح ل الد مل   اظلخلا-5
البولنالدجي  الد)لتلا ناخالتالاهتميوابيدح ييدالد لخ   الدبيسن  ل-6

ا
ا:هلالد لظلي  :البونااميتاه)لالاتجي 

اما الدت ن يتالدتيي ياالالدعملالدتنلل-1
اما الااكيمالدعض   االالدعملالدتنلل-2
الدبني الدتوظ ايكيظايك نا ع س ي االاعواالاح ل الد مل   ل-3
الاتا لوالدم لظابمو   اعش لي  اسدص  ياع  الدت  ا بيشويل-4
اخ داعيد ابالا عن اد صلاالابع الاح ينالد اتجو  ل-5
ا

ا:هلالدم  ع  :البونااميتاه)لالاتجي 
الدتحوما نالاسوالدت    ي اسلابتعيظاعنالد لق ل-1
التبيعالايد  ا  ي ياس بتكوياالاعواالدح  الد مل لل-2
الاهتميوابيدص ميالدموي  اك   يالدعنصوالاايالاالالدمنجزالدمويلل-3
الاتا لوالدتبيينالدض يلاالاتص  والاح ل الد مل   ل-4
الابتعيظاعنالدتعب والدعيستلل-5

سبع اتح  لالدتدميتاسخصديي اكلالتجي اعبوالد يتالشدتايتاعنيصدوادا الدتعب وا
تح ي التجي الدعملالدتنلالدت تز   لاسلدتلاس  الدبيحثالناله الدعنيصدددددددددوالشدددددددددتايا االا

ا- اتعتم اكيظليادتح  لالدع نيتاهل:ا ا
ا

لبولنالدتميتاسلداصيي الدتلايتشكلا ن يالاتجي الدتنلاالالد مل يالدت تز     اسذدكا-1
ا ناخالت:

الدحبك لا-أ
الدشاص  لا-ا
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الدح لملا-ج
الدتكويلا-ظ
الدتوظالدص م لا-هد

ادشك لاالالاتجي الدتنلالد) اتشكلاعناسو د:بني الدمضم نالدص م اسل-2
الاضي يلا-أا
الد  نلا-اا
الدز ينلا-جا
الدمكينلا-ظا

ا
ل كي   اتح  دالداصدددديي الدعي  ادكلالتجي اانلاعناسو دالد اددددييلالدت ن  اسلدتن  اا-3

استشمل:
الدكي  ولاسع ايت يلا-أا
الد يك ملا-اا
الان ي لا-جا
الدمك يجلا-ظا
الدم  تيجلا-هدا

ا
تشددك لالدبني الدت نلاد صدد ميالدموي  اعناسو دالدوة  الدايصدد احتدد الاتجي الدتنلا-4

االالد مل يالدت تز     ل
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    الدراسات السابقة
ا

بع السالعالدبيحثاع  ا كتب الدك   اسلدمكتبيتالدموكز  اد بحثاالالد ملاددددددديتااا
لدتدددديب  الدتلاتتع دابأد ملادددد الدم ادددد   ا لاتجيهيتالدتن  االالد مل يالدت تز     (س  اا
لدبيحثاع ظا نالدكت اسلدمول  الدتلاتشددددد والد ا  ضددددد عاالدمنيهجالدتن  االالاظب يتا

دبيحثاالابحثااه)لاسضدمن ياظلخلا تنالدبحثالاد)لاتعتبواه) االاخوىاسق اأادتن الد  يال
لد ملادد اأضدديا ا ت لضددع اد مكتب الاكيظيم  اا ميايا الد  ات   فالدمنيهجالدتن  االا
لد مل يالدت تز     الكمياس  الدبيحثاهني اظملاددددددتيناق  تالد اقتدددددد الدتن نالدتددددددمع  اا

اسلدموي  ااوعالدت نميال
اولاا ضم   مياس  ىاقوب ميا نالد ملا الدحيد  الا  اي  والدبيحثابأاتع

ق   ياا لد ملاددددددد الاسد اللاسهلالسوسح اظكت مل اا تدددددددت االالدتنالدتددددددد نمييل
سلدم اددد   ا أشدددكيد  الدجم لاالاا 2003لدبيحثا عال الد يناعب الدمج  ا ياددد (اعيوا

ات  ا:دمشك  االالدتتيةاتالاايح ثاتمث تابالاتجيهيتالدت نميي  الدمعيصوي(ل
  يه  الدجم لاس ياهلاسب ع ااأشكيد تاا؟ ل1

ك فايتمثلالدجم لاالااميتالاتجيهيتالدت نميي  الدمعيصوياالاض  ات كاا ل2
 لاشكيد  الا؟

ا
ا:اأ ياأه ل الدبحثااكي تاع  الدنح الاتل

 لاحيس ابك ت يتاتح  دالدجم لاالاعنيصوالدبني الدت ملال ل1

اا  يملتالدجميد  اظلخلالدت  لاااتح ي اظسمالدمت  واسلشكيد تااالاخ دالدا ل2
اأه الدنتييجالدتلات صلالد  يالدبيحثا:ا

أناخصيي الدجم لاات  ىاع  الدثبيتاسلدوا ماسلاات ولمالدمم داأل  ياتاض ااا ل1
 الالد لق اد  يسا تا واستب تاأعتميظل اع  الد)لي  الدجميد  اعن الدمشيه ال
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إناأشكيد  الدجم لات اواخ يملتا ميد  ا تع ظياس تن ع اظلخلالدامياالدت ملااكلاا ل2
 يجالدت ملالالدمعي لالدمتشعب اد جم لاحيضوياالالدنت

 إنالدححابأدجميتا لدت)سظ(اه الد) ايضتلاع  الدشل الدم م ا ت  والدجم لال ل3

اأ يالااتنتي يتا:ا
إنالدتب اتاسلدتا ولتالدتلاتصددددددددديح الاتجيهيتالدتددددددددد نميي  ابكلاس  ه يالدتكو  ا ل1

 سلدت ن  اتضتلااول اع  الدامياالدت ملالدمعيصوال

 ت اتمي ياختال اعنا ميد يتاا نميالا حالإنالدم يوالدجميد  ادت نميالد  وا ات  ل2

إناعصددددددوالدع  واسلدتكن    ياأحيطالدتدددددد نميابجميد يتا و ب اأساذلتاخصدددددد صدددددد  ا ل3
 ستم زل

سلد ملادد الدحيد  ات تواا نالد ملادد الدتدديب  االا بحثاسلح اسه الدمبحثالدثي لا
للالاادحالدتيم ا  ادحتجيهيتالدتد نميي  الاا مياع لاذدكااي   اأ ات يمااا ميايا ا

لدمبدديحددثالددد لخ دد االا تنا شدددددددددك دد الدبحددثاسكدد)دددكالاهدد ل اسكدد)دددكات ن دديتاسعندديس ناا
دنتدددددددب اد نتييجاسلاادددددددتنتي يتالدتلات صدددددددلالد  يالاكمياااي   اأ ات يماابألاسوسح 
الدبيحثال

 مع اعب الدجبيمااي و(االد ملادد الدثي   اللاسهلامادديد ا ي تددت والاق   يالدبيحث
تأا والدت ن يتاسلدنظو يتالدتدددددد نميي  الدعيدم  اع  الادددددد  ااا سلدم ادددددد   ااا 1988عيوا

ال(لدماوجالدت نمييلالدعولقل
ا

اله ل الدبحث:ا
اوجالدت نمييلالدعولقلالا  ا؟هلاد ىالدما-1
اهلاهني ا نح الا  بلالذلاد ايكناهني الا  ا؟-2
الذلاد ايكناد ياالا  االسا نح الا  بلاا لاد يااسو  اعملاحوا  ؟ا-3
الالدماوجالدت نمييلااهلاهنيدكاتأا وادموليداسلايد  الدت نميالدعيدم  ا-4

الدعولقل؟
الااتنتي يت:خوجالدبيحثابع ظا نا
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لدماوجالدتد نميي الدعولقلام  اتأا و ابت ن يتاسلاديد  الدماو  نالدعيدم  نالاال ااد ا-1
يكناد ياالاد  بي ا تم زل ام  اس  ظا نح الاد  بلاهنيالساهني اد ىاه)لالدماوجالسا

اذل ل
ا
ا
ا
ا
ا
  واااع  الدو  ا نالنالدع ن اتشدملا او  نا نالد)يناظماد لالدتد نميالكيظيم ي اس نا-2

لد)يناظماددد هيالكيظيم ي ااينالدنتييجاتشددد والد اع واسضددد عا تييجاه) الد ملاددد االا
اتك  نالا  االسا نح الا  بلاالالاخولجالدت نمييلل

احظالدبيحثالنال   الدمع   يتاسلايحي لتاتص نيا ناخالتالدح لماالا م  الاالوا-3
الدماو  نالد)يناتعوااد  اه)لالدبحثل

 ملاد ات تواا نالد ملاد الدحيد  االالدمبحثالدثي لالد) ايتنيستااد)دكاايناه) الد
لدنظو يتالدتددد نمييل اسع  اااينالد ملسالدحيد  اااتتميبدا  الدمشدددك  اسلاه ل اسب   اا

الدمبيحثاسلااتنتي يتالدتلاخوجاب يالدبيحثل
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 العينة الخامسة 
   Impressionism – Taken المنهج االنطباعي
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( اذ نشـــــــاهد 1944تدور احداث الحلقة الدراســـــــية احنا  الحرم الاالمية الثانية  
الحرم قائمة بين القوات الجوية االمريكية  االلمانية  وخالل تلك االحداث فان المخلوقات 

فيها. هذه المخلوقات الفضائية الزرقا  اللون اتخذت  الفضائية تنزل الى االرض وتتمركز
عدة اشــكال في ســبيل الاين بين ســكان البشــر حيي تخخذ  و شــخبــية وت هر  م هر 
ــلت حياتها بهذه القريقة. اما الخال االخر الذو يمثل بان     حيي ال يارفها احد وقد واصـ

ناصـــــ  عالية  الشـــــر هو الضـــــا ال  لروفورد( الذو يســـــاى  كل ال ر  للوصـــــول الى م
ــافة الى   ــائي  اال ـ ــول على الترقيات وادارة المختبر الذو  تم حفل البـــحن الفضـ والحبـ
ابرا  االختـبارات على المخلوـقات الفضـــــــــائـية اـلذو وبـدهم وهم ميتون عـندمـا ارتقـدمـت 
ــي  في ماركة بوية م   ــا ال الذو اصـ ــل( الضـ مركبتهم على االرض. وهناك الكابتن  وسـ

م لميت  ســب  مســاعدة المخلوقات الفضــائية ل). وكذلك هناك  صــديق)  بونســون( لكن) ل
 بون( المخلوق الفضــائي الذو  تلبب بهي ة  شــرية وياين وســال عائلة  ســالي( لكن) 

 يغادر هو ومن ما) من مخلوقات ومركبات فضائية وياودون الى كوكبهم.
ــير االحــداث  ــدهــا مخرج الامــل الفني وفال رايتــ) في تفســـــــ هــذه االحــداث بســــــــ

 قيات للامل الفني.والما
ــكل منها االتجاه الفني في الدراما ]-1 ــائا التي  تشــــــ ــمات والخبــــــ ابراز الســــــ

 .السرد البورو[ –الفكرة  –الحوار   –الحبكة  –الشخبية   –التلفزيونية وذلك من خالل 
 

 الشخصية  

 ـمن السـياق الزمني    ا  بنا  متقور  (Taken)ياد بنا  الشـخبـيات في مسـلسـل  
لســـــرد االحداث الامل الدرامي. وفال راية تتســـــم بدالالت ايحائية تشـــــير الى ماهية تلك 
الشــــخبــــيات ليغقي مســــاحات البر وكذلك العقائها لمســــة اليا   افاال  رائبية  ــــمن 
واقاها االفترا ي. وهذا التخحير الفاعل للشخبيات ور م ما تايش) وسال البي ة المفتر ة 

تلك الشـخبـيات الرئيسـة وما  رافقها من شـخبـيات مسـاندة تكون لها القدرة   قد عكسـت
ــرا  اـلذو تايشـــــــــ)   في البـنا  اـلدرامي الحـداث المنجز المرئي وكـذـلك خلال عملـية البـــــــ
الشـخبـيات م  القوة الخفية المتمثلة  الكائنات الفضـائية وهذا البـرا  قد كسـ  ديمومت)  

بنا  تركي  صــــورو يمثل احداث متالحقة وهذه    فال التقور الالحال لالحداث وذلك  فال
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االفاال تكون مســـــتمد من  بياة بنا  الشـــــخبـــــيات وافاالها داخل البنية الدرامية للامل 
 الفني.

 
 شخصية الضابط )كروفورد(:

تمثل الشـخبـية بان  الشـر الذو في تركيبها الداخلي.  مور  ر   في التوصـل 
ســــيلة المســــتخدمة لتحقيال  ا ت) واالســــالي  الى مرات  عليا في الجين مهما كانت الو 

المراو ة التي يســـتخدمها اا ـــافة الى  بياة في فرض شـــخبـــيت) على االخريين ليكون 
هو قائدهم. اذ بسد مخل الامل الفني خالل ماالجت) للنا االسالي  الخفية التي  ترك  

بـية اذ في منها شـخبـية الضـا ال  لروفورد( في تقيم) لالمور واتخاذ قرارات  بـورة شـخ
ة الزمنية  اد الحرم الاالمية الثانية  (. اذ ي هر تاريخ بين الحقب9رقم  المشــــــهد المرئي 

. القاعدة الجوية، حيي نشـاهد الضـا ال  لروفورد( وهو  تحدث الى  1/6/1947وبالتحد د  
ــار هو في  ــبام االنتبـــ ــتخبارات التي يقودها ويخبرها ان احد اســـ الجنود وهم كتيبة االســـ

كتمان االسـرار والمالومات حم  قل  منهم التحرك لمشـاهدة القائرة التي القت الحرم هي 
القتبلة الذرية على  هيروشيما(. اذ بسد مخرج الامل الفني تلك الشخبية وابراز عنبر 
القيادة وحســــ  التســــلال من خالل  بياة القا  الحد ي وكذلك اســــتخدا  حركات الكاميرا 

ة العقـائـ) اهميـة وليكون لـ) دور وتـخحير في االحـداث التي تتـا   تحركـاتـ) داخـل القـاعـد
ــتخـدا  اللققـات القريـبة احـنا  ـحد ـث) لبـيان قوة الـتخحير وابراز   الالحـقة. ا ـــــــــاـفة الى اســـــــ
التاابير واناكاس ذلك على الجنود الذ ن يســـــــتمون الي). واســـــــتاراض عدد من الوبوده  

يرا لنشــاهد القائد االعلى للقاعدة  اللققة القريبة حم  تقبل مخرج الامل الفني ليحرك الكام
ياتي وتســـتقبل) الكاميرا. الى ان يقترم من الضـــا ال  لروفورد(. اما في المشـــهد المرئي  

( في هذه المشــــاهد المرئية نشــــاهد القائد والضــــا ال  لروفورد( وابنت)  14-11-10رقم  
  السين لتناول القاا .

ولود حد ثا  الضــا ال  جد د المالقائد يقل  من الضــا ال مرافقت) لمشــاهد الحبــان ال
دها مســا   الدها  رفض.  ذهبان الى االســقبل وبواع القائد مرافقتهما لكن و   يقل  من ابنة

للذهام الى الســــــينما. القائد  نادو علي) للتحرك وركوم االحبــــــنة، في هذه المشــــــاهد  
كســــــ   المرئية ابرز مخرج الامل الفني في) الضــــــا ال  لروفورد( في مغازلة ابنة القائد و 

ودها لكي يبـــــل من خاللها الى الســـــلقة ورتبة عالية. وفي المســـــا  نشـــــاهد الضـــــا ال  
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 لروفورد(  تحرك وســال الشــار  لمالقاة ابنة القائد. تختي ســيارة تقودها ســيدة ت   اما   
الضـا ال وتدعوه لقضـا  سـهرة ما) الفتاة تدعى  سـو(.  رفض مرافقتها تن ر الى الخل   

ســرعة. اذ عبر مخرج الامل الفني الاالقات المتداخلة التي فشــاهد الفتاة شــركة وتذه  م
يايشــها الضــا ال وا ن تكمن مبــلحت) اذ رفض مرافقة صــديقت) الســا قة في ســبيل مالقاة 
ابنة الضــا ال اذ بســد مخرج الامل الفني تلك اللح ات من خالل اســتخدا  اال ر المغلقة 

ســــــــم كبير من حجم الكادر فقال  التي تحدها اســــــــتخدا  حجو  اللققات القريبة واقتقا  ق
-17اظهار الزاوية التي يجالنا نتا   االحداث من خاللها. اما في المشـاهد المرئية رقم  

ــا ال  لر 18 ــاهد الضــــ ــتم  الى حد ي احنتين ( اذ نشــــ من الراهبات حول   وفورد( وهو يســــ
ر  مشـاهد البـحون الفضـائية في السـما  لققات قريبة متبادلة بين القرفين  دخل السـكرتي 

ويخبره بوبود مزار  شـاهد االنفجار الهائل في المزرعة. وعند خروب) من المكت  يشـاهد 
ــغول.  ــة في المكت . تنادو علي)  قل  منها االعتذار الن) مشــ ــو( وهي بالســ الفتاة  ســ
ــد مخرج الامل الفني حركة   ــهد المرئي بســـ ــاهدها الليلة. في هذا المشـــ ــو  يشـــ وان) ســـ

بها من الكيب الذو بلبت) ماها  ســو( ليبــل الى لققة قريبة الكاميرا احنا  تحركها واقترا
ــو( وهي تن ر الكيب يحتوو على الققاة  ــقة للفتاة  سـ قق  حم االنتقال الى لققة متوسـ

 المادنية التي بلبتها من االنفجار.
( الفتاة  ســـو( وهي بالســـة في مكت  الضـــا ال  23اما في المشـــهد المرئي رقم  

الذو يحتوو على الققاة المادنية. تنادو على الضــــــا ال    لروفورد(. وهي تحمل الكيب
ــتدعي احد الجنود  ــو(. يقل  من االنت ار لدقيقتين. يســـ  اوين(  ن ر اليها ويدعوها  ســـ
ويقل  من) اخبارها ان)  ادر المر مهم.  يخرج من البام الثاني يسير في الممر ويشاهد 

القائر. اذ بســـــد مخرج الامل  مزار  وابنائ) ويخبره انهم يارفون مكان ســـــقوح البـــــحن  
ــو( حتى ال يار  الجنود وكذلك   ــا ال وكيفية انكاره لمارفة الفتاة  سـ ــية الضـ الفني شـــخبـ
ــا ال  لروفورد(. الن نواياه متوبهة صــــوم  ــو(  الضــ قائد القاعدة  الاالقة التي تربال  ســ

برت عن  ابنة القائد. اذ كانت حركات الكاميرا داخل المكت  وانتقالها من مكان الى اخر ع 
القلال الذو يســــيقر على الضــــا ال  لرفورد( ا ــــافة الى اســــتخدا  حجم اللققات القريبة 
للكيب الذو  تحمل)  ســـو( وتر   في عر ـــ) على الضـــا ال  لروفورد( شـــخبـــيا  النها 

(. الضـا ال  بـحبة المزار  واوالده ليشـاهد والموق  24تحب) اما في المشـهد المرئي رقم  
ئر. الضـا ال  لرفورد( يبـام  الدهشـة عند مشـاهدة البـحن  الذو سـقال من) البـحن القا
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ــفل يقترم من البـــــحن   ــاهدت).  نزل الى االســـ ــبق حقيقة  ندهن لمشـــ القائر الذو اصـــ
 لمس) بيده  نفتق البام. الدهشة والخو   ناكب على المزار  واوالده  دخل الضا ال الى  

يبـة لوبـ) المزار  الخو   داخـل المركبـة وبهـد برهـة يخرج  تقـد   ـاتجـاه المزار  لققـة قر 
ــد مخرج الامل الفني الواقاة الحقيقية   ــهد المرئي بســــ  ادئ علي) وابنائ). في هذا المشــــ
لوبود البــحن القائر. اذ ابرز حجم البــحن   اســتخدا  زاوية قبــيرة الباد الب رو حيي 
ــحن وكذلك القق  الى حجو  اللققات القريبة البراز   ــ  لحجم البـ اعقت عمال ميدان واسـ

الحقيقة التي يارفها   .كذلك المزار  وابنائ)  ،والدهشــةفي وب) الضــا ال  لروفورد( خحير  الت
الجين ويحاول  كل الســــــبل اخفائها على الناس مما بال الضــــــا ال وفي ايحا  من قبل 
مخرج الامل الفني الى قتل المزاره وابنائ) حتى  بقى سـر البـحن الفضـائي ال يارف) احد. 

( نشــاهد الفتاة  ســو( بالســة في مكت  الضــا ال  66- 65اما في المشــاهد المرئية رقم  
رد(. تنـادو عليـ) تخبرره انهـا بـا ت اليـ) لكي تريـ) الققاـة الماـدنيـة التي عثرت  لروفو 

عليها احنا  تحقم الجسم الغري .  تفابخ  لروفورد( من الخبر  ن ر الى الققاة المادنية  
ــمب والقمر. اذ   ــبة ل) كالشـــ حم يخفيها ويدخلها الى المكت  يقبلها ويقول لها انها  النســـ

شــــخبــــية الضــــا ال وردة فال) تجاه الخبر الذو تحمل)  ســــو(  بســــد مخرج الامل الفني 
ــحن   ــي  يخا البـ ــية وانانيت) في االحتفاص  كل شـ ــخبـ ــالحة الشـ ــافة الى ابراز مبـ ا ـ
الفضائي من خالل كتمان) للمالومات لوحدة وعد  ايبالها الى القائد االعلى لكي يحبل  

 المختبر.من ورائها كل ترقية وكس  حقة السلقات الاليا في تسلم قيادة 
سـيارة قادة فقال ت هر ا ـائتها االمامية  –(. ليل 66اما في المشـهد المرئي رقم  

وهي تسـير في الليل دون مارفة من الذو يقودها. اللققة عامة وهي تتا   حركة السـيارة  
 اتجاه مقدمة الكادر. نشـــــاهد انها الفتاة  ســـــو( تنزل من الســـــيارة تدخل الى بيتها وهو 

تســكن في) خارج المد نة. تفابخ بوبود الضــا ال  لروفورد(. يقترم منها عبارة عن كرفان  
ويضــــربها  قوة تســــقال على االرض حم  نهال عليها  الضــــرم  قســــوة الى ان يقتلها. ان) 
اســلوب) في الحفاص على االســرار لوحده لذا  و شــخبــية تار   امر البــحن الفضــائي  

 ـــــد المزار  وابنائ) الذ ن قتلهم هم فان) يقتلها لتحقيال  ا ت). وهذا االســـــلوم مارســـــ) 
االخرين ان) شـخبـية مريضـة انانية تسـاى للحبـول على السـلقة  كل الوسـائل والسـبل 
الكفيلة التي تضــمن تحقيال  موح) الغير مشــرو  على حســام  ــحاياه االبريا  ان ابرز 
مخرج الامل الفني تلك الشـــــــخبـــــــية وتم توظيفها وفال المنهت االنقباعي في تشـــــــكيل 
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ــخبـــــ  ــرفاتها لذلك نجد ان مخرج الامل الفني شـــ ــادية في تبـــ ــة  رائبية ســـ يات مفتر ـــ
اسـتقا   كل الوسـائل التقنية والاناصـر المرئية من تجسـيد تلك الشـخبـية وابراز سـماتها 
ومتناقضــاتها  ــمن راية فلســفية لقبياة البشــر المريضــة التي تســاى الى الســلقة وهذا 

 رد(.ما نجده في تركي  شخبية الضا ال  لروفو 
 

 شخصية الكائن الفضائي:

شــخبــية مفتر ــة وظفها مخرج الامل الفني  ــمن رايت) وفلســفت) والن رة الى  
تشـكيل الهي ة الخاصـة  الكائن الفضـائي يكون تركيبها بهذه البـورة. اذ نشـاهد ان مخرج  
الامل الفني وظ  وســــائل) التقنية لبنا  تلك الشــــخبــــية الغرائبية والتي تثير الفضــــول  

  وت حر على المدركات الحســـية للمتلقي عند مشـــاهدة هذا المخلوق الغري . ففي والترق
(  اد حبــول االنفجار تنهض  ســو( من على االرض. ســيارتها 16المشــهد المرئي رقم  

تاود الى و ـــاها القبياي قبل االنفجار،  حيي تضـــء اال ـــا ة االمامية للســـيارة وكذلك  
ــاهد ان عودة موبة الراد و الى الامل. تتقد   ــقال تنهض وتتقد  لتشـ  حركات حقيلة حم تسـ

بمي  االشـــجار وقد احترقت تتقد  وســـال النيران المتناحرة هنا وهنالك وتبـــيق لالها تجد 
شـخا على قيد الحياة وسـال هذه النيران تسـتمر في التقد  والبحي. تسـم  صـوت خلفها  

ــي . الكاميرا تتا اها من الخل  وهي تتقد .  ــاهد  و شــ ــاهد ال هور  تن ر فال تشــ اذ تشــ
ــاهد  ــو( وتشـ ــاهده الفتاة حم تتقد   سـ ــرعة كي ال تشـ ــائي  تحرك  سـ االول للمخلوق الفضـ
ققاـة ماـدنـية عليهـا كـتاـ ة ونقوط تلتققهـا وتخرج من الحقـا . قق  الكـائن الفضـــــــــائي  
واقف على الشـــــجرة حيي ت هره صـــــورت) وا ـــــحة وهو عبارة عن هي ة  ريبة ومالمق  

ي)  بدوان واســـاتان وال  وبد شـــار على ر ســـ) ويتحرك على وبهة  ير وا ـــحة فقال عين
ــير ونحيـل بـدا  ولونـ) يميـل الى الزرقـة.  ن ر الكـائن  ربليـ) ويـديـ) كـانهـا حيوان وقبـــــــ
الفضـــــــــائي الى  ســـــــــو( التي اخذت الققاة المادنية اذ بســـــــــد مخرج الامل الفني تلك  

ســـــتقبلة للكائن ة لكي يجال منها راية مبـــــية المفتر ـــــة  كل ما تحمل) من  ربالشـــــخ
 الفضائي.

ويتم تركيب) وتبويره بهذه القريقة  حيي  تفاعل ماها المتلقي ويشد لمتا اة تلك  
الشــــخبــــية الغريبة البايدة عن واقا) ا ــــافة الى االمكانيات الخارقة التي يســــتمت  بها 
الكائن الفضائي من حيي الالم والقدرة على التحول الى  و شخبية يستقي  من خاللها  
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ــهد المرئي رقم  اال  ــر. اما في المشــ ــال البشــ ــا ال  لروفورد(  31نتقال وســ ــاهد الضــ (. نشــ
وبد ارباة الفضـــــائية وبد خمســـــة مقاعد واالت ت   تحدث الى القائد ان) دخل الى المركبة

ــا . حيي ت هر الجثي وهي ممددة على االرض   ــيات القادمة من الفضــــ بثي للشــــــخبــــ
ــادهم التي يغل  عليها اللون االزرق ال ــتاراض للجثي   ابســ ــيرة. اذ  تم اســ نحيلة والقبــ

بلققة اسـتارا ـية الظهار تفاصـيل الكائن الفضـائي هذا التركي  الغرائبي لشـخبـية الكائن 
الفضـائي وتبـويره بهذه الكيفية ليشـكل نققة بداية وانقالق لقبياة االنسـان في الفضـا   

ــني  ــتخدا  التقنيات الحد ثة في عملية تبــــــ ذلك المخلوق   الخاربي وذلك من خالل اســــــ
ــبة وزاوية الكاميرا حقال المخرج   ــتخدا  حركة الكاميرا وحجم اللققة المناسـ ــائي وباسـ الفضـ
ــة التي  تم ادرالهـا من قبـل    ـا تـ) من تركيـ  الكـائن بهـذه الكيفيـة الغرائبيـة المفتر ــــــــ
المتلقي ويتفـاعـل ماهـا لتحقيال منهجـ) االنقـباعي في التابير اـلذاتي عن راـية صـــــــــان  

 ي.الامل الفن
ــهــد المرئي رقم   ( مختبر القــاقــة الــذو  ــد ره القــائــد النتريخ 41امــا في المشـــــــ

ــاهــد  تحــدث م  الــدكتور حول  بياــة الخليــة التكوينيــة للمخلوق 9/6/1947 . اذ نشــــــــ
الفضــائي ويخبره الدكتور ان) يمكن ان  تحول الى حيوان او الى  و شــي  تريدي).  دخل 

  منهم مشـاهد الدكتور  بونز( اذ بسـد مخرج  احد المشـتركين في دراسـة المخلوق ويقل
ــكلهـا تبـاا  للموقف  الامـل الفني التركيـبة المتغيرة لهـذه المخلوـقات وـقدرتهـا على تغير شـــــــ
الذو تجد نفسـها في) لكي تواصـل حياتها واسـتكشـافها للقبياية البشـرية. اما في المشـهد  

مفهومـة ويقـد  ـ دـي) الى  ( اـلدكتور  بونز( وهو  تحـدث  كال  ولغـة  ير  42المرئي رقم  
االمـا . ي هر الكـائن الفضــــــــــائي  نزل من على الجـدار ويتحرك على ارباـة ا رافـ) كـخـن)  
حيوان وســال دهشــة القائد والدكتور الذ ن يشــاهدون)  من خل  الزباج. الكائن الفضــائي  
يقترم من الزباج وين ر اليهم، هنا بسـد مخرج الامل الفني القدرة التي يسـتم  بها ذلك 

لكائن وقدرت) على الوصـول الى  و مكان واو شـخبـية  ريدها ان) تركي   رائبي بسـده  ا
مخرج الامل الفني  ـــمن واقا) االفترا ـــي وللتابير عن منهج) االنقباعي ، ولذلك نجد 
ــيل التي  ترك  منها الامل   ــد تلك المخلوقات  تقل  دراية ومارفة  كل التفاصـــــ ان تجســـــ

ــد لح ــك التوظي  الجي ــذل ــاميرا في التابير عن الحــدث الفني وك ــا الك جو  اللققــات وزواي
 الدرامي ومارفة خبائب) الاامة.
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  الحبكة:

تاد الحبكة  مثا ة التابير عن االحداث الدرامية  حيي تبــبق الحبكة في االعمال 
االنقباعية تكون متماســكة من البداية الى النهاية وفال ما يقتضــي)  بياة ســرد االحداث 
ــبق فـي) تغير في  بيـاة الـتداخـل في  لكن الخال الـاا  لحرـكة الفـال اـلدرامي لالحـداث يبـــــــ

ــاهد وذلك عن  ريال التداخل في الزمن لالحداث لكن تبقى الحبكة مترا قة   تركي  المشـــــــ
قد  لنا مخرب) بنا ا    (Taken)ومتجانســة وفال راية مخرج الامل الفني. ففي مســلســل  

متماســكا  للحبكة التي تابر عن مجمل االحداث الدرامية الخيالية المفتر ــة  ــمن واقاها 
ــيات الغرائبية  وتداخل االحداث الدرامية ــخبـــ ــكة من  وابتكار الشـــ ــمن خقوح متماســـ  ـــ

النهاية. وما بينهما من احداث لشــــــــد االنتباه الى متا اة االحداث   –الوســــــــال  –البداية 
الدرامية وصوال  الى الحل وهو تحقيال هد  الامل الفني  وذلك من خالل بنا    ر مغلقة 

 تحدها حجم اللققة واختيار الزوايا الغريبية في التبوير.
حركة الكاميرا وذلك من خالل بال الشــــــــكل الفني هو ا ــــــــافة الى التركيز على 

الميمن على مجمل االحداث ولذلك نجد ان مخرج الامل الفني بســـد الحدث الدرامي وفال 
ــاهد المرئية  ــ  الحلول االخرابية للمشــ ما يملي)  علي) المنهت االنقباعي في عملية و ــ

محكم لقبياة االحداث   للمحاف ة على وحدة وانســـجا  الامل الفني في التوصـــل الى بنا 
 المفتر ة.
 

   وار:ـالح

الحوار في االعمال الدرامية  تقل  صـيا ة متالزمة لقبياة الشـخبـية المتجسـدة 
وهو يابر عن خبـــائا الشـــخبـــيات المتبـــارعة في الامل الدرامي. وبما ان مســـلســـل 

(Taken) ن ـبا  توظي  الحوار ليكون مابرا  عن  بيـاة الـحدث اـلدرامي وـكذـلك نـجده ـكا
دوره مقتبرا  على ايبال مالومات تخا الكائنات الفضائية و بياة تركيبها والقدرة على 
تحويلها من  و شكل الى اخر تباا  لموقفها وكذلك للحوار قدرة على كش  ا ااد شخبية 

 الضا ال  لروفورد( من خالل بال) شخبية مراو ة في كالمها وحواراتها وتبرفاتها.
القائد  قول) انها  النســـبة ل). كالشـــمب والقمر. لكي   اذ نشـــاهد يكذم على ابنة

عندما نشــاهد  ســو( تختي الى مكتبة وتخبره عن الققاة نفســ) الكال  وبيجالها تتالال  ) 
الماـدنـية التي وبـدتهـا احـنا  تحقم البـــــــــحن القـائرة ـ دخلهـا الى مكتـب) ويقول لهـا انهـا 

 لالشمب والقمر  النسبة ل).
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يمارســـــــــ) لنيل من  ـــــــــحيات) ويمارس عليهن الايب) الرذ لة. وهذا ادعا  كاذم 
ــا ال  ــال المالومات عن الضـــــ ــتمر الحدث الدرامي لنجد ان الحوار ل) دور في ايبـــــ ويســـــ
 روســـــل( الذو تراوده كوابيب وال يســـــتقي  الى ان يخبره صـــــديق)  بونســـــون( ان) قتل 

وبهذا بســــــــد الحوار  اال با  الذ ن كانوا ياالجون) وليب االلمان مما ولد لدي) صــــــــدمة  
الحدث الدرامي في ايبــال المالومات لمتا اة االحداث والتواصــل ماها. وفال راية مخرج  

 الامل الفني ر م ان التركيز كان على الشكل المجسم للحدث.
 

   الفكرة:

لـكل عمـل فني فكرة  نقلال منهـا وهـناـلك وســـــــــاـئل تقنـية تحققهـا. وذـلك من خالل 
ــ  الحلول الالزمة في عملـية التحلـيل والتركـي  لذلك نـجد  المـاالـجة الدرامـية للنا وو ـــــــ

االحداث الدرامية و بياة الفكرة في) مبني على احداث خيالية    (Taken)في مســــلســــل 
تالئم منهج) االنقباعي في االعتماد على افكار  رائبية بســـدها مخرج الامل الفني لكي 

خيالية تاتمد االبتااد عن الواق  وتشـــكيل واق  بد د مفترض تتبـــار  في) الشـــخبـــيات  
وهذا ما نجده في هذا الامل الفني اذ كانت االحداث الغرائبية الخيالية هي الســــــائدة على 

ــان القبياي مجريات االحداث وارتبا ها  الواق   و بم  بين الكائنات ا ــائية واالنســـ لفضـــ
ــيات  ر  ــخبــ ــائل التقنية  يبالذو   تاامل م  شــ ة الول مرة ويتفاعل ماها. اذ كانت الوســ

والاناصـــر المرئية هي المركز االســـاســـي الذو انقلال منها مخرج الامل الفني في تركي  
ــدرامي   ــدراميــة لكي تاقي وقاهــا ولتابر عن  بياــة الحــدث ال ــا  االحــداث ال وتحليــل وبن

فة لقدرة هذه الوسـائل التقنية للوصـول الى الهد  الذو يسـاى من ابل) مخرج الامل  ا ـا
 الفني.

 
  السرد الصوري:

ــلة للتابير عن  بياة الحدث الدرامي   ــلســـ ان تتا   االحداث الدرامية  قريقة متســـ
منذ لح ة انقالق الحدث الدرامي وصـــــــوال  الى وســـــــال االحداث الدرامية وما  تخللها من 

ال  الى النهاية حيي الحل وتحقيال الفكرة النهاية والهد  الذو رســـم) مخرج  احداث وصـــو 
 الامل الفني.

. نجد ان مخرج الامل الفني  وفي ســـبيل عرض االحداث (taken)في مســـلســـل  
الدرامية والتمهيد لها عمد  الى اســــــــتاراض المشــــــــهد االول. والذو بال) نققة انقالق  
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ة حيـي نشــــــــــاهـد حالث مركبـات يبـ داث الخيـاليـة الغر االحـداث الـدراميـة. والتابير عن االحـ 
ــا  الخاربي. وتابيرا  عن  بياة الحدث الدرامي  بال  ــرعة في الفضــ ــائية تنقلال  ســ فضــ
ــم  صـــــــوت  فلة وهي تالال على االحداث  ــارد لالحداث. اذ نســـــ مخرج الامل هنالك ســـــ

القوات  ( ماركة بوية  بين  3،  2الفضـــائي. لنشـــاهد في المشـــهد الالحال. مشـــهد رقم  
ــتمر الماارك الجوية الى  1944االلمانية واالمريكية خالل الحرم الاالمية الثانية   (. وتســ

ان تبـــــام القائرة التي يقودها الكابتن  روســـــل( وزميل)  بونســـــون( حيي اصـــــي  في 
ــقوح. يقل  من) زميل) الخروج لكن)  رفض ويقول ل) حال  بانب)  وبد ت  ائرت) في الســـــــ

ــائية الثالحة وتحيال  القائرة التي يقودها  بي فاننا ال نموت الى ان تقترم البـــحون الفضـ
(   روسـل( يختي الى  4 روسـل( ليسـتمر الحدث الدرامي لنشـاهد في المشـهد المرئي رقم  

ــاريخ   ــادمــا  من الحرم الت .  ن ر الى المــد نــة والجيران يقترم من 25/5/1945البيــت ق
 لدت) وياانقها ووالده  نزل من على السلم..سيارت) فيجدها كما تركها ن يفة  تقد  الى وا

 ت)(  روســل(  تجول في القرية  ويذه  الى صــديق5المشــهد المرئي رقم   اما في
( االم  تحدث م  ابنة عن  6التي تامل في المبـر  وياانقها  فرر المشـهد المرئي رقم  

د المرئي رقم  السـيارةوالو ـ  لينقل بنا مخرج الامل الفني في االحداث لنشـاهد في المشـه
(  روســـــل( وهو  تذكر حد ي صـــــديق) قبل ان تســـــقال القائرة  نهض ويتوب) نحو  7-8 

الشــباك لنشــاهد البــبي الذو   وز  الجرائد  لقي بيها على المنازل. لتبــل الى المشــهد  
ــابال 9المرئي رقم   ــنتين على االحداث الســـ . القاعدة الجوية  1/6/1947(.  اد مرور ســـ

ــا ال  لر  ــاهد الضــ وفورد( وهو  تحدث الى كتيبة الجنود وبقل  منهم في عملهم حيي نشــ
لتم االســــــرار. ويســــــتمر الحدث الدرامي كما رســــــم) مخرج الامل الفني اذ نشــــــاهد في  

ــهد المرئي رقم   ــا ال وابنت)  تناولون الغذا  حم يقل   11-10المشــــ ( القائد ويرافق) الضــــ
ــقبل. اما  ــاهد المولود الجد د في االسـ ــاهد المرئية رقم  من) الخروج  لمشـ -12في المشـ

(. اذ نشاهد القاعدة الجوية وكذلك البحن التي تنقل خبر البحون الفضائية القائرة 14
وعملية تكذ   الخبر.  اد ذلك نشاهد ابنة القائد وهي عمل موعد م  الضا ال  لروفورد(  

المرئي   الحمية  سـو(. اما في المشـهد  السـينما. وفي القريال يشـاهد صـديقت)لياخذها الى  
ــيارتها ليال  في القريال الخاربي عن المد نة نالحل ان 15رقم   ــو( وهي تقود ســــــ (  ســــــ

ــيارة   ــوية االمامية وانقفا  الســـ ــيقرة عليها وانقفا  الراد و واال ـــ ــيارتها وقد فقد الســـ ســـ
نهائيا . تنزل منها. ترف   قا  الســيارة االمامي نشــاهد في الســما  حالحة صــحون  ائرة 
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قوة في االرض ويولد عبـــــ  شـــــد د  رميها على االرض وفي المشـــــهد  احدهما  رتقم  
ــقال على االرض. تنهض 16المرئي رقم   ــاهد االنفجار تســـ ــرعة لتشـــ ــو( تتقد   ســـ (  ســـ

ــرعة  ــائي  تحرك خلفها  سـ ــال االحتراق. الكائن الفضـ ــجار تتقد  وسـ ــاهد احتراق االشـ وتشـ
 ى الشجرة  ن ر اليها.تتقد  فتشاهد ققاة مادنية تلتققها الكائن الفضائي واقف عل

ــهد رقم   (. عمليات البحي وتكذ   خبر وبود البــــــحون  21-  17اما في المشــــ
(.  احد 24-22القائرة. واخفا  المالومات عن البـــحافة. اما في المشـــهد المرئي رقم  

المزارعين وابنائ) يشـــاهدون البـــحن القائر  ســـو( تن ر الضـــا ال  لروفورد( وهي تحمل 
ــلوه ليب يحتوو على الققا ــا ال  لروفورد( برفقة المزار   واوالده ليوصــ ة المادنية. الضــ

الى مكان توابد البـــحن القائر.   ندهن لوبوده.  دخل الى المركبة الفضـــائية. اما في 
ــهد المرئي رقم   ــل( وهو ياين ماانات) من 33-25المشـ ــا ال  روسـ ــاهد الضـ (. حيي نشـ

ــب  ل) القلال المســـــ  ــهد المرئي رقم  خالل الكوابيب التي يحلم بها وتســـ تمر اما في المشـــ
(. حيي نشــاهد  ســالي( وهي تاين في بيتها وســال المزرعة تســم  صــوت في 34-39 

لوخ الخشــــ  تنزل وكان الهوا  شــــد د تدخل الى الكوخ فتشــــاهد شــــخا مبــــام داخل 
الكوخ تحمل) وتختي  ) الى بيتها وتضــا) في  رفة ابنها  تو ( لتســتمر االحداث الدرامية 

ــاهد ــاهد الالحقة    في المشـ ــاهد في المشـ الالحقة وفال ما خقال ل) مخرج الامل الفني لنشـ
(. تداخل االحداث وترالبها  ــمن الزمن الذو تســتغرق)  72-40من المشــهد المرئي رقم  

هذه االحداث في محاولة البراز حالة البـــرا  بين عملية البحي والحياة والموت  النســـبة 
حي والقمور في التســلال من قبل الضــا ال  لروفورد(  للكائنات الفضــائية وبين عمليات الب

الى ان نبــل الى نهاية الســرد البــورو في المشــهد المرئي  ســالي( وهي بالســة  على 
ســلم البيت الخاربي المشــهد  ليل( تن ر الى الســما   تقد  الكاميرا  اتجاهها لتبــل الى  

 الفضـــــــا  بز  من حجم اللققة القريبة وهي تن ر الى الســـــــما . الن اصـــــــبق ارتبا ها  
حياتها النها حامل من ربل الفضــا   مون( الذو مارس الح  ماها. واراد ان يكون لهم 
مو ن ـقد  على االرض ـلذـلك بـال  ســـــــــالي( تحمـل منهم لكي  تواصـــــــــل وبودهم على 
االرض. وهذا ما اراده مخرج الامل الفني في تفســــــيره لهذه االحداث الدرامية المفتر ــــــة 

 عي الذو انقلال من) في ماالجت) لالحداث.وفال منهجية االنقبا
]بنا  المضــمون البــورو والشــكلي في االتجاه الفني الذو تشــكل عن  ريال -2
 المكان[. –الزمان  –اللون   –اال ا ة 
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  :االضاءة

من تقنيات مخرج الامل الفني عنبـر اال ـا ة الذو ياد  مثا ة الوسـيلة التي  تم 
يا ة الواق  االفترا ــي حيي يمكن لال ــا ة خلال من خاللها تجســيد الحدث الدرامي لبــ 

ــهد المرئي وبهذه التقنية يمكن لمخرج الامل الفني من  ــتويات دالة داخل المشــــ عدة مســــ
توزي  عناصـره الدرامية والمرئية البل المحاف ة على وحدة الزمان والمكان داخل المشـهد  

من خاللها بنا  احداث  المرئي. لذلك تغير اال ــــــا ة احدا الوســــــائل التقنية التي يمكن 
ــو  من مااني ودالالت رمزية مرتبقة  ) وهذه المااني تناكب  ــكل) الضــــ تابيرية لما يشــــ
على فال الشـخبـية الدرامية ا ـافة الى دورها الكبير في تفسـير  الماقيات ففي المشـهد  

(. اذ بســـــد مخرج الامل الفني التابير الفني لال ـــــا ة من خالل بالها 20المرئي رقم  
ر عن المركبة الفضــــائية اذ نشــــاهد  ــــو  متحرك  ســــرعة عالية داللة على ان هذا  تاب

الضــــــــو  هو المركبة الفضــــــــائية وحتى عندما اشــــــــترك في الماركة الجوية بين االلمان 
واالمريكان نشـــاهد الضـــو  الذو تم تجســـيده على شـــكل مركبة فضـــائية تحتضـــن القائرة 

وهي تهوو الى االرض نشـــاهد المركبات   المدمرة التي يقودها الضـــا ال  روســـل( و اقم)
ــا  .  ــو  سـ ــدها مخرج الامل الفني على هي ة  ـ ــائية ترافال هبوح القائرة وقد بسـ الفضـ

 وبذلك بسدت اال ا ة دورها في التابير عن المركبات الفضائية.  
هذه المشـاهد المرئية بسـد مخرج الامل  (. ف38-34ي المشـهد المرئي رقم  اما ف

بيرية للحدث الدرامي اذ نشاهد تحرك االشجار  قوة نتيجة هبوم الريق  الفني اال ا ة التا
ــو  وال ـل   الجو ليال . اللققـة عـامـة حيـي نشــــــــــاهـد التـداخـل وعمليـة التبـا ن بين  الضـــــــ
واناكاسـها على االشـجار المتحركة وكذلك البيت التي تسـكن في)  سـالي(. تتحرك الكاميرا 

 نفتق  ويغلال  فال الريق. وكان لال ــــا ة لتســــتقر على حركة  ام الكوخ الخشــــبي فان)  
دورها في خلال عدة مســتويات دالة داخل المشــهد المرئي. بين مقدمة الكادر وعمق) هذا  
التبا ن وظف) مخرج الامل الفني لخلال الغموض والتوتر على الكوخ. قق   ســــــــالي( تقر   

ســرير.  قبــة عن ربل الفضــا . لققة قريبة تســم  صــوت حركة  ام الكوخ تنهض من ال
تقفء السـجارة تمسـك الفانوس وتخرج من البيت وتتوب) صـوم الكوخ. لققة قريبة لوب) 
 ســــــالي( تتقد  وتدخل الكوخ تتفحا الكوخ وهي تحمل الفانوس تريد ان تخرج تســــــم  

ــوت ــاهد ربال    ا  صـ ــدر البـــوت تشـ ــا   ترب  لمارفة مبـ على االرض في زاوية   ا  بالســـ   ا  مبـ
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الكوخ. يقل  منها المسـاعدة في هذا المشـهد المرئي بسـد مخرج الامل الفني االسـتخدا  
ــو  المناكب من  ــالي( الضـــــ ــو  على وب)  ســـــ ــو  من خالل اناكاس الضـــــ االمثل للضـــــ
الفانوس. اما عمال الكادر فاننا نشــاهد ظال  دامب وهناك تبا ن في دربة الضــو  واحنا   

لكوخ وظ  مخرج الامل الفني الضـو  لكي ياقي تابيرا  دراميا  وكذلك خلال تحركها داخل ا
ــاهده بين  ــخا فاننا نشـــ ــاهدة الشـــ الغموض والتوتر على حركتها داخل الكوخ كذلك مشـــ
ال ال  والضــــو  المناكب من الفانوس اعقى  هذا التابير الفني للضــــو  الغموض على 

ليال  تفكر في مو ــو  ما. نشــاهد في  ســالي( واقفة اما  البيت   -قق  –تلك الشــخبــية 
هذا المشـــهد المرئي اال ـــا ة وقد تم توظيفها  شـــكل يابر عن راية مخرج الامل الفني. 
ــوال  الى الامال   ــال الكادر وصـ ــا ة في وسـ اذ بال مقدمة الكادر هناك ظال  حم تتدرج اال ـ

الخارج   حيي تكون اال ـا ة شـد دة واناكاسـها على مال ب  سـالي(. تنزل  سـالي( الدرج
للبيت وهي تمســـك الســـجارة الى ان تتقد  الى مقدمة الكادر. اللققة تبـــبق قريبة لبيان  
التابير الدرامي وحالة القلال والتوتر الذو تشـــــار  ) اذ تم تبـــــويرها بلققة قريبة الزاوية  
تحت مسـتوا الن ر. وهي تن ر الى السـما  البـافية. هذا التجسـيد لال ـا ة داخل الامل  

مخرج الامــل الفني تابيرا  عن المنهت االنقبــاعي الــذو   كــد على تابيريــة   الفني وظفــ)
اال ـــــا ة ودورها في بنا  المشـــــاهد المرئية لكي ت حر على المدركات الحســـــية للمتلقي 

 واظهار الشكل النهائي لالبسا   بورة تابيرية.
 

 اللون  :      

ــيات داخل الامل  ــخبــــ ــي وحركة الشــــ الدرامي ول) يابر اللون عن المدرك الحســــ
دالالت رمزـية ومانوـية في حركـة الفاـل اـلدرامي الرئيســـــــــي دعقـا  الامـل اـلدرامي دالـلة  

 وقيمة بمالية للحدث.
اذ يامل اللون على بال الاناصــر المرئية مترا قةم)  اضــها في التابير الدرامي  

لمنهجـة فـخن  وتـخحيرة على مجريـات االحـداث الـدراميـة، لـذا فـخن مخرج الامـل الفني وفقـا  
لأللوان قيمة كبيرة لة لذا فخن توظيفة  تقل  دراية ومارفة  القيمة الدرامية التي يضــيفها  

( . نشـاهد التجسـيد االمثل من قبل 3-1على المشـهد المرئي   ففي المشـهد المرئي رقم  
ــائية وهي تحلال ل مخرج الامل الفني اذ بال اللون االزرق ممثال   لمركبات القائرة الفضـــــــ

الفضــا  الخاربي واناكاس الضــو  منها تابيرا عن اللون االزرق التابيرو داللة على في 
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ــكان  ــائية وهي بز  منهم لذلك بال اللون االزرق تابيرا عن ســـــــ رمزية الكائنات الفضـــــــ
 الفضا  الخاربي .

( . في هذا المشــــــــهد المرئي نشــــــــاهد بثي 31لذلك في المشــــــــهد المرئي رقم  
ي ممددة على االرض  خبســــــادهم التي يغل  عليها اللون االربحة لكائنات الفضــــــا  وه

 االزرق. النحيلة القبيرة .
ــكـان الكـائنـات   ــمـة ـ ارزة على ســـــــ اذ باـل مخرج الامـل الفني اللون االزرق ســـــــ
الفضـــــائية اذ نشـــــاهد ان البـــــحون الفضـــــائية يغل  عليها اللون االزرق كذلك نجد ان 

 بين المكونين.  المخلوقات الفضائية كانت زرقا    هذا الترا ال
المركبة الفضــــائية وزرقة ابســــاد الكائنات الفضــــائية عبر عن) مخرج الامل من 

ــاهد المرئية رقم   ــائل) التقنية للتابير عن اللون االزرق   اما في المشــــ -29خالل وســــ
( . في هـذة المشـــــــــاهـد المرئـية بســـــــــد مخرج الامـل الفني الترالـي  المـتداخـلة 55-64

عن االحداث الدرامية اذ تم التابير  اللون االبيض واالســود على دســتخدا  اللون للتابير 
ــا ال   ــاهد الحلم او الكوابيب التي تراود الضـــ ــاهد  الفالط  اك(. وهي تابيرا  عن مشـــ مشـــ

  روسل(.
اذ نشـاهد في هذة المشـاهد الضـا ال  روسـل( وهو مبـام وهناك عدد من اال با  

ــاهدة  دف   قوة يجرون لة الاملية وهو  تحرك  قوة ومحاولة منه ــيقرة علية   نشـــ م الســـ
تجاة اال با  ويضـــربهم ويســـقال علة االرض ويتناول بندقية رشـــاشـــة ويقلال النار عليهم 
ــائية يقومون  خبرا    ــق ان اال با  هم كائنات فضــــــ ويقتلهم . وخالل عملية القتل  تضــــــ

ــهد المرئي وظ  مخرج الامل الفني ا ــون( في هذا المشــ للون الاملية لة ولزميلة  بونســ
ــود داللة على الزمن الما ــــــي، وبهذا تكون للون وظيفة تابيرية ورمزية  االبيض واالســــ
يســـتخدمها مخرج الامل الفني كوســـيلة تابير عن االحداث الدرامية ســـوا  كان اســـتخدا  
اللون للتابير في الزمن الحا ـر ولة خبـوصـية و ريقة في التوظي  واحيانا  لجخ مخرج  

اث ما ــــــــية وزمن د  اللون االبيض واالســــــــود داللة على احالامل الفني الى اســــــــتخدا
 ما ي.

 
 :لزمانا
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ــمن   الزمـان في البنـا  الـدرامي زمن مختزل يابر عن  بياـة الحـدث الـدرامي  ـــــــ
ــد  ــالتابير عن الزمن عن ــذلــك يامــل مخرج الامــل الفني الى اللجو  الن واقاــة المفترض ل
ــائل   ــل الوسـ ــها مدة  ويلة من الزمن لكن  فضـ اختزال االحداث الدرامية التي  تقل  عر ـ

ي فـخـنة  لجـخ الى التكثي  في االحـداث للتابير عن  التقنـية التي يمتلكهـا مخرج الامـل الفن
ــي وهذا  تقل  ماالجة درامية لمجمل اليات حركة   فترة ما . فالزمن في الدراما زمن حســــــ

( . 9الفال الدرامي وو ـ  الحلول الالزمة للتابير عن الزمن . ففي المشـهد المرئي رقم  
ــا ق ــنتان( على االحداث الســــ ــير الى مرور  ســــ النتها  .  1/6/1947 ة ي هر تا تل يشــــ

ير عن الزمن من خالل اختزال  الحرم الاالمية الثانية . هنا بسد مخرج الامل الفني التاب
ة الفاصـــلة بين انتها  الحرم وعودة لحياة القبياية  اد الحرم . وهي االشـــارة الى  الحقب

لفني في ا فترة زمنية مدركة حسيا وهذة احدا الوسائل التقنية التي يجسدها مخرج الامل
ة زمنية وتقديمها عن  ريال  رر الاناوين المكتوبة كذلك عبر  االشـــــــــارة الى اختفا  حقب

مخرج الامل الفني عن االيا  التي حدحت فيها هبوح سـكان الفضـا  الى االرض ومحاولة 
البحي عنهم حيي بســـدها مخرج الامل الفني عن  ريال اظهار تواريخ يشـــير الى اليو  

ــة ــذو يجرو البحــي في ــة   ال ــذو تجرو في ــدرامي . للتابير عن اليو  ال او زمن الحــدث ال
ــخريخ   ــدرامي م رخــة بت ــدراميــة . اذ نشــــــــــاهــد فترة الحــدث ال -   1/6/1947االحــداث ال

 . 13/6/1947..الخ وصوال الى  7/6/1947- 5/6/1947
ة الزمنية بتخريخها الذو حبــل فية الحدث الدرامي ولذا  هذة االيا  تابر عن الحقب

يا  المتسـلسـلة لقبياة الحدث الدرامي وحركة البحي عن الكائنات الفضـائية اذ  ان هذة اال
بسـد مخرج الامل الفني تلك االيا   قولها االعتيادو القبياي لكن على الشـاشـة المرئية 
نشـاهد اختزال وتكثي  للزمن  حيي كانت االيا  تسـير  سـرعة قياسـا بزمنها الفالي. وهذه  

اليهـا مخرج الامـل الفني في التابير عن الزمن . امـا في احـدا االســــــــــاليـ  التي  لجـخ  
(. في هذا المشــهد المرئي يشــاهد الضــا ال  روســل( كيفية تم قتل 64المشــهد الفني رقم  

اال بــا  من قبلــة  اــد ا الق النــار عليهم وليب االلمــان هم من قتلهم المفــابــخة ان 
ية حيي ت هر شـــخبـــياتهم  اال با  الذ ن قتلهم هم في االصـــل عبارة عن كائنات فضـــائ

احنا  عملية القتل.  نهض  روسـل( من النو . في هذا المشـهد المرئي بسـد مخرج الامل  
الفني احد الوســــــــائل التقنية في ســــــــرد االحداث عن  ريال  الفالط  اك( وهو مشــــــــهد  
اســترباعي الحداث حبــلت في الما ــي. وتاتبر عملية الربو  الى الما ــي واظهار ما 



 التحليل
 

 

256 

ــي الذو اليمكن الاودة الية حدث بها من احد اث هو  حد ذاتة التابير عن الزمن الما ـــــ
 حانيتا لكن في الواق  االفترا ي يمكن تحقيال ذلك.

 
 ان: ـــكـالم

ـــيد المـكان للتابير عن االحـداث   مـا ان اـلدرامـا فن ايحـائي ـلذـلك ـفخن  ملـية تجســـــــ
  ) ويتم بنائ  حســــيا    ا  المفتر ــــة التي بســــدها مخرج الامل الفني  حيي يجال المكان مدرك

ــائل للتابير عن المكان فخن للمكان  ــمن مجريات االحداث ومهما تاددت الوســـــ ذهنيا  ـــــ
خبائا كثيرة في التابير عن االبوا  والبي ة المفتر ة التي بسدها خيال مخرج الامل 
ــ  الحلول  ــيد المكان  اد و ـ ــية تجسـ ــور الذهنية الحسـ ــار البـ ــتحضـ الفني من خالل اسـ

الذو تجســـــدة الشـــــخبـــــيات وتتبـــــار  فيما بينها   الالزمة للتابير عن الحدث المفترض
  من واق  يابر عن مكان االحداث سوا  مالان منها  بيايا ا  خياليا .

( . 24فخن للمكان دورة في ســــــــرد االحداث الدرامية ففي المشــــــــهد المرئي رقم  
الضــا ال  لروفورد( يبــحبهة المزار  وابنائة يســيرون الى موق  ســقوح الركبة الفضــائية  

ــفل ..الضـــ  ــائي،  نزل الى االسـ ــحن الفضـ ــاهدة البـ ــة لمشـ ا ال  لرفورد(  ذهل من الدهشـ
  تقد  ببقى  ومن خلفهة المزار  وابنائة .

ــة التي  ــد مخرج الامل الفني المكان والبي ة المفتر ـ ــهد المرئي بسـ في هذا المشـ
ســــقال فيها البــــحن القائر  حيي بالها ذات ا ااد واســــاة وتم تبــــميمها وفال الحقيقة  

را ــية من خالل بال المركبة تبدو كبيرة الحجم بدا والمســاحة التي تغقيها واســاة  االفت
 بدا .

ــائا المكان المفترض  هذا المكان اراد من خاللة مخرج الامل الفني ابراز خبـــــــ
وـكذـلك حجم المركـبة المفترض هو االخر. وـبذـلك حقال مخرج الامـل الفني دور مكـان في 

ــاي الى ــال   بنا  االحداث الدرامية والسـ ــهد المرئي ديبـ ــر تربال مكونات المشـ ايجاد اواصـ
 االفكار والتحوالت التي تحدث في خال حركة الفال الدرامي . 

( . مشـــهد  فالط  اك( . حيي نشـــاهد الضـــا ال  55اما في الشـــمهد المرئي رقم  
 روســل( وهو مبــام وملقى في  رفة الامليات ويحيال بية عدد من اال با  وهو  تحرك  

ــدة وهم او ا ــيقرون علية لكن دون بدوا فخنة  شــــ ــاك  ة ويســــ ال با  يحاولون االمســــ
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يضـربهم ويدفاهم يسـقال من السـرير على االرض يمسـك  رشـاشـة( ويقتلهم ويتضـق انهم 
 لائنات فضائية ملتبسين  شخبيات  شرية .

في هذا المشــــــــهد المرئي بســــــــد مخرج الامل الفني المكان المفترض لبــــــــالة  
لمكان اذ ي هر المشـهد وكل شـي  فية  ير منققي من حيي ا  مليات حيي تبرز  را ةالا

 رائبية المكان. واالســــــلوم الذو  تم فية ابوا  الاملية وال ال  الدامب الذو يخيم على 
ــائية، اذا عد  منققية الحدث بال المكان  المكان و رائبية اال با  الذو هم كائنات فضـــــ

فني  جال المكان  بدوا  رائبيا لكي ي هر   بدوا  رائبيا . وهذا ما يفكر فية مخرج الامل ال
من خالل المنهت االنقباعي الذو اســب على  ــوئة حلولة االخرابية  خســتخدا  تقنيات)  
الفنية والاناصـر التي تجال عملية االبدا  واالصـالة حا ـرة في تبـميم المشـاهد المرئية 

 ا افة الى الباد الجمالي للبورة المرئية المتحققة .
 
تحقيال الخبــائا الاامة لكل اتجاة فني عن  ريال الوســائل التقنية    امكانية-3

 والفنية وتشمل : الكاميرا وعدستها الديكور االزيا  المكياج والمونتاج .( .
 
       :الكاميرا

تمثل الكاميرا الوســـلة التقنية التي يجســـد من خاللها مخرج الامل الفني عملة    
الدرامية وفقا  لقبياة اســلوم الماالجة الدرامية للنا لذلك ترتبال الكاميرا  شــكل اســاســي  
ــيد الواق    ــو  الامل الفني وما يحملة من قيم ومفاهيم فن للكاميرا دورها في تجســـ  مو ـــ

تشــــكيل  رائبي على وفال راية مخرج الامل الفني وتو ــــيفة  االفترا ــــي ومايحملة من 
(. اذ بســد مخرج  2للبــورة الذهنية لكي تكون مدركة حســيا . ففي المشــهد المرئي رقم  

ــورـية   ــوير الماركـة الجوـية والترالـي  البـــــــ الامـل الفني حجم اللققـة القريـبة احـنا  تبـــــــ
مثل للققة القريبة لبيان الخو  المستخدمة للتابير عن تلك الماركة اذ كان االستخدا  اال

 والتوتر والقلال على القيارين وهم  تقاتلون في الجو .  
الـدقيقـة التي ال تـدرك واظهـارهـا على  ــيـل  اذ عبرت اللققـة القريبـة عن التفـاصـــــــ
الشــــاشــــة المرئية من خالل تجســــيد تفاصــــيل الماركة والقيارين وانفجار القائرات وحالة 

للققة القريبة وفال ما تم تركيبة من تقنيات اسـتقاعت الخو  كلها مشـاعر عبرت عنها ا
(. 16الكاميرا ان تجســد الحدث وتبــويره وابراز خبــائبــة اما في المشــهد المرئي رقم  
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تنهض  ســو( من على االرض تتوبة نحو االنفجار الهائل تتحرك ببقى  خقواتها حقيلة  
ــاهد بمي  اال ــقال على االرض ... قق  لققة قريبة حم تنهض تشـ ــجار واالحراط قد تسـ شـ

احترقت تتقد  وسـال االشـجار المحترقة ...لققات قريبة لقدميها ..قق  .. الكاميرا تتا اها 
من الخل . تبـيق  بـوت لالها تسـم  صـوت شـخا على قيد الحياة . الكائن الفضـائي  
 تحرك خلفهـا . تن ر فال تجـدة . حم تشــــــــــاهـد ققاـة ماـدنيـة ترفاهـا . قق  لققـة قريبـة 

 ادنية . تنهض وتذه  . الكائن الفضائي  ن ر اليها وهو فوق الشجرة. للققاة الم
في هذا المشـــــــهد المرئي وفي  قية المشـــــــاهد بســـــــد مخرج الامل الفني اللققة 
القريبة في ا ل  المشـاهد وكانت سـمة واسـلوم للمخرج في تجسـيد اللققة القريبة دنها 

وهية ســــــــمة المنهت االنقباعي   تحدد اال ار وتباد االشــــــــيا  الغير مر وم في اظهارها
( . اذ تم اسـتخدا   24 االعتماد على الشـكل واال ر المغلقة. اما في المشـهد المرئي رقم  

اللققات البايدة في تبــــــــوير المركبة الفضــــــــائية واعقائها  ادا وحجم كبير وتســــــــقيق 
  االبســـا  وكذلك دخفا  ماالم المكان االفترا ـــي الذو يمثل البـــحن الفضـــائي وتســـقيق

 ماالمها  حيي ال ت هر  حقيقتها. من خالل استخدا  اللققة البايدة. 
الامل الفني قد وظ  زوايا الة التبــوير  اما زوايا الة التبــوير نشــاهد ان مخرج 

لكي تخد   ر ــ) في تبــوير المشــهد المرئي من خالل اســتخدا  زوايا التبــوير الذاتي  
و ـــ  مراقبة للشـــخبـــية داخل الحدث الحارة التســـاال واال ها   الشـــخبـــية التي تكون م

فان)  ثير عدة تســـااالت لكن  النتيجة النهائية تتكشـــ  حقيقة هذا الشـــخا. الذو يقو  
 المراقبة  اد ان يضـ  المتلقي في حيرة واسـتباق  الحكم والتوق  عنا تلك الشـخبـية ففي 

ــهد المرئي رقم   ــيارة ليال  خارج المد نة15المشـــ ــو( وهي تقود الســـ ــتم (  صـــ   الى  وتســـ
 تتاقل وتشوط، السيارة تتاقل وتتوقف عن الحركة. المذيا . موب) المذيا  

ــد الزاوـية اـلذاتـية لقـقة ـعاـمة تتحرك   ــاـهد ان مخرج الاـمل الفني ـقد بســـــــ اذ نشـــــــ
الكاميرا من وبهة ن ر ذاتية تراق  الســــــــيارة الواقفة. اذ تم اســــــــتخدا  تلك الزاوية لبيان  

لفضـــائية في تلك المنققة وان ســـب  انقفا  الســـيارو  المكان الذو  توابد في) الكائنات ا
هو القوة الخارقة التي تمتلكها الكائنات الفضـــــائية. اما اســـــتخدا  الزاوية فوق مســـــتوا  

ــهد المرئي رقم   ــدها مخرج الامل الفني في المشـ ــتخدا  تلك  24الن ر قد بسـ (. اذ تم اسـ
 لروفورد( وكبر حجم لة الضـــــــا ال  من فوق البـــــــحن القائر. حيي ت هر  ـــــــ اللققة  

ــحن القائر. اما  ــة لبيان كبر حجم البــ ــتخم الزاوية المنخفضــ ــحن القائر. ولهذا اســ البــ
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الادسات و ريقة توظيفها من قبل مخرج الامل الفني البل تجسيد المشاهد المرئية لذلك 
 عندما  ريد مخرج الامل الفني.

حقال  ادها الدرامي  ومن خالل ماالجت) للمشهد المرئي ان يستخد  الادسة التي ت
( نشــاهد اســتخدا  الادســة ذات الزاوية الواســاة التي تحقال 24ففي المشــهد المرئي رقم  

عمال ميدان كبير وتاقي حجما  كبيرا  للشـــــي  المبـــــور حيي بســـــد مخرج الامل الفني 
اســــتخدا  تلك الادســــة عند تبــــوير المركبة الفضــــائية الجاحمة على االرض لكي ياقي) 

يقة  حجم) داخل الغا ة وتجســـد ارتفا  حجم المركبة الفضـــائية البر  كثير ا اادا   ير حق
عن حقيقة المركبة داخل المشــهد. كونها تلا  دورا  كبيرا  في تشــوي) المن ور حيي تبدو 
االشـــيا  البايدة صـــغيرة بدا  اما االشـــيا  القريبة فتبدو كبيرة وتتغير نســـ  المن ور في 

عدة نســبيا  عن  اضــها. وهذا ما يســاى الى تحقيق) مخرج  الواق  حيي تبدو االشــيا  متبا
ــاهد المرئية  ــ  الحلول الالزمة الخراج المشــ ــتخدا  تلك الزاوية وو ــ الامل الفني عند اســ
واستخدا  التقنيات الفنية في تركي  المشاهد  من المنهت االنقباعي في تركي  البورة 

 المرئية الم حرة على ادرالات المتلقي.
 

 

  :الديكور

احد الوسـائل التقنية التي تسـاعد في تقور االحداث ادرامية والوصـول الى ذروتها  
ــية لذا فالديكور يكونبمثا ة الواق  المادو الذو تتفاعل في)  والكشـــــــ  عن الفكرة الرئيســـــ
الشخبيات وبهذا فخن الديكور يكون كواحد من الركائز االساسية التي يستند اليها مخرج  

ــره اـلدرامـية وـمدا تـفاـعل المتلقي بتـلك الامـل الفني وذـلك من خ الل ربال مكوـنات عـناصـــــــ
التبـــاميم التي تابر عن  بياة ومضـــمون الحدث الدرامي واالبوا  الســـائدة التي تتحرك  
بها الشـــــخبـــــيات ومدا تجســـــيد البـــــور الذهنية التي  وظفها مخرج الامل الفني ففي 

وهي تتحرك في الســــــــما  ( . اذ تم تجســــــــيد الديكور للقائرات  2المشــــــــهد المرئي رقم  
 اســــتخدا  الحقيقة االفترا ــــية في تشــــكيل الديكور للقائرات وهي تقير وتقاتل. كل هذه  
االعمال لديكور القائرات تم تبـــــميم) داخل االســـــتود و  اســـــتخدا  ...... االفترا ـــــية  
للحاســــــوم تم تركي  البــــــورتين ماا  لتاقي انقبا  ان تلك القائرات حقيقية وهي تقير  

وتنفجر وهذا هو التجسـيد الفالي للديكور في تبـميم نماذج للقائرات وبذلك حقال   وتقاتل
مخرج الامل الفني رايت)  خستخدا  الديكور في تنفيذ ذلك المشهد المرئي اما في المشهد  
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( . حيي نشـاهد الديكور في تنفيذ الديكور للمركبة الفضـائية وهي باحمة 24المرئي رقم  
الادسـات اذات الباد الب رو القبـير التي تاقي  ـخامة وكبر  على االرض بل  اسـتخدا   

ــائية وهذا ما  ــائية وبذلك حقال الديكور وظيفت) في بنا  المركبة الفضــ حجم المركبة الفضــ
يســاى الي) مخرج الامل الفني ا ــافة الى المشــاهد االخرا الذو تم في) صــميم الديكور 

( نشاهد القاعدة الجوية وبناية  12رقم  للتابير عن االحداث الدرامية ففي المشهد المرئي  
المختبر الخاص  االســتخبارات الاســكرية ليوحي لنا مخرج الامل الفني رايت) في تجســيد 
الديكور لتلك المختبرات التي  تم فيها حفل المركبة الفضــــــائية كذلك الكائنات الفضــــــائية  

ج الامـل الفني رايـت) وكيفـية ابرا  االختـبارات عليهـا وـبذـلك حقال اـلديكور وفال راـية مخر 
ــاي الدائم الى خلال عوالم خيالية  رائبية تثير الدهشـــــــــة   وفال المنهت االنقباعي والســـــــ

 والتساال لدا المتلقي عند مشاهد للمنجز المرئي .   
 

 المكياج:

 تميز المكياج  كون) احد الوســائل التقنية التي  لجخ اليها مخرج الامل الفني عند 
ــكيل م ــية وتشــــ ــخبــــ ــائا  ماالجة الشــــ المحها حيي يكون للمكياج دوره في ابراز خبــــ

ــية   ــيرورة مرئية خيالية قادرة على خلال الوهم  الشـــخبـ ــم  ) من صـ ــية وما تتسـ الشـــخبـ
وم هرها الخاربي. والمكياج وســــيلة تابيرية تالز  الشــــخبــــية وبذلك يكون لدا مخرج  

دث الدرامي وذلك الامل الفني الراية االبداعية التي يســـتقي  من خاللها بنا  وتقور الح
عن اقريال وسائل) التقنية وبذلك يكون للمكياج خبائب) االبداعية والجمالية وليب هو 
حالة سالنة وانما يكون ل) دوره الم حر في سرد االحداث وتقور الشخبية او ميولها او 

( المشـهد ليلي  روسـل(  29تقور البـرا  الدرامي للحدث لذلك ففي المشـهد المرئي رقم  
 ي فراش). نائم ف

مشـهد  فالط  اك(  نهض  ن ر الى السـاعة  دخل علي) فجخة بنود المان. يفز   
منهم. اللققات كانت قريبة زوبت) تحضـن) وتقول ل) ان) لم  ن ر الى السـاعة.  ن ر الى  
ذراع) فيجد احاره ندم ســـــودا  على ذراع) ...ان) ليب حلم . اذ بســـــد المكياج دوره في 

ــائية هي من تراوده في الحلم والدليل ابراز حقيقة الكابوس ا ــ) الكائنات الفضــــ لذو يايشــــ
انهم  ريدون) واحر امسـاك احدهم بذراع) وانقبا  االحر علي) وذلك لكون الضـا ال  روسـل(  

 هو من قا   قتل عدد من الكائنات الفضائية احنا  ابرا  الاملية ل). وانقاذه.  
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لامل الفني دور المكياج في (. حيي بسـد مخرج ا31ما في المشـهد المرئي رقم  
ابراز الكائنات الفضــــــائية وهي ملقاة على االرض اذ ابرز المكياج دور في اظهار الجثي  
ــائية   ــكلها الخاربي هذا الم هر الفريد للكائنات الفضـ ــائية وتبدل لونها وشـ للكائنات الفضـ

ــيل التي اظهرت الموت على تلك المخلوقات   و ريقة لان للمكايت دوره في ابراز التفاصـــــــ
تركيبها واظهارهم نحيلين وقبــــــــيرو القامة وكل ا رافهم نحيلة و ــــــــايفة ا ــــــــافة الى  
التركي  ا دو واقدا  تلك المخلوقات تكون اصــــا   اليد ن متالصــــقة وكذلك اقدامهم. اما 

(. في هذا المشــهد نشــاهد الدكتور  بونز( وهو  تحدث الى  50في المشــهد المرئي رقم  
من) ان  ري) ابي). قق . نشـاهد ان الدكتور  بونز( وهو ميت   المخلوق الفضـائي ويقل 

وكذلك الكائن الفضـــــــائي ان تم عمل المكياج للدكتور  بونز( من خالل انتشـــــــا  الدما  
ــائي اذ عبر المكـياج عن دوره المكمل   على وبـه) وفي كل مـكان وكذلك المخلوق الفضـــــــ

 لبنا  الشخبية ودورها في بنا  االحداث الدرامية.
 

                   .        ونتاجالم

يمثل المونتاج عنبـــــر مهم في خلال عدة تبـــــورات ذهنية وفكرية لقبياة ســـــرد  
االحـداث والمحـاف ـة على وحـدة الترا ال بين اللققـات على وفال الزمـان والمكـان و بياـة 
ــي  ــاس النفســــ ــاس بوهرو في احارة االحســــ ــية التي اتاتبر اســــ الحال الذهنية او النفســــ

( . في هذا المشـــــــهد  2المرئي رقم   منققية ترا ال اللققات م   اضـــــــها ففي المشـــــــهد  
المرئي بســد المخرج الامل الفني الترا ال المنققي والبنائي لتســلســل بنا  اللققات لتابر 
عن  بياة الحدث الدرامي واحداث فال البـــــدمة لدي) بهول الماركة الجوية اذ تم تركي  

في الجو قق    اللققات لتلبي  بياة المشـهد المرئي قق . لققة عامة لبيان الغارات وهي
ــهم واحــارة التركيز قق . لققــات   لققــة قريبــة لوبوه القيــارين وهم   تحــدحون م   اضـــــــ
متوســـقة  ائرات الادو وهي تقلال النار قق . لققة عامة القائرات االمريكية وهي تبتاد 
عن مبـدر النار قق . لققة قريبة للرشـاشـة وهي تقلال النار قق . لققات قريبة للوبوه 

لققـات عـامـة لحرـكة القـائرات في الجو قق . لققـة قريـبة دنفجـار  ـائرة   وهي قلـقة قق .
قق  لققة متوســـــقة للقيار  روســـــل( وهو  تحدث م  القيارين قق . لققات متوســـــقة 
لكابينة القيادة من الداخل ... لققات قريبة للقائرة وهي تبـــام وكذلك الكابتن  روســـل(  

من) الى ان  ناي المشهد المرئي  سقوح   يبام  جانب) قق . لققات قريبة والدما  تنز  
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ــهد المرئي قق . مخرج الامل الفني المونتاج  ــل( . في هذا المشـــــــ  ائرة الكابتن  روســـــــ
البنياني في تركي  الحدث الدرامي وكذلك عمل تســــــلســــــل منققي لقبياة الحدث الدرامي  

ققات او  حيي يكون هنالك بداية للمشـــــهد حم نهاية للمشـــــهد وهنالك عملية ربال بين الل
المشاهد السا قة وبين المشاهد الالحقة. لياقي المونتاج دوره الم حر في نفسية المتلقي 
فيحدث لدي) حالة من التخحر والبــــدمة بهول الماركة التي بســــدها مخرج الامل الفني . 
وهنالك تداخل في الترالي  بســـــــدها مخرج الامل الفني لتكون لها عالقة  قبياة ســـــــرد  

ية من خالل االنتقال  الحدث الى الزمن الما ــــي كما في المشــــهد المرئي  االحداث الدرام
( . هذا التداخل في الترالي  الزمنية فر ــــــــت)  بياة 64( و  55( و   50( و  29رقم  

سـرد االحداث وحركة الفال الدرامي للشـخبـية  روسـل( واحالم) التي يايشـها  وميا  . من 
ــتقي  من هـنا بســـــــــد مخرج الامـل الفني رايـت) في ب ـال المونـتاج هي االداة التي يســـــــ

خاللها بنا  مشــاهده المرئية وفال راية منققية لتســلســل االحداث لياقي التخحير الدرامي  
المقلوم وكذلك البقا  على التوتر والتشـــــويال قائم في البـــــرا  بين البشـــــر والمخلوقات  

 الفضائية التي تريد ان تجال لها مو ن قد  على كوك  االرض .  
                                                                                                            

]تشــكيل البنا  الفني للبــورة المرئية عن  ريال الراية الخاصــة حســ  االتجاه الفني -4
 في الدراما التلفزيونية[.

 
ــتالمـ)   ان  بياـة الرايـة الـذاتيـة التي  نتجهـا مخرج الامـل الفني منـذ لح ـة اســـــــ

للنا وماالجة وو ـــ  الحلول االخرابية للمشـــاهد وتفضـــيل صـــورة ذهنية حســـية عن  
اخرا في  ريقة تركي  البـــور المناســـبة لتجســـيد الحدث الدرامي ويجدها مناســـبة لكي  

ا فان الترالي  البـورية التي يجالها توصـل الفكرة والهد  الذو يسـاى من ابل). من هن
ــائـل المرئيـة التي تتخـذ لـ)   ــلوبـ) وكـذلـك التقنيـة والوســــــــ مخرج الامـل الفني تنقـاد الســـــــ
ــكيـل المرئي. اذ تاتمـد اليـ) مخرج الامـل الفني في تحـد ـد  ــائا الاـامـة للتشـــــــ الخبــــــــ

ة وبما الماالجات االخرابية وفال المنهت الذو يجده مناســـبا  لقبياة ســـرد االحداث الدرامي
 تبلور وفال المنهت االنقباعي لذا فان مخرج الامل الفني  (Taken)ان تشكيل مسلسل  

و ـــ  حلول) االخرابية في التركيز على اســـتخدا  االشـــكال الغرائبية  النســـبة لمخلوقات 
الفضــــــــــائيـة و ريقـة تركيبهـا وحيـاتهـا والقـدرات التي تتمثـل فيهـا ومن خاللهـا لالنقالق  
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بشر. وهذا خال وبده مخرج الامل الفني   سب على  وئ) احداح) للتااين م  سكان ال
ــبق  ــا ال  لروفورد( و موح) الغير محدود في ان يبـ الالحقة وهناك خال اخر  تمثل  الضـ
ــاـئل التي تحقال ـل) ذـلك  لـجخ الى   ــراـف) على المخبر مهـما  ـكاـنت الوســـــــ برتـبة ـعالـية واشـــــــ

ت). وهناك خال درامي اخر  تمثل  الخدياة وكذلك القتل في سـبيل الوصـول الى تحقيال  ايا
في الضـــــا ال  روســـــل(. اذ يشـــــارك كقائد ســـــرم خالل الحرم الاالمية الثانية وفي احنا   
الماركة الجوية فان) يبـــــــــام وبمســـــــــاعدة حالحة صـــــــــحون  ائرة  نجو من الموت لكن 
الكوابيب تراوده كل  و . اما شـــخا  بون( تلك الشـــخبـــية التي وبدتها  ســـالي( في 

ــب ــرية الكوخ الخشــ ــائي متلبب بهي ة  شــ ــق ان) مخلوق فضــ ــاعدتها  تضــ ي وحاولت مســ
ــا . وهـناك عدد من الخقوح الدرامـية لكنـها تتحرك وفال  وبـادها يـغادر االرض الى الفضـــــــ
ــيلة والتقنية   ــينة من االحداث التي تتحرك الامل الفني وتدفا) في اختيار الوســ حبكة رصــ

حمل قيم ابداعية وبمالية رصــــــينة  التي يجدها مناســــــبة  حيي ت هر البــــــورة المرئية ت
تختل  عن مثيالتها من البـــــور التي تارض في اعمال اخرا وهناك بتشـــــكيل اســـــلوم  

ــاهد المرئية وو  ــور  مخرج الامل الفني في تحد د الراية الذاتية في  ريقة تنفيذ المشـــ  ـــ
ـــية للمتلقي في د هـا ويجاـل منهـا حـاـلة   الحلول الالزمـة  حـيي ت حر في المـدركـات الحســـــــ

 ينة تحيل االحداث الدرامية الى واق  افترا ي مدرك حسيا .رص
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 العينة السادسة 
 Expressionism - Supernatural  االتجاه التعبيري

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Super Naturalاسم المسلسل:   
 عنوان الحلقة:     المنزل
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 Ken Glrottiاخــراج:         
 تمثيل

      Jared Padalcki 

    Jensen Ackles    
 دقيقة 86وقت الحلقة:    

 انتاج:        شركة ورنر برذر
 .2004سنة االنتاج:    

 ملخص القصة:

قبــة البــرا  بين الخير والشــر. و بياية هذا البــرا  اتخذ بانبين بان   لتمثل ا
الى موابهة الشـر ا نما كان.  دائما   ن يسـايان ذ لد ن( ال –ن  سـا   الخير المتمثل  االخوي

وـكذـلك نجـد للاراـفة خققهـا وفالهـا الم حر في بـنا  االحـداث اـلدرامـية اذ تكون ذات ـقدرات 
متمثل  قوة  يبية  ير   عالية في موابهة الشـــر ومشـــاعدة االخريين. وهناك بان  خفي

  داخل ماروفة والبــرا  ماها  تقل  التكاف  في القوا لذا فان الموابهة المبــرية تحتد
في ســبيل انقاذ  المنزل الذو يبــبق هو المكان الذو تتجســد في) مجمل االحداث الدرامية

على هي ة   الامل الفني  اال   بيني( واوالدها من االروار الشـــيقانية التي بســـدها مخرج
 لتلة ملتهبة من النار. وباد موابهات عدة اخيرا   نتبر الخير على الشر.

ــاهد ان تلك الرور ال ــرية وهي اذ نشـ ــانة  شـ ــيقانية تاود وتتحول الى هي ة انسـ شـ
والدة االخويين وعندما ت هر فانها ودفاعا  عن ابنها  سا ( الذو تحاصره االروار الشريرة  
الى   ــة  القبيايـ ــاة  االمر  اودة الحيـ وتقردهم من المنزل، وينتهي  ــة  توابههم  قوة  يبيـ

 الاائلة لتاين  سال  في المنزل.
ــمات وا-1 ــكل منها االتجاه الفني في الدراما ]ابراز الســــــ ــائا التي  تشــــــ لخبــــــ

 السرد البورو[. –الفكرة  –الحوار   –الحبكة  –الشخبية   –التلفزيونية وذلك من خالل 
 

  الشخصية:

تاددت الترالي  البورية التي  وظفها مخرج الامل الفني في الساي اليجاد  مهما
ــية داخل الامل الدرامي لتاقي فالها وحركتها الم حرة في  الحلول الالزمة لبنا  الشـــــخبـــ
ســياق االحداث فان الشــخبــية تبقى ركن اســاســي في تبــوير الحياة االبتماعية ومهما 

فانها تبقى سمة اساسية في تشكيل   بيةئوالغرا تاددت المفاهيم حول الشخبية المفتر ة
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المنجز المرئي وهذه الخبــــــوصــــــية الدرامية للشــــــخبــــــية يمكن االيحا  بها  ادة  رق 
ــائل يـجدها مخرج الاـمل الفني مالئـمة لقبيـاة الـحدث وكذلك لقبيـاة االتـجاه الفني   ووســـــــ

 التابيريةالتي تبنى على  ـــــوئ) الشـــــخبـــــية، وبما ان التركي  البـــــورو للشـــــخبـــــية 
التي تايشــــها الشــــخبــــية  واتجاهها وميولها ودوافاها لكي تابر عن الخلجات النفســــية  

ــال مادو تتحرك في) وتم االنقالق من) نحو البحي عن   ــبيل ايجاد وســــــ التابيرية في ســــــ
ــال الكم الهائل من الرع  والخو  وكثرة الدما  التي  لجخ اليها مخرج الامل   وبودها وســــ

 خالل ما يمتلك) من وسائل تقنية وعناصر مرئية.  الفني، وتجسيدها من 
 

 شخصية االخويين )دين( و )سام(

ة االجة شـــمولية لمجمل االحداث الغريباذ تم صـــيا ة شـــخبـــية االخوين وفال م
ــافة الباد ــيات وا ـــ ــخبـــ ــ) تلك الشـــ الخيالي على تكوينها من خالل توظي     الذو تايشـــ

ــور اـلذهنـية لكي تامـل على وفال ماقـيات النا اـلدرامي  ومـدا فـااليتهـا وـتخحيرهـا  البـــــــ
المفترض ففي   ر بتلك الشخبيات ر م لواق على المتلقي الذو  نقاد ال شاوريا  نحو التخح

 (.12-11المشهد المرئي رقم  
ــد مخرج  ــاهد المرئي بســ ــيةفي هذه المشــ ــم( و  د ن(.  الامل الفني شــــخبــ  ســ

في مكافحة الشـــــــــر. اذ  نهض  ســـــــــا ( من النو  فزعا  احر رايت) كابوس المراة   وعملها
تقل  المســاعدة. وهي تبــرخ خوفا  من شــر  هددها في هذا المشــهد اظهر مخرج الامل  

ــاس  االخرين والخقر ال ــا ( في االحســــ ذو  القدرات الروحانية والتنب ية التي يمتلكها  ســــ
عين ســا  وهو يفتحها بلققة قريبة تثير الخو  والفز  ومن    هدد حياتهم. اذ تم تبــوير

ــهد المرئي رقم   ــ). اما في المشــــ ــا  وهو بالب في فراشــــ حم االنتقال الى لققة كاملة ســــ
الذو  تبـفق الحاسـوم ويقول   (.  سـا (  رسـم شـجرة ويتحدث م  اخي) االلبر  د ن(12 

حل  لالي( وان  اقم) قد اختفى وكذلك تحدث عن تشـوه الخي) وبد مرك  صـيد على سـا
ان  د ن( مهتم  مارفة ال واهر الخارقة ومتا اتها  سـا ( مسـتمر   الماشـية في تكسـاس اذ

 الرســـم. يكرر رســـم الشـــجرة عدة مرات.  ركز على رســـم الشـــجرة  تذكر ان) شـــاهد هذه  
نا صــــــغيرين برفقة الشــــــجرة من قبل.  ركض نحو حقيبة يخرج صــــــورة الاائلة عندما كا

تبميم الشجرة.  سا ( يقول الخي). انا اعلم الى    والدهم. وتوبد خلفهم في البورة نفب
ا ن تذه  هذه المون. الاودة الى منزلهم القديم في  تكســاس(. المنزل الذو توفقت في) 
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التي تسـكن) في  والدتهم حرقا  واخت)  بيسـكا( سـا  يحاول اقنا  اخي)  د ن(. الن الاائلة
 خقر ويحاول مساعدتها. 

ــد   ــهد المرئي بسـ ــة  د ن( ل) في هذا المشـ واخيرا  يقن  اخي)  الذهام ر م ماار ـ
الحالة التنب ية التي يمتلكها  ســـــــــا (    االحداث الدراميةمخرج الامل الفني  ـــــــــمن بنا   

لالحداث بين الرســم الذو رســم)  ســا (  ا  محركلك عملية الربال  و بال للشــجرة هي وكذ
وبين البـــورة الفوتو رافية للاائلة ومن خلفها تلك الشـــجرة. وبذلك عبر مخرج الامل عن  

واالتجـا  الى البـيت القـديم اـلذ ن كـانوا   االحـداث اـلدرامـيةدور الشـــــــــجرة في تغير مجرا  
يا . اما في يايشــــــــون في) واالحســــــــاس  الخقر الذو  هدد الاائلة التي تســــــــكن في) حال

ن الى بيتهم القديم. حيي واخي)  ســــــا ( يبــــــال  (.  د ن(15-13المشــــــهد المرئي رقم  
التي كانت حلقة الوصـل بين سـا  واالحداث الغرائبية التي تسـكن نفسـها  ن الشـجرة ايشـاهد
البام تخرج المراة التي تســكن    نزل  ســا ( من الســيارة ويتوب) نحو البيت. يقرق   البيت

تجيب) المراة   بيني( ترح  بهم ويارفها  سـا (  ان) كان يسـكن هذا البيت.البيت وتدعى  
الليلة الما ية.  دخلون البيت ويسالوها عن البيت. في هذا  انها شاهدت  اض صوركم  

بســد مخرج الامل الفني حركة الكاميرا وهي تتقد   اتجاه الشــجرة ا ــافة  المشــهد المرئي
وير الشـــــجرة ومن حم االنتقال الى لققة عامة الى اســـــتخدا  اللققة المتوســـــقة في تبـــــ 

. يبــلون الى البــالة حيي نشــاهد  فل  نادو االحداث الدراميالظهار البيت وهو مكان 
للمة عبـير. عبـير تقول لهم ان) ابنها  ريتشـي( يح  الابـير. حم  تحركون حيي اال  

لحركة االخويين، حم يســـــالون المراة عن     بيني( تارفهم  ابنتها  ســـــارو(. لققات كاملة
البيت فتجيب) ان) تحدث اشــيا   ريبة. انققا  الكهربا  وانســداد حوض الغســيل ا ــافة 
ــارو( تريد ان  ــفلي للبيت. ابنتها  سـ ــدر في القابال السـ ــوات التي تبـ الى الخدوط واالصـ

مال ب ان)  شـي  شـاهدت)  شـخن خزانة المال ب امها. تقول ال شـي  في خزانة ال  تخبرهم
حلم لكن القفلة  ســارو( تقول لها لم الن احلم لقد كان في الغرفة وكان شــي  محترق. 
يخرج  سـا ( واخي)  د ن( ويقول ل)  د ن( هل هذه المراة التي شـاهدتها في الحلم يجيب)  
 سا ( نام. لققات قريبة لبيان تخحير الحد ي عليهم. حم لققة عامة لخروبهم من البيت.  

المشـــــــــهد المرئي وظ  مخرج الامل الفني حوارات) اليبـــــــــال المالومات عن    اذ في هذا
الغريبة التي تحبــــل داخل البيت  حيي الدت مخاو   ســــا ( على هذه الاائلة  االشــــيا 

 من الرور الشيقانية التي تسكن هذا البيت وتريد قتل المراة  بيتي( واوالدها.



 التحليل
 

 

268 

( مبر على انقاذ الاائلة من نشاهد  سا  (.17-16اما في المشهد المرئي رقم  
الرور الشــــــيقانية التي تشــــــكن البيت  د ن( يقول ل) عن القريقة التي يمكن بها اخراج 
المراة من البيت. اذ بســد مخرج الامل الفني تجســد المشــهد من خالل اســتخدا  اللققة  

ة. القويلة. وهي تتا   تحرك االخويين لح ة خروبهم من البيت الى ان يبـال الى السـيار 
ويتحـدحون عن مارفـة تـاريخ الاـائلـة واالحـداث   حم  نقلقـا الى ان يقفـا في محقـة الوقود

ــبام  ير ماروفة   ــيكا( اللتان احترقتا الســـ ــارو( واختهم  بســـ التي رافقت مقتل امهم  ســـ
 ويقررون البحي عن االصدقا  والماار  الذ ن لد هم مالومات عن ابيهم.

المذكرات التي   ( واخي)  د ن(.  اد قرا ة(  ســــا 21اما في المشــــهد المرئي رقم  
ن الى الارافـة  ميســـــــــورو( وهي قـارئـة  ـال  روحـانيـة تقر  االفكـار تخا والـدهم  ـذهبـا

واالفاال التي تبـدر عن الشـخا المقابل انها تقر  االحسـاس ومارفة القاقة التي تبـدر 
سـكن المنزل وهو عن الرور الشـيقانية.  سـا (  بد   الحد ي عن الرور الشـيقانية التي ت

الذو  هدد اال   بيني( واوالدها بد ت  ميسورو( تتحدث حول الرور   يحب بوبود الخقر
( ســنة. اذ بســد مخرج الامل الفني اســتخدا   20الشــريرة التي تســكن بيتهم ســا قا  قبل  

الاائلة من الرور    الذو تشـار  ) الشـخبـيات وخوفا  فيحجم اللققة القريبة لبيان التخحير  
 الشريرة.

 ن( وبرفقتهم الارافة  ميسورو(  سا ( واخي)  د  (25اما في المشهد المرئي رقم  
تون الى بيت الســــــيدة  بيني(. ميســــــورو تقل  منها الســــــمار لهم  الدخول. لمارفة  يا

داخل البيت، هذا الشي  الذو يحاول قتلك وابنائك  بيني( الشي  الذو يسب  لها القلال 
ــه ــارو(  م لهم  الدخول. ميســـــــورو تتجول داخلتســـــ البيت. تدخل الى  رفة القفلة  ســـــ

ــر موبود في هــذه الغرفــة.  د ن( يخرج بهــاز لمارفــة ال واهر   وتخبرهم ان مركز الشـــــــ
الخارقة. ميسـورو تتفحا الغرفة وتضـ   دها على كل شـي  لالحسـاس  القاقة البـادرة  

ا ســـبال. لققات قريبة بســـدها مخرج  من الرور الشـــريرة وتخبرهم ان) شـــي  مختل  عم
ــيا  الموبودة داخل المنزل. لققات   ــب االشــ ــورو وهي تتحســ الامل الفني الى  دو ميســ
قريـبة  لميســـــــــورو( وهي تتحـدث عن االروار داخـل الغرفـة تفتق خزاـنة المال ب. تحب 
بوبود شــر حقيقي في هذا المنزل. تتحرك داخلها تحب احســاس  ري  عبر عن) مخرج  

من خالل توظيف) للم حرات البــــوتية التي عمقت االحســــاس بوبود االروار   فنيالامل ال
الشــريرة داخل المنزل. وحركة الكاميرا الترقبية ا ــافة الى اظهار مشــاعر الخو  والقلال 
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على وبوه الشــخبــيات  ميســورو(،  د ن(،  ســا (، هذا التجســد الذو عبر عن) مخرج  
لذو سـو  ت هر في) الموابهة ويشـتد البـرا   الامل الفني في التحضـير للحدث الالحال ا

 .بين االخوين والرور الشريرة التي تسكن هذا المنزل
(  ميســـــــــورو( وماها االخوين تحضـــــــــر 27-26رقم   اما في المشـــــــــهد المرئي

التاويذات التي يج  ان يضاوها داخل بدران المنزل من الجهات االرباة. هذه التاويذات 
تقل  من  بيني( مغادرة المنزل والذهام الى  و    سـو  تقرد االروار الشـريرة. ميسـورو 

ــورو الى داخل البيت.  بد ــو . تدخل ميســـ ــا ( بتفحا  مكان الى ان  نتهي المو ـــ    ســـ
بدران المنزل لكي يضـ  التاويذات داخل الجدران. لققة قريبة  نفبـل سـلك الكهربا  عن  
البلك. ويتوب)  اتجاه  سـا ( لققة قريبة لوب)  سـا (. سـلك الكهربا   تحرك على االرض  
لان) افاة ويقترم من قد   سا ( اللققة قريبة. اذ بسد مخرج الامل البرا  الذو سو  

ــتخـدا  حجو  اللققـات القريبـة لزيـادة التوتر  ـدور بي ــريرة  ـاســـــــ ن االخوين والرور الشـــــــ
والتشــــــويال.  د ن(  تفحا بدران المنزل هو االخر ويبد   امل حق  في الجدار. حاف ة  
الســـــــكالين في لمقبخ تتحرك عن مو ـــــــاها. قق .  ســـــــا (  بد   امل حق  في الجدار 

روار الشـــــريرة لموابهة االخوين وهم الم حرات البـــــوتية تامال الحدث وتجســـــد تحرك اال 
ــيقرة  ــرا  بين قوا  يبية تريد السـ ــر صـ ــرا  بين الخير والشـ ــاون  التاويذات. ان صـ يضـ
على البشـر.  ميسـورو( هي تبد  عملها بتفحا اركان المنزل في القابال السـفلي. تضـ   
ــدمها ويدفاها  ــخم ويبـ ــبي  ـ ــندوق خشـ احدا التاويذات في الزاوية.  ندف   اتجاهها صـ
ــمون الحدث لققات قريبة  ــاعد  قوة لتاميال مضــ ــوتية تتبــ  اتجاه الجدار. الم حرات البــ

.  د ن( يضــ  الذو بســده مخرج الامل الفني  االحداث الدراميالظهار تفاصــل    ومتوســقة
ـــكالين قق  لققـة قريـبة .    نـقادهـا  د ن( ويحتمي التازـيذة في الجـدار تنقلال علـي) الســـــــ

ــا (  لت ــقال على  قاولة القاا . قق .  سـ ــلك الكهربا  ويخنق)  قوة ويسـ   حول عنق) سـ
وال يســـتقي  االفالت من).  ســـا ( يحاول و ـــ  التاويذة في الجدار لكن) ال يقوا االرض  

على الحركة. الم حرات تتباعد البراز حالة البرا  بين االخوين واالروار الشريرة.  سا (  
ن ر.  د ن( يختي مســــرعا  النقاذ ال يقوا على الحركة ويفقد تركيزه. لققة فوق مســــتوا ا

 اخي)  سـا ( يحاول فتق السـلك عن رقبة اخي) لكن دون بدوا. يمسـك التاويذة ويضـاها
داخل الجدار. يبــدر صــراخ وصــوت عالي مرافقا  عن صــدور  ــو  ســا   يامي الببــر 

الامل الفني خروج االروار من البيت عن  ريال اســــــتخدا  من المنزل. اذ بســــــد مخرج 



 التحليل
 

 

270 

ــو  ال   ــريرة  الضــ ــاهد اندفا  االروار الشــ راض تابيرية. لققة عامة للبيت من الخارج نشــ
نحو  سـا ( ويفك السـلك عن رقبت).   وانبااث  ـو  شـد د في لح ة خروبها.  د ن(  تج)

الجو والحركـة داخـل المنزل تهـدا. كـل شـــــــــي  داخـل البيـت قـد تحقم  بيني( تاود الى  
تلك   ربون من). اذ بســـد مخرج الامل الفنيالمنزل وتشـــاهد الدمار.  اد ترتي  البيت يخ

الموابهة  اســتخدا  القق  الســري  للققات ا ــافة الى توظي  الم حرات البــوتية لامال  
 .االحداث الدراميمضمون  

شها تقر  مجلة. اراقدة في فر   بيني( وهي ( _29-28اما في المشهد المرئي رقم  
الســـرير  بد   التحرك  ان  وهي نائمة تضـــاها بانبا  تقفء اال ـــا ة تســـتســـلم للنااس. 

علي).  نتابها الفز  والخو  وال تســـتقي  ماذا تفال. تبد   البـــراخ  قوة ان) من ر مرع  
ــرية في  ــائل) التقنية  و الخد  والم حرات الببـ ــتخدا  وسـ ــدخ مخرج الامل الفني  اسـ بسـ

داخل السـيارة  تجسـيد المشـهد المرئي، ا ـافة الى الم حرات البـوتية. قق .  سـا  ود ن(
 بيني(  راقبون  ســـا ( يشـــاهد  بيني( وهي تبـــرخ وخائفة. المشـــهد نفســـ)  اما  منزل

شي  يحاول قتل المراة التي تسكن بيتهم. اذ  دل    تكرر عندما كان  سا ( يحلم  حدوث 
الى داخل المنزل.  بيني(   على القدرات التنب ية التي يمتلكها  سـا (.  دلخ  سـا  ود ن( 

ــوتية تامال  تحاول ال ــتمرة الم حرات البـــ خروج من الغرفة لكن البام مغلال االهتزازت مســـ
الحدث لققة قريبة ومتوسـقة متالحقة. الرع  والخو  يسـيقر على الشـخبـيات. الرور  
الشــــــريرة ت هر داخل خزانة المال ب عبارة عن كتلة ملتهبة من النيران.  ســــــارو( تن ر  

تتحرك على هي ة بســــــد والنيران تلتهب).    من الخو . الرور الشــــــيقانية اليها وتبــــــرخ
 د ن(  دف  البام  قوة ويحقم) وبخروج  بيني( من الغرفة  ســا ( يحمل القفل البــغير 
ــيقان. قق . لققة   ــارو( تبكي لققة قريبة للشـــ ــريرة  ســـ ــاهد الرور الشـــ ويركض  ). يشـــ

 متوسقة سا  يحمل القفل  دخل الى الغرفة.
يقترم من  ســــــــارو( ويحملها. قق  لققة قريبة لوب) ســــــــا  وهو يحمل االقفال.  
يقل  من  ســـارو( عد  الن ر الى الشـــيقان.  نزل بهم الى القابال االر ـــي. يقل  من 

الى داخل اتبـال)  سـارو(  ير  اخذ اخيها خارج البيت  سـا ( يسـحب)  قوة خفية   سـارو( 
ــيـقانـية . الـبام الـخاربي للبـيت يغلال.  د ن( يـحاول   د ن( ان اـخاه ـقد اـخذـت) الرور الشـــــــ

على الجدار وال   ا  البام ليســــــاعد اخي)  اد ان اخذ ما) بندقية.  ســــــا ( ملتبــــــق  تحقيم
يسـتقي  الحركة. قق . قريبة حم تدفا) الرور الشـيقانية  قوة ويرتقم في الجدار المقابل.  
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الحركة.  لققات قريبة  ندف   قوة الى الجدار ويلتبـال  ). وال يسـتقي     سـا (  نهض حم
التوظي      لســا ( وهو يحاول التخلا لكن من دون بدوا. ان بســد مخرج الامل الفني

الدرامي للشـخبـية المفتر ـة الشـريرة. وتركيبها البـورو على هي ة بسـد تلتهب) النيران.  
تتقد  الرور الشـيقانية الى وسـال البـالبـة وتتقد   اتجاه  سـا ( المن ر مرع   ويخي   

يحقم البام ويدخل وين ر الى الشــيقان ويحاول ا الق النيران علي). لكن  ســا (   د ن(  
يقل  من) عد  ا الق النار. من بندقيت) الن) يار  من هذه الشـــخبـــية. تختفي النيران  
تدريجيا  وت هر الشـــخبـــية المتلبســـة  الرور الشـــيقانية لتتفابخ ان تلك الشـــخبـــية هي 

ــتخـدا  الحقيقـة والـدة  ســــــــــا ( و  د ن( الكـل منـدهن م ن رايتـ) والـدتهم. اذ كـان اســـــــ
المرئي. تتقد   ســــارو( والدة االخوين وتنقال  اســـم   االفترا ــــية في تركي  هذا المشــــهد

 د ن( حم تتحرك وتتج) نحو  سـا ( وتنادي)  سـا (.  سـا ( مازال ملتبـال على الجدار وال 
روار الشــريرة ترك الحركة. تاتذر ل) وتتقد  الى وســال البــالبــة. وتقل  من اال يســتقي   

ابنهــا والخروج من المنزل. حم تاــاود وتتحول الى كتلــة ملتهبــة من النيران وتنقلال الى  
السـ   وتختفي  سـا (  تحرر من الجدار. اذ بسـد مخرج الامل الفني شـخبـية االخوين  
ومحاربتهم وتبـــــد هم للشـــــر وفال ما يجســـــده مناســـــبا  للتابير عن المنهت  واالســـــلوم  

وظف) في رسم الشخبيات المتبارعة في هذا المسلسل الدرامي. اذ اظهر التابيرو الذو  
مخرج الامل الفني قدرت) الكبيرة على توظي  وسائل) التقنية في تجسيد االحداث المرعبة 

 وايبال المانى الى المتلقي. الدرامي ا افة الى دور الشريال البوتي في تاميال الحدث
 

 الروح الشيطانية:

ة خيالية بســــدها مخرج الامل الفني وو ــــ  التركي  يبافترا ــــية  ر شــــخبــــية 
لذا نجد ان خبـائا هذه الشـخبـية   االحداث الدراميةالبـورو لها لكي تابر عن مجمل 

ــر وقتلهم و ردهم من ملكهم. هـذه   ــيقرة على البشـــــــ التي تمتـلك قـدرات خـارقـة في الســـــــ
 ها االفترا ي.الشخبية تمتلك ا اادا  كثيرة في  ريقة بنائها  من واقا

(.  بد  التحرك الفالي للرور الشـيقانية والتمهيد لبد  3ففي المشـهد المرئي رقم  
ــد مخرج الاـمل الفني لـهذا التقور لتـلك    الاـمل في القـتل و رد  بيني( من بيتـها اذ بســـــــ

ــيد وتاميال المانى وااليحا  بوبود  ــوتية ودورها في تجســ الرور عن  ريال الم حرات البــ
واصــدار خربشــة لشــي   تحرك.   داخل البيت من خالل اصــدار خدوط  شــخبــية  رائبية



 التحليل
 

 

272 

ــهد   ــد مخرج الامل الفني امكانية الم حرات في الاملية الدرامية. اما في المشـــــــ هنا بســـــــ
في فراشـــــها تســـــم  صـــــوت تحرك الكرســـــي الذو   (.  ســـــارو( وهي نائمة5المرئي رقم  

الكرسـي  تحرك عن مو ـا) الخو   تملك  و ـات) امها اما   ام خزانة المال ب تشـاهد 
ــاعد للتهي  لحدث ســـو    ــوتية تبد   التبـ ــيقر عليها، الم حرات البـ ــارو( والرع  يسـ  سـ

 بـاوبة  يحبـل من برا  هذا الفال الحركي.  ام الخزانة يفتق تدريجيا   سـارو( نسـتاين 
خوفا  من هذا الشــي  المجهول لققة قريبة لوب)  ســارو(. قق . لققة من داخل الخزانة  

رور شـــــيقانية على هي ة –وبهة ن ر ذاتية ت هر  ســـــارو( وهي تبكي في فراشـــــها  من 
ــارو( تبـــــــــرخ من الخو  والرع    لتلة ملتهبة من النار تتوقد داخل الخزانة الفتاة  ســـــــ

ــيقر عليها لققة قريبة للن ــد مخرج الامل  يســ ــهد المرئي بســ ــتالة في هذا المشــ ار المشــ
الفني الفال الثاني لحركة تقور الرور الشــــيقانية  ــــمن ســــياق ســــرد االحداث الدرامية 
وهي اظهار التركي  البــــــورو لتلك الرور الشــــــيقانية التي تســــــيقر على المنزل. وهذا 

ا  الشــــــخبــــــيات  التجســــــيد وظ  من ابل التابير عن المنهت االنقباعي في راية وبن
الخيالية الغرائبية وفالها الدرامي. ليتقور بنا  شـخبـية الرور الشـيقانية وتبدو عدوانية  
الثر تجاه اال  واوالدها في ســـــبيل قتلهم او اخرابهم من البيت. اما في المشـــــهد المرئي  

 (.18رقم  
  اذ بســـــد مخرج الامل الفني القدرات الادوانية التي تمارســـــها الرور االشـــــيقانية 

تجاه البشـــــــر من خالل الفال االنتقامي لاامل التن ي  الذو يختي الى منزل  بيني( في 
ســبيل تن ي  حوض الغســيل من االنســداد. يضــ  االدوات التي بلبها ما) الســتخدامها 
ــبـيل التمهـيد للحـدث  في التن ي . لققـات متنوعـة بســـــــــدهـا مخرج الامـل الفني في ســـــــ

ــيل الدقيقة التي تحيال   ــيل. الاامل يقو   فك  ومارفة التفاصــــ  ابوا  الغرفة وحوض الغســــ
الحوض من االســفل وهو ممدد على االرض. يســم  صــوت يشــاهد لابة دمية على هي ة 
قرد يمســـــــك بيده مدق.  بدو يشـــــــتغل لوحده يجذم انتباه الاامل. لققة قريبة للقرد وهو 

فوق   يبـــدر اصـــواتا  ويبـــفال. يســـتمر عامل التن ي   فك الحوض من االســـفل. اللققة
مســتوا الن ر زاوية عين القائر تم تجســيدها لكي تابر عن انســحاق الشــخبــية. القرد 
مسـتمر  احرار االصـوات. لققة قريبة للقرد. الاامل  ن ر الى القرد الذو توقف فجخة عن  
ــلك الكهربا .  دخل  ده في داخل  ــل ســـ ــفيال. لققة قريبة ل). عامل التن ي  يفبـــ التبـــ
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ن الشـــــــــي  الذو يغلـق). يحب بوبود شـــــــــي   المب  ده انبوم الحوض. لكي  ـتخلد م
 يخربها حم يااود ادخال  ده داخل انبوم الحوض.

ــراخ  قوة واـلدمـا  تتـناحر هـنا وهـناك وتنزل من  فجـخة  ـبد  عـامـل التن ي  ـ البـــــــ
ــتمر   ــرخ  قوة. القرد مســ ــتمزق  ده ويبــ ــفيال وتســ االنبوم دما  كثيرة والقرد  بد   التبــ

اخراج  ده. الدما  تنزل كالما  الجارو وعملية تققي  لذراع)     التبـفيال حيي ال يسـتقي 
الرع  وكثيرة الدما  قد ســــــادت على هذا المشــــــهد المرئي ا ــــــافة الى  بياة الم حرات 
البــوتية التي عمقت الحدث واحارة التوتر والتشــويال وكل شــي  يجال المدركات الحســية 

رع . في هذا المشهد اظهر مخرج الامل  للمتلقي تنقاد ال شاوريا  لمتا اة ذلك الحدث الم
 الفني الرور االبرامية للرور الشيقانية وفالها فجخة تجاه البشر.

 
  :الحبكة

تتســـــــــم حبكة الامل الفني  قدرتها على ترا ال المو ـــــــــو  والمحاف ة على وحدة 
الماالجة الزمان والمكان لذا نجد ان مخرج الامل الفني قد و ـــ  الحلول االخرابية احنا   

الدرامية للنا لكي  تحكم  حركة ســير الفال الرئيب واالفاال الســاندة ل).  ــمن خقوح  
لســــــرد االحداث. لذا فان التركي  للحبكة في بنا  مفاصــــــل الحلقة الدرامية   المنزل( اذ  
تتسم تلك الحبكة  انها تمتلك مقومات البداية والوسال والنهاية في تركي  االحداث ا افة 

مخرج الامل الفني الى التحرر في اســتخدا  االســالي  والوســائل التقنية والفنية    الى قدرة
والدخول في اعماق الشــخبــيات واالعتماد على ابراز بان  الرع  والدما  والشــخبــيات  
ــيقانية  ــب  مجهولية و رائبية الرور الشـ ــي  سـ ــتقرار النفسـ تاين في حالة من عد  االسـ

ــد بهي ة كتلة من النيران  . وبهذا حقال مخرج الامل الفني  رايت) وفال المنهت التي تتجســ
واالتجاه التابيرو في رســـــــــم االحداث الدرامية. واالعتماد على ابراز الفال المو ـــــــــوعي 
ــكل الخد   ــيل االخرا الماتمد على تشـ ــيال الحبكة لكي تبرز التفاصـ للحدث من خالل تبسـ

 والتقنيات في بنا  الحدث الدرامي.
 

   وار:ـالح

في هذا المسـلسـل  كون) حوار قبـير مكث  ذو داللة ايحائية وظف)    تميز الحوار
مخرج الامل الفني  من االحداث الدرامية للتابير عنها لكي  تفاعل ماها وينشد لمتا اة 

(. تختي  سـارو( الى امها التي 1التفاصـيل التي يشـيرها الحوار ففي المشـهد المرئي رقم  
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   بيني( تســخل بنتيها لماذا انت ليب في ســريرك  تاود ا را ــها وتتذكر ايا  زوابها. اال
فخبرها  سـارو(.  وبد شـي  في خزانتي اذ اوحى هذا الحوار القبـير المكث  عن  بياة 
االشــــيا  الغرائبية التي تبــــدر اصــــواتا  داخل خزانة المال ب ولياقي هذا الحوار الحدث 

ــارو( الدرامي الترق  لمارفة ماذا  وبد داخل خزانة المال ب  حيي     حر على القفلة  ســـ
(.  ســا ( يحب  الخقر  12وتخا  من) وال تســتقي  النو . اما في المشــهد المرئي رقم  

الذو يبـــــ  الاائلة. يخبر اخي)  د ن( الن) ل) قدرات تنب ية على قرا ة المســـــتقبل. ر م 
  ماار ـة اخي) لكن في النهاية يقررون موابهة الشـر الذو يحيال  المنزل القديم. وحماية 

هذه االســرة وبذلك حقال الحوار اعقا  مالومات تابر عن ســرد االحداث و بياة االحداث 
 الالحقة التي سو  تحدث لكش  عن الخقر الذو  هدد الاائلة.

 
  السرد الصوري:

ــال  لكي يابر عن الحدث  ــلسـ ــورو في هذه الحلقة با  متسـ ــرد البـ ان  بياة السـ
ة الواقاية ا  الخيالية الغرائبية وتبـارعها  وتفاصـيل) وبنا  الشـخبـيات سـوا  منها القبيا

ــد   ــافة الى حركة الفال الرئيب. اذ بسـ ــمن وحدة بنا  الحدث الدرامي ا ـ ــها  ـ م   اضـ
ــرد البـــــــــورو لكي يابر من خاللـ) عن الوســــــــــائـل والتقنيـات   مخرج الامـل الفني الســـــــ

 المستخدمة في هذا الامل الفني.
مل الفني الخال الدرامي لحركة ( بســــد مخرج الا4-1ففي المشــــاهد المرئية رقم  

ــها كونها  ــاهد اال   بيني( وهي ترت  ا را ـ ــمن واقاها اذ نشـ ــيات وتفاعلها  ـ ــخبـ الشـ
ــور زوبهـا. ـتختي ابنتهـا وتخبرهـا اـن)  وبـد هـناك   انتقـلت الى البـيت حـد ـثا  تن ر الى صـــــــ
شـــــــــي  في خزاـنة المال ب. تنهض اال  وتقم ن ابنتهـا اـن) ال  وبـد شـــــــــي  في خزاـنة  

ب. لكن نشاهد ومن زاوية وبهة ن ر ذاتية الد عليها مخرج الامل ان)  وبد هناك  المال 
شـــي  داخل خزانة المال ب. تقل   ســـارو( من امها ان تضـــ  الكرســـي اما  ام خزانة  
المال ب اال  تاود الى ترتي  ا را ــها. تســم  اصــوات خبرشــة و قققة. تنزل اال  الى  

البــــوت. تمســــك بيدها  ال ت( وتنزل الى القابال القابال الســــفلي للبيت للتخلد من هذا  
 السفلي تتفحا القبو ان ال يشتغل  و ا ا ة وكلها عا لة.

ــهد المرئي رقم   ــي الذو تم حجز  ام 9-5اما في المشـ ــاهد الكرسـ ــارو( تشـ (  سـ
خزانة المال ب  تحرك عن مو ـا) الخو  يسـيقر على  سـارو( اال  تبحي داخل القبو.  
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غلال تن ر تشـــاهد صـــندوق في الزاوية تفتق البـــندوق تشـــاهد   رتقم راســـها في شـــي  م
 مجموعة من البــــــــور للاائلة الســــــــا قة التي كانت تســــــــكن المنزل.  ام الخزانة يفتق 
تدريجيا   سارو( تشار  الرع . لققات متبادلة من داخل الخزانة ومن خاربها. اال  تقل   

 - ســــام ( بيســــكا، د ن   البــــور الواحدة تلو االخرا وفي احدا البــــور مكتوم عليها
رور شـيقانية ت هر على هي ة كتلة نار ملتهبة  سـارو(.تبد   البـراخ من شـدة الخو .  

(. نشـــاهد مشـــهد حلم وظف) مخرج الامل الفني ليكون 10اما في المشـــهد المرع  رقم  
-11مشــهد اســتباقي الحداث ســو  تحبــل في المســتقبل. اما في المشــهد المرئي رقم  

ــا (  نهض 17 ــاعدة  (  ســـــــ من النو  فزعا . لرايت) كابوس عن الفتاة التي تقل  المســـــــ
 سـا (  رسـم شـجرة اخوة  د ن( يقل  صـفحات الكومبيوتر. ويتحدث ما)  سـا (  تذكر ان) 
شـــاهد نفب الشـــجرة في مكان ما. يخرج البـــور القديمة للاائلة الشـــجرتان متقا قتان.  

وســا ( يبــلون الى البيت يشــاهدون لذلك يحب  الخقر الذو  هدد اال  وا فالها.  د ن  
نفب الشـجرة يقرقون البام تخرج  بيني( يارفها بنفسـ).  دخلون الى البيت يسـخلها هل 
ــيل.  ــداد حوض الغسـ ــة وانسـ ــوات وخبرشـ ــلت. تقول مهم ان اصـ ــيا   ريبة حبـ هناك اشـ
ابنتها  سـارو( تريد ان تخبرهم الشـي  الذو با  الى الغرفة وكان محتر . يخرج  سـا (  

يـ)  د ن(  تحـدث م  اخيـ) عن الكيفيـة التي  تم انقـاذ اال  واوالدهـا.  ـذهبون لمارفـة  واخ
تاريخ الاائلة والمنزل من  و شــخا شــاهد عملية قتل امهم  مارو( واختفا  ابيهم. اما 

(. يختي عامل التن ي  لكي يفحا حوض الغسيل  دخل  ده في 18في المشهد المرئي  
ـــكل دمية  انبوم الحوض ـفانـها تتقق  ويت ـناحر اـلدـما  في ـكل مـكان وهـناك  قرد( على شـــــــ

(. ســا   لتقي  خحد اصــدقا   21-19يبــدر اصــوات مزعجة اما في المشــهد المرئي رقم  
( ســـنة. ســـا   تبـــفق دليل الهات   20ة قبل  حبـــل في تلك الحقب والده ليارف) من) ما

ــم الارافة التي  لتقي بها والدهم وتدعى  ــورو(.  ذهبون الى  والمدنية لمارفة اســــــ  ميســــــ
ــريرة الموبودة داـخل  الاراـفة ميســـــــــورو وـيدور بينهـما ـحدـ ي عن الـحادث واالروار الشـــــــ

ــهد المرئي   ــاعدة في انقاذ اال  وا فالها. اما المشـــ (. 24-22المنزل ويقل  منها المشـــ
بيني تتحدث م  صــاح  الشــركة التي يامل فيها موظ  التن ي  الذو ققات  ده. عن  

بيني تســم  اصــوات تذه  لمارفة مبــدر االصــوات.  ميســورو( تتحدث    ريال الهات  
م   ســـــا  ود ن( حول المنزل خارج المنزل. قق . تنفخ مفكات الســـــرير الذو  وبد في) 
القفل رئيتشـي. يخرج من السـرير كذلك نشـاهد ان قفل الثالبة  نفتق.  دخل ريتشـي الى  
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ــــ  اهده. الحلي   نزل من الثالبة تدرك داخل الثالبة  نغلال علي) البام. تختي ام) لم تشـــــ
ــهد المرئي   ــاهده بالب داخلها. اما في المشـــــ -25ان ابنها داخل الثالبة تفتحها تشـــــ

ــر  27 ــر حقيقي داخل البيت. تحضــ ــورو تدخل الى البيت وتقول لهم ان)  وبد شــ (. ميســ
  التاويذات لكي تضــاها داخل بدران المنزل لتقرد االروار الشــيقانية تحدث  موابهة م

( بيني بالســـــة في ســـــريرها  30-28االروار الشـــــيقانية. اما في المشـــــهد المرئي رقم  
تحدث اهتزازات.  دخل  سـا ( واخي) النقاذها من الرور الشـيقانية. تحدث موابهة يارفوا 
ان الشــخبــية هي امهم. حم تتحول الى كتلة من النار وتقرد كافة االروار الشــريرة لكي  

( ميسـورو تلتقي  32ت كد خلو البيت من االروار في المشـهد    تنقذ ابنها  سـا ( ميسـورو 
 بوالد االخوين  بون( وتتحدث ما).

اذ بســد مخرج الامل الفني الســرد البــورو  ــمن تســلســل منققي لســرد وتتا    
ــا  على  ــرا  واالزمة واخيرا  الحل في نهاية االمر  القضـ ــوال  الى البـ االحداث وتقوره وصـ

 .الرور الشيقانية الشريرة
]بنا  المضــمون البــورو والشــكلي في االتجاه الفني الذو تشــكل عن  ريال -2
 المكان[. –الزمان  –اللون   –اال ا ة 
 

  اءة:ـاالض

ان خبــوصــية اال ــا ة في تجســيد الحدث الدرامي من خالل تشــكيل مســتويات 
ــية  –الامال  –المكان  –عدة دالة لقبياة الحدث  ــخبـــ ــم كل ما  تداخل بين  –الشـــ ورســـ

وال ل العقا  تدربات متداخلة تابر عن المضــمون البــورو في تجســيد الراية  الشــو 
ــور المتخيلة ويتم  ــور الذهنية التي  نتقيها من مجمل البــ ــفية التي تابر عن البــ الفلســ
ــيال مادو  حيي تاقي حدودها القبـــوا في التابير عن الحدث الخيالي  تفايلها عبر وسـ

ابراز الســـمات والخبـــائا التي  تشـــكل منها الغرائبي الذو  تج) نحو تحقيال هدف) في  
ــمن واقاــ) المفترض الــذو حــدد ماــالمــ) مخرج الامــل الفني. ففي  االتجــاه التابيرو  ـــــــ

( بســـــد مخرج الامل الفني الرســـــم  النور من خالل اناكاس  6-4المشـــــهد المرئي اقم  
ال ل.  الضـو  وتشـكيل) صـورة بميلة ابداعية تتداخل فيها حركة اال   بيني( م  الضـو  و 

اذ نشــاهد  بيني( وهي تنزل الى القابال الســفلي. ال ال  وامب ال  وبد مبــدر للضــو   
ــدر   ــتخدم) لكي تثير  ) القريال. تتجول داخل القبو لالها تجد مبـــ فقال الال ت الذو تســـ
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ــاهد مجموعة من  ــندوق تفتح) تشــ ــو  الى الزاوية تجد صــ ــو  الكل ماقل. توب) الضــ  ــ
ة. في هذه المشـــاهد نشـــاهد اناكاس الضـــو   حيي  البـــور الذو تخا الاائلة الســـا ق

ياقي عمال ميدان وا ــــق  النســــبة لمكان الحدث الدرامي. ا ــــافة الى اناكاس الضــــو  
على وب) بيني  ضـربات  ير مسـتقرة داللة رمزية لوبود الرور الشـيقانية داخل المنزل 

المكــان والحــدث وال ال  كلهــا عوامــل عــالجهــا مخرج الامــ  ل الفني  حيــي ان  رائبيــة 
ــدر واحد وهو الال ت اليدوو الذو تحمل)  بيني(. اما في  ــو  ومن مبـــ ــتخدا  الضـــ  اســـ

ــهد المرئي رقم   ــد مخرج الامل الفني رايت) الفنية في 9المشــــ ــهد بســــ (. في هذا المشــــ
اســـتخدا  الضـــو  كحالة تابيرية لشـــخبـــية الرور الشـــيقانية المتجســـدة على هي ة كتلة 

ــ) تلك الليلة من النار على وب) القفلة  ملتهبة من النار واناكاس الضـــــــ  و  الذو تاكســـــ
 مارو( وهي بالســة في فراشــها. اذ ان رســم الضــو  بهذه الكيفية من خالل بال الضــو   
ــد. لذا نجد ان هذا   ــي المتجســـــ ــمن واقا) االفترا ـــــ  ناكب وي دو وظيفت) التابيرية  ـــــ

اعل م  الخال  التوظي  للضـو  اعقى دالالت وسـمات وخبـائا الشـي  المتجسـد والمتف
الدرامي في احارة بو من الرع  ومشــــــــاعر االنفاال وتخحير ذلك على المتلقي الذو   ول 
الحدث الدرامي كيفما يشـــــا  نتيجة التجســـــيد المرئي المتكون وفال الحقيقة االفترا ـــــية  
ودمجهـا م  الواق  العقـا  تركيبـة متجـانســــــــــة من الماقول و ير المنققي لتلـك الهي ـة  

اال ــــا ة في تشــــكيل ذلك المشــــهد الخيالي. اما في المشــــهد المرئي رقم   الغرائبية ودور
ــية االروار  27  ــيد شــــخبــ ــكيل وتجســ ــو  في تشــ ــاهد التركي  التابيرو للضــ (. كذلك نشــ

ــرا  في الموابهـة بين االخوين   ــريرة الموبودة داخـل المنزل. فانـدمـا يحتـد  البـــــــ الشـــــــ
ت في الجدران ومحاولة االروار  واالروار الشــــــريرة عندما كان االخوين يضــــــاون التاويذا

الشـــــريرة من مناهم وو ـــــ  تلك التاويذات. ان نشـــــاهد  د ن( وفي محاولة النقاذ اخي) 
يقو  بو ــــــ  احدا التاويذات داخل الجدار. بســــــد مخرج الامل الفني رايت) الفنية في 

و التابير عن االروار الشـريرة واندفاعها خارج البيت من خالل رسـم الضـو  السـا   القو 
تابيرا  عن هذه االروار  حيي ال يســتقي  احد المشــاهدة من شــدة الضــو . هذا التجســيد  
ــتـخدا    من قـبل مخرج الاـمل الفني ـبا  لكي يابر ـ ) عن منهـج) التابيرو في كيفـية اســـــــ

ــول   ــاهد وعملية التحليل والتركي  التي  نتهجها للوصــ ــيد المشــ التقنيات والخد  في تجســ
و  المســتخد   بــورة رمزية وايحائية لالروار الشــريرة وبهذا الى عملية ابداعية في الضــ 

 حقال مخرج الامل الفني هدف) في تابيرية اال ا ة.
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 ون  ـــالل

لثيرا  ما  لجخ مخرج الامل الفني الى اســــــتخدا  اللون ال راض متاددة تفر ــــــها  
المســـبال للون  بياة الحدث الدرامي وو ـــ  الحلول االخرابية للمشـــهد المرئي والتفكير  

ــتـخدامـها لكي يحقال الـغاـية التي من ابلـها تم توظيـف) اللون بـهذه الكيفـية البراز   في اســـــــ
سـمات وخبـائا اللون وااليحا   ) للوصـول الى الفكرة التي يسـاى الى تحقيقها مخرج  

(. اذ بســــد مخرج الامل الفني اللون االحمر 18الامل الفني. ففي المشــــهد المرئي رقم  
المشـــهد المرئي من خالل تناحره في كل اربا  المكان وكان هذا االســـتخدا     كثرة في هذا

ــيات  ــخبــ ــها الشــ بهذه الكيفية بال اللون االحمر تابيرا  من) عن حالة الرع  التي تايشــ
داخل المنزل. وكثرة الدما  تاقي مزيدا  من التوتر والقلال والرع  المنتشــر في كل اربا   

على الحـدث الـدرامي. وذلـك كون عـامـل التن ي  الـذو    المكـان الحـارة المزيـد من الرعـ 
ــيل. اذ عبر مخرج الامل الفني  تققات  ده وتمزقت احنا  ادخالها في انبوم حوض الغســـ
ــتخـدا  اللون االحمر وكثرتـ) تابيرا  عن كثرة الخو  والرعـ  الـذو   عن المبـالغـة في اســـــــ

مميزات في اســتخدا    تجســد وفال منهج) التابيرو ويتســم  ) هذا االتجاه من خبــائا و 
 التقنيات والخد  والمزيد من الرع  والبراخ الذو بسده مخرج الامل الفني.

 
 
 

  :انـالزم

للزمن خبــوصــية في بنا  االحداث الدرامية وعملية التركي  الماتمد للزمن داخل 
التراليــ  الحــدث لــ) دالالت تاقي الحــدث الــدرامي منققتــ) احيــانــا  واحيــانــا  اخرا تامــل  

المتـداخلـة للزمن وفال  بياـة الحـدث الى اختال  وتنو  االســــــــــاليـ  التي  تباهـا مخرج  
الامـل الفني في ايجـاد الحلول االخرابيـة للمشــــــــــاهـد وكـذلـك ايجـاد مبررات منققـة لهـذه  
ــرد االحداث. وهذه تجال عملية التالع   الزمن ال راض درامية  القريقة في تركي  وســـــــ

المنهت االنقبــاعي في كيفيــة التاــامــل م  الزمن والتقنيــة ففي وكــذلــك مــا يميلــ) عليــ)  
(. اال   بيني( وهي تبرخ خوفا  ورعبا  من شي  ما  هددها هي 10المشهد المرئي رقم  

واوالدهـا. اللققـة عـامـة للبيـت. وهي واقفـة وتضـــــــــرم على الزبـاج لوبـ)  بيني( وهي 
الامل الفني الزمن االسـتباقي   مرعوبة  بدا  وتبـرخ. فذ هاذ المشـهد المرئي  بسـد مخرج
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ــهد   ــاهد الالحقة. اذا كان توظي  هذا المشــ لالحداث التي تق  على هذه الاائلة في المشــ
وفال التقنيات المســتخدمة احار التســاال حول هذه الكراة التي تبــرخ وتقل  المســاعدة.  

ــا (  كون) يمتلك قدرات تنب ية  ان المراة ا ــها  ســــــ لتي وكذلك ذلك من خالل راية عاشــــــ
تســـــــــكن منزلهم القديم في خقر وهناك رور شـــــــــريرة تقاردهم. وبهذا حقال مخرج الامل  

 الفني رايت) لتوظي  الزمن االستباقي للحدث الدرامي.
 

  :انـالمك

ــانا) يمتلك  اقات ابداعية كبيرة  بمالية االبداعي في الامل الفني ان يكون صـــــــ
  على كل الماوقات  حـيي ياقي وحلول اخرابـية متـاددة  نقلال منـها  ارض حانـية للوقو 

بســد   –المنزل   –الامل الفني خبـــائبـــ) الزمانية والمكانية لذا نجد ان في هذه الحلقة  
مخرج الامل الفني مكان الحدث هو المنزل وبمي  االحداث تدور في) وكل الشــــخبــــيات  
تتبــار  في) من بان  والجان  االخر عملية خلال وبنا  االروار الشــيقانية التي تســكن  

ة لكن الزمن والمكان واحد المو ـو  شـائك ومتداخل الحدث في) كثير هذا المنزل. االحداث 
ى الحا ـــــر. هذا الترا ال فر ـــــت) الماالجة الفنية للنا وبنا   بين الما ـــــي وصـــــوال  ال

ــتقي  من خاللها مخرج الامل الفني  ــور الذهنية المتخيلة لكي يســـــــ االحداث وفال البـــــــ
ــريـة واخراج مـا بـداخلهـا من انفاـاالت والتـخحير عليهـا من  الولوج الى داخـل النفب البشـــــــ

ــراخ والدما  المتوابدة والتي حدحت داخل هذا المنزل.  خالل خلال حالة الرع  وكثرة البـــ
ابتد  من الزمن الما ــي مقتل  مارو( وابنتها  بســيكا( من قبل االروار الشــريرة وصــوال  
 الحدث الى الزمن الحا ــر. الرور الشــريرة تحاول قتل  بيني( واوالدها. ر م انها مزقت 

ريد  و شــخا   د الاامل الذو حاول مارفة ســر انغالق الخو . النها تاتبره ملكها وال ت
  تدخل في). وبذا حقال مخرج الامل اسلوب) االبدا  في بنا  االحداث.

اتجاه فني عن  ريال الوســائل التقنية    الخبــائا الاامة لكل]امكانية تحقيال  -3
 المونتاج[. –المكياج  –االزيا   –الديكور  –والفنية وتشمل.. الكاميرا وعدساتها 

 
   الكاميرا:

المبني على اسب تقنية  تقل  دراية  كل تقنيات الامل    ان  بياة الحدث الدرامي
ة والخيالية ومن هذه الوســــائل اختيار كاميرا تلبي يبالفني لتجســــيد االحداث الدرامية الغر 

احتيابات البـور الذهنية التي يشـكلها مخرج الامل الفني . لذا ففي المشـهد المرئي رقم  
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للققة القريبة لاين  سا ( وهو يفتحها  ( في هذا المشهد استخد  مخرج الامل حجم ا11 
نزعـا  من الراـية التي حلم بهـا. هـذا التجســـــــــد للققـة القريـبة من قـبل مخرج الامـل البراز  
الخو  والقلال الذو  نتام الشــــخبــــية وكذلك نشــــاهد ان اســــتخدا  حجم اللققة القريبة 

ئبية وخيالية  سمة وا حة في تبوير احداث هذه الحلقة الدرامية المبنية على احداث  را
ــيات   ــخبــ ــدر عن الشــ ــيقانية وردود االفاال التي تبــ ــبار والرور الشــ ــوير االشــ في تبــ
المتبــارعة في موابهة الشــر. هذا االســلوم اســتخد  في كثير من مشــاهد الامل الفني 
ــية واناكاس ذلك على  ــخبـ ــار بها الشـ ــ) مخرب) وابراز حالة الرع  التي تشـ ــسـ الذو اسـ

 المتلقي.
زاوية وبهة الن ر الذاتية فقد تم تجســــيدها في المشــــهد   اما تجســــيد واســــتخدا 

(. اال   بيني( تفتق خزاـنة المال ب لكي تقم ن ابنتهـا  ســـــــــارو( ـ اـن) ال 2المرئي رقم  
 وبد  و شــخا او شــي   ري  داخل الخزانة. تتحرك الكاميرا داخل الخزانة داللة على 

ة هذا االســــــتخدا  للزاوية  وبود شــــــخا. تم تســــــتقر الكاميرا لتابر عن وبهة ن ر ذاتي
ــي  الذو   ــبقا  حول  بياة هذا الشـــ ــول  حيي تجال الحكم مســـ الذاتية تثير القلال والفضـــ
 تحرك. وهذا االســـــتخدا  من قبل مخرج الامل الفني لتخليد رايت) وفلســـــفت) في تجســـــيد 
المشـــاهد المرئية والتابير عن الشـــخبـــيات المتبـــارعة اما الزاوية عين القائر. فقد تم 

( اذ بسـدها مخرج الامل الفني الظهار اسـتحقاق 18خدامها في المشـهد المرئي رقم  اسـت
الشخبية وتهميشها اذ نشاهد عامل التن ي  يقو   فك االنبوم الخاص  حوض الغسيل  
ــهد المرئي. والحدث الذو مهد ل)  ــائا المشــــ وهو ممدد على االرض. وذلك البراز خبــــ

خبـــــية. ان الامليات والتقنيات التي الامل كخن هناك شـــــي  ســـــو  يحبـــــل لهذه الشـــــ 
اسـتخدمها مخرج الامل الفني الظهار االسـلوم المسـتخد  في اظهار االتجاه التابيرو في 
االعتماد على التقنيات وابراز الفال المو ــــــوعي الذو يســــــاى الى تحقيق) خالل ســــــرد  

ــورة التي تنقلـها الـكاميرا في مجـمل اال ـــيد و بيـاة البـــــــ حداث االحداث من خالل التجســـــــ
 الدرامية.

 
  الديكور:

ــية تابيرية لمجريات  ــتخد  في هذه الحلقة ل) خبــــــــوصــــــ الديكور الاملي المســــــ
ــرا    االحـداث التي ـتدور داخـل المنزل. اذا المـكان واحـد لكن االحـداث مـتداخـلة بين البـــــــ
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الخير والشـر. اذ عبر الديكور المسـتخد  البراز خبـائا البيت وتفاصـيل) واالحداث التي 
ــترك في تركيبـت) ر م  رائبـية الحـدث اـلدرامي المفترض المبني على اســـــــــب الرور   تشـــــــ
الشــــــــيقانية التي تســــــــكن البيت لذا با  ديكور المنزل ليتالئم م   بياة الحدث وحركة 
الشـخبـيات. اذ نشـاهد بنا  وتركي  خزانة المال ب بهذا الحجم والتحرك داخلها كان لها 

ــبحـت الخزاـنة ا ــيقـانـية. امـا في احر كبير  حـيي اصـــــــ لمـكان اـلذو تاين فـي) الرور الشـــــــ
( ان تبـميم ديكور القابال السـفلي. فر ـت)  بياة االحداث  حيي  6المشـهد المرئي رقم  

تم ا ــــائت) وتوزي  الكتل داخل القابال الســــفلي  حيي تاقي انقبا   غرائبية هذا المكان 
الاين في النور. اذ   المبــــمم الذو تســــكن) االروار الشــــريرة والتي تح  ال ال  وترفض

با  تبــــميم الديكور وفال متقلبات النا الدرامي في ســــبيل خلال حالة الرع  والخو   
 واحارة التوتر والتشويال عند سرد االحداث الدرامية.

 
  اء:ـــاالزي

فال م حر في بنا  الشــخبــيات المتبــارعة  ــمن واقاها الذو حدد ماالم)  للزو 
الوســـــــــاـئل التقنـية والفنـية ـفان للزو ـقدرات اـبداعـية  ، ـلذا مهمـا تـاددتالامـل الفنيمخرج 

في  ة او  بياية واقاية. لذا نشــاهديبتامال مضــمون الشــخبــية ســوا  كانت خيالية  ر 
ــر واالبوا  الغر  ة المتمثـلة ـ الرور  يبـ ـهذه الحلـقة اـلدرامـية مبني اـحداحـها على الخير والشـــــــ

ــكن البيت لذا با  الزو في هذ ــبار التي تسـ ــيقانية واالشـ ا الامل الدرامي مكمل لبنا   الشـ
ة الزمنية التي حدحت بها تلك  ة  قريقة لبســـــها ان) يابر عن الحقبالابـــــري الشـــــخبـــــية

ــميم وتنفـيذ الزو لكي  واـل  المرحـلة وهو الملبب  ــر تبـــــــ االـحداث الغرائبـية. ـلذا اقتبـــــــ
االعتيادو اليومي المتاار  علي) من حيي البنقلون الجينز والقمبـلة الكابوو والتشـيرت 

الية التي انها ازيا  متاارفة  ـمن واقاها والحدث القائم امامنا ل) خبـوصـية المرحلة الح
على ابراز تقنيات) في تجســــــــيد الخد   الامل الفنينايشــــــــها لذا انبــــــــ  اهتما  مخرج 

ــاســـــــي   ــورية النها المحور االســـــ في بنا  الواق  الغرائبي الذو تايشـــــــ)  والم حرات البـــــ
 .  الشخبيات

 

  اج:ــالمكي

ــرد االحداث الدرامية ور بة من   انقالقا   ــية دورها الم حر في ســـ ــخبـــ من ان للشـــ
ان يضــ  لمســات) على مجمل البــور الذهنية التي يجســدها ولال من   الامل الفنيمخرج 
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الشـخبـية لذا فقريقة تبـويره للمكياج المناسـ  الذو يابر عن الشـخبـية   اهمها قياسـيا  
ــير ــفي الجمـالي لبـنا  المكـياج    و موحهـا وتقلاـاتهـا تتقـل  الامـل الجـاد والتفســـــــ الفلســـــــ

ــيات وفال ماقيات ــية المكياج لها بوان  متاددة  بقا     لشـــخبـ النا الدرامي. فخبـــوصـ
لمنهاج الفني االنقباعي الذو اســب على  ــوئية القريقة المناســبة لامل المكياج ففي 

 (.29المشهد المرئي رقم  
تي عبارة عن كتلة بنا  شــخبــية الرور الشــيقانية ال الامل الفنياذ بســد مخرج 

ــميم وعمل المكياج   ــية للحاســــوم تم تبــ ــتخدا  الحقيقة االفترا ــ ملتهبة من النار. وباســ
لتلك الشـخبـية حيي نشـاهد عملية التحول التي تقو  بها الرور الشـيقانية حيي نشـاهد 
بسـد  شـرو  تحرك والنيران تلتهب)  تحرك وسـال البـالة وعند وصـول) الى االخوين  سـا   

تحول تلك الشــــخبــــية الشــــيقانية الى امراة بميلة تكتشــــ  انها  مارو(  نشــــاهد ود ن(
ــي   ادا  اخر  ــية ليضـــ ــقة الحقيقة االفترا ـــ ــميم المكياج بواســـ والدةاالخوين اذ با  تبـــ

 .الامل الفنيومتقور لقبياة التركي  البورو الذو اوبده مخرج 
ي بســـم) حم تاود الشـــخبـــية وتتحول مرة اخرا الى كائن شـــيقاني والنيران تغق

لكي يحقال من خالل) عنبـــــر المفابخة لالخويين   الامل الفنيهذا التحول بســـــده مخرج 
رايتـ) في كيفيـة توظي  المكيـاج في   الامـل الفنيوكـذلـك للمتلقي. وبـذلـك يحقال مخرج  

 تقور الشخبية ومكمل لخبوصيتها داخل االحداث الدرامية.
 

 
  المونتاج:

و تتقل  احداث فال البـدمة سـوا  على المسـتوا النفسـي عملية التركي  البـور 
فال) الحركة في تناســــــال وترا ال اللققات والمشــــــاهد   الامل الفنياو الاقلي  حيي ياقي 

التي تم تجسـيدها لكي توصـل فكرة وتثير فال حركي يجال المتلقي  نشـد لمتا اة االحداث 
في الترا ال الزمني البراز الشــــــكل  التركيز على المونتاج   الامل الفنيوهذا ما يجال مخرج 

وبما ان الزمن مدرك حسيا  لذا  تقل  االحساس  الزمن ومستوا   لامل الفنيوالمضمون ل
اللققـة التابيرـية ومـا تحمـل) اللققـة من حـدث درامي او مالومـة تجـال عملـية الترا ال بين  

-2ئي رقم  االحداث ممكنة وذات قيمة ابداعية. تحقال  ا تها لذا نجد في المشـــــهد المر 
لتخبر امها ان)  وبد شــــــــي  في خزانة المال ب. قق . اال    (. تختي القفلة  ســــــــارو(9

تنهض وتذه  ماها لمشاهدة الخزانة وا م نان  فلتها ان) ال  وبد بداخلها شي . قق .  
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ــقــة. اال  تــدخــل الى داخــل  اال  تفتق الخزنــة. تن ر داخــل الخزانــة. قق . لققــة متوســـــــ
، قق . اال  تاود لترتي  ا را ــــها تســــم  صــــوت قريبة لوب) الفتاةالخزانة. قق . لققة  

خربشــة و قققة. قق . لققة فوق مســتوا الن ر. اال  تبــغي لهذا البــوت. قق . اال  
ــف ــك  بيني( تنزل الى القابال الســـ  ال ت  دوو(.   لي لمارفة ماذا  وبد داخل القبو. تمســـ

ــي الذو تم حجز خزانة المال ب في) بد   تحرك  ــاهد الكرسـ ــارو( تشـ عن    قق . القفلة  سـ
مو ا). قق . لققة متوسقة للكرسي وهو  تحرك. قق . لققة قريبة للقفلة وهي خائفة  
قق . اال   بيني( تبحي القابال االسـفل لالها تجد  ـو   نير المكان االسـالك الكهربائية 

صــغير في الزاوية تتقد  نحوه   رتقم راســها  شــي  مالال. قق . صــندوق   ك ماقلة. تتحر 
لوب) اال   بيني( قق    تفتق البـندوق اناكاس اال ـا ة على وبهها. قق . لققة قريبة

ــفق الواحدة تلو االخرة، قق .   ــور وهي تتبـــ  ام الخزانة يفتق تدريجيا . لققة قريبة للبـــ
تنقق . قق . زاوية وبهة ن ر ذاتية من   هاالقفلة تشــار  الرع  من هذا الشــي . انفاســ 
ــارو( وهي خائـفة قق . اال   بيني(.   داخل الخزانة. قق . لقـقة قريـبة لوب) القفـلة  ســـــــ

د ن  –نشـسـتر  سـا   عائلة و   تقل  البـور وتن ر اليها تقل  احدا البـور مكتوم عليها
بسـيكا( قق . رور شـيقانية تترك  على هي ة كتلة ملتهبة من النيران. داخل الخزانة.   –

ــاهدتها هذا المن ر المرع . لققة قريبة  ــراخ والرع   تملكها لمشــــ قق  الفتاة تبد   البــــ
ــد مخرج  ــاهد المرئية بســ ــورو لكي    الامل الفنيلوب) الفتاة. في هذه المشــ التركي  البــ

ــتخد ــاهد لحدحين   حر على المتلقي  اســ يحدحان    ا  تلك القريقة في ترتي  اللققات والمشــ
ــفي على تلــك القريقــة في التركيــ   مونتــاج   في وقــت واحــد وفي مكــان واحــد لكي يضـــــــ

ــمون وال المــدركــات    حــدث الى المتلقي لكي   حر فيالتوازن الــذو يحمــل الفكرة والمضـــــــ
يحدث هذه التسااالت الحسية وبنفب الوقت يخلال عنبر الترق  والفضول لمارفة ماذا س

المتلقي ذهنـيا   حـيي يســـــــــاى بـاـهدا  لـفك الرموز فيتـفاعـل ماهـا   الامـل الفنييقرحهـا مخرج 
 .الامل الفنيوااليحا ات التي وظفها مخرج 

 
]تشــــــكيل البنا  التقني للبــــــورة المرئية عن  ريال الراية الخاصــــــة حســــــ  -4

 االتجاه الفني في الدراما التلفزيونية[.
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االخرابية للنا تتقل  و ـــــ  الحلول الالزمة والتقنيات المناســـــبة في  الماالجة
ــبيل انجاز   ــتند اليها مخرج   الامل الفنيســـــ لذا فان    الامل الفنيوفال الماقيات التي اســـــ

تشــــــكيل التقنية  تقل  الامل الجاد والمســــــتمر وتحقيال اســــــلوم مرئي  تبلور من خالل  
في  الامل الفنيهذا  ناكب على راية وفلسـفة مخرج الممارسـة الاملية لبـناعة الدراما و 

وفال المنهت   انتقا  التقنية المناسـبة والبـور الذهنية المابرة عن  بياة الحدث الدرامي.
ــبـا  لقبياـة االحـداث. وبمـا ان الامـل الـدرامي الحـالي  نتهت االتجـاه  الـذو يجـده منـاســـــــ

الحداث الدرامية الخيالية الغرائبية  التابيرو اذ فاملية اختيار التقنية المناســـــبة لتجســـــيد ا
ــراخ يجاـل    نقـاد لفكر مخربـ) في   الامـل الفنيوااللثـار من حـالـة الرعـ  والـدمـا  والبـــــــ

ــفي على  التاامل م  هكذا اعمال درامية. وذلك من خالل التخليد على بوان  مهمة تضــــــ
ــورة المرئية ــمة االبداعية والجمالية عند تركي  البــــ ــائا   خ  التي تتميز الامل الســــ بــــ

. لذا نجد ان الراية الامل الفنيمادية كثيرة ولها قدرة تابيرية تابر عن مضــمون وبوهر  
منذ لح ة انقالق الحدث  في تشكيل البورة المرئية الامل الفنيالتي استند اليها مخرج 

د ن(، ومحاولتهم التبدو لقوا الشر المتمثل  الرور   –اذ هناك شخبية االخوين  سا   
الشـــيقانية التي تســـكن المنزل وهناك الارافة  ميســـورو( وهذا خقها الدرامي موازو لخال  
ــر المتمثل في  ــر. وهناك الخال االخر الذو يمثل بان  الشـ تحرك االخوين في محاربة الشـ

ين الخير والشــر. بســد مخرج  ب  االروار واالشــبار التي تحاول قتل البشــر. وهذا البــرا  
وفال رايت) الفلسـفية. اذ تم التركي  البـورو لالخويين  ان اعقاهم مقاسـات   الامل الفني

تنب ية وكذلك الارافة ميسورو. اما  النسبة لالروار الشيقانية. فقد تم تجسيدها وتركيبها 
ــي تتحرك في) ــميم واق  افترا ـــ ــوم في تبـــ ــية للحاســـ ــتخدا  الحقيقة االفترا ـــ تلك    اســـ

االروار. ولهذا نجد ان التشــــــكيل المرئي للبــــــورة اخذ  ا   الغرائبية في اختيار المكان 
 واالشـــكال و رائبية الحدث. الموت والحياة. موت  مارو( وابنتها  بســـيكا( حرقا . من قبل

ــيـقانـية. وظفـها مخرج  ــلوم والراـية   الاـمل الفنياالروار الشـــــــ بـهذه الكيفـية وبـهذا االســـــــ
و ومانوو تجاــل المتلقي  تــخحر  ــالحــدث الــدرامي من خالل بنــا  التوتر لياقي زخم مــاد

 القضــا  على االروار الشــريرة. انها راية   والتشــويال والبــرا  واالزمة وصــوال  الى الحل.
في بنا  االحداث الدرامية في مسـلسـل ال واهر    الامل الفنيابداعية بمالية حققها مخرج  

 الخاربة.
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 النتائج ومناقشتها 
 

العينات التي تم اختيارها في هذا البحث وفق فقرات المؤشرررررررررات    من خالل تحليل
 التي استنبطها الباحث من االطار النظري خرج الباحث بعدة نتائج اهمها:

تمكن مخرج العمرل النني من خالل تحليرل وتربيرل المعطيرات الحدرررررررررير   اخرل العمرل -1
ف )باب الحارة(ف النني لتجدريد الدرر  الرر.ريف فني العين  االولل المنهج ال.ا عي

نالحظ ان الدرررررر  الرررررر.ري  د تمظهر خالل معررررراهد    العمل النني منذ لحظ   
( معرررررهداي مرئيايف اما في العين  ال اني  االتجا  33انطالق الحدث اذ تجدرررررد في )
( معرررررهداي مرئياي ف اما في العين  ال ال  ف تمظهر  47الملحمي )روما( تمظهر في )

( معررررهداي مرئيايف اما في 43.ا عي  العررررعري  في )الدررررر  الررررر.ري في االتجا  ال
( معرهداي  30العين  الرابع  االتجا  ال.ا عي  الرمزي  مدرلدرل )نرننال( تمظهر في )

( 72تمظهر في )  (Taken)مرئياي  اما في العين  الخامدرررر  المنهج االنطبا ي  
 (Super naturl)معررررررهداي مرئيايف اما في العين  الدررررررا سرررررر  المنهج التعبيري  

( معررررررررهداي مرئيايف اما في العين  الدررررررررابع ف االتجا  الدررررررررريالي  32تمظهر في )
(Suddream)( معهداي مرئيايف80ف تمظهر في ) 

ان الكينيات التي اشرررررتيلا فيها العنامرررررر المرئي  ارررررمن  ال ات التجاور والتداخل  -2
ها والتعالق بانا بالمحرررل  مرر.رة نهائي  اندت طبيع  الررر.ر الذهني  التي ربب

مخرج العمل النني  من خالل  ال ات هذ  العنامرر والرر.ر الذهني  مب بعارها  
البعض مبرراي حررالرر  ت.ايم المنرراهج واالتجرراهررات الننيرر  وتعبيراي  ن االحررداث 

 الدرامي  امن ال.ا ب االفترااي لكل اتجا  فنيف
تمظهرت العررررررخررررررريات من خالل تجدرررررريدها لالحداث الدرامي  اذ طر  مخرج العمل -3

النني العرررخرررريات  تناول متعد  االو و بالي وفق المنهج واالتجا  النني وطريق   
تناولو للعررررخررررريات  تناول غرائبي وغير وا عي تانيداي منو التماا طبيع  المنهج 
لل.ا ب االفتراارري الذي رببو من خالل الترمررر ما  ين النكرة او الررر.رة الذهني  

العين  االولل  ا التجدرريد للعررخررري  في وما  ين ال.ا ب االفتراارري المعروو وهذ
ت شرخرري  )ا . شرهاب( لعرخرري  )الز يم( واهر   مرئي  ( معراهد9 د اهر في )

للمنهج ال.ا عي في العين  االوللف اما في العين  ال اني      مرئي  ( معررررررررراهد6في )
( معرهداي مرئياي لعرخرري  )الملو  .مبي( اما في العين  13اهرت العرخرري  في )
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ولعخري   ( معهداي مرئياي لعخري  )مهند( 17ال ال   فقد اهرت العخري  في )
العرخرري   ف اما في العين  الرابع  فقد اهرت مرئي  ( معراهد7)ن.ر( اهرت في )

  )القس  اسرررتن(  ( معرررهداي مرئياي لعرررخرررري  ) ين هاوبيز( ولعرررخرررري17في )
ف اما في العين  الخامدر  فقد اهرت العرخرري  في  مرئي ( معراهد9اهرت في )

كائن الناررائي( اهرت ( معررهداي مرئياي لعررخررري  )نروف.ر (ف ولعررخررري  )ال14)
( 13ت العرخرري  في )ف اما في العين  الدرا سر ف فقد اهر  مرئي ( معراهد9في )

  معررهداي مرئياي لعررخررري  )االخ.ين /  ان / سرراا( ولعررخررري  )الرو  العرريطاني ( 
ف اما في العين  الدرابع  فقد اهرت العرخرري   مرئي  ( معراهد7فقد تجدردت في )

( معهداي مرئياي بالندب  لعخري  )ناثرين( ولعخري  )نارل( فقد اهرت 36في )
 ( معهداي مرئيايف45في )

ققا العررخررريات الدرامي  حارر.رها النا ل وفق المناهج واالتجاهات النني  في وبذلو ح
 ف الدراما التلنزي.ني

أسهم الح.ار في تعكيل  نامر المعهد المرئي خالل  ناء حال  العد والت.تر لمديرة  -3
الحردث الردرامي خرالقراي حرالر  من التعرالو مب ال.ا ب وال.ا ب االفترااررررررررري للمنراهج 

( معرررررهداي مرئيايف 12واالتجاهات النني  فقد تجدرررررد الح.ار في العين  االولل في )
( معررررررهداي مرئيايف اما في العين  ال ال    14اما في العين  ال اني  فقد تجدررررررد في )

  الرابع  فقد تجدررررد في ( معررررهداي مرئيايف اما في العين17فقد تجدررررد الح.ار في )
مرئيايف اما   ( معراهد9خامدر  فقد تجدرد في )  الف اما في العين مرئي  ( معراهد5)

ف اما في العين  الدرابع  فقد مرئي   ( معراهد8  الدرا سر  فقد تجدرد في )في العين
( معهداي مرئيايف وبذلو حقق الح.ار وفق الي  15تجدد الح.ار امن منهجو في )

اليتو  اشرتيالو وتربيبو  اخل العينات ارمن االتجاهات النني  للدراما التلنزي.ني  فع
 في التعبي  ن الحدث الدراميف

مخرج العمل النني اسررتند بررر.رة رئيدرر  ومربزي  الل  نرررر النكرة بمرتكز اسرراسرري  -4
الثارة المعررا ر والع.اطم في التعالو مب الررر.رة المرئي  اررمن البناء الدرامي 
للمعررررررررراهرد في العمرل النني خرالقراي  رذلرو حرالر  من ال. ب الردرامي لطبيعر  االحرداث 

 ترا  امن االتجاهات النني  والي  تعكيها في الدراما التلنزي.ني فالمن
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تجلرا الحبكر  الردرامير  في  ينرات البحرث من خالل مبردأ المعررررررررراربر  من  برل مخرج -5
العمل النني لتبرير الي  تربيل االفعال الدرامي  وحربتها في المعررراهد المعرواررر  

ج العمل النني ارررمن ر ي  وبذلو تك.ن احدى البنل الدرامي و د اسرررتخدمها مخر 
ا دا ي  مبتكرة في االتجاهات النني  المتعد ة بالي وفق اسل.بو في طر  الم.ا.ع 

 الدراميف
االااءة  ورها ال.ايني في ا راز الحال  التعبيري  وبذلو  نرري المكان والعمق   ا ت-6

النراغي من خالل تعرالقهرا معهمرا ليرو تجدررررررررريرد االتجراهرات الننير  لكرل واحرداي 
منهما  لل حدةف فقد تناوتا ندرررررل تحقيق ال.اين  التعبيري  لكل  ين  حدرررررل 
الطر  الم.اررررررر. ي والي  ت.اينها ارررررررمن االتجاهات النني ف فني العين  االولل  

ف اما في العين  ال اني ف   مرئي  ( معراهد10 عي تجدردت االاراءة في )المنهج ال.ا
ين  ال ال  ف تجدرررررردت  ( معررررررهداي مرئيايف اما في الع14تجدرررررردت االارررررراءة في )

( معرهداي مرئيايف اما في العين  الرابع  فقد تجدردت االاراءة في 13االاراءة في )
( 15( معررررهداي مرئيايف اما في العين  الخامدرررر  فقد تجدرررردت االارررراءة في )12)

  ( معررراهد9فقد تجدررردت االاررراءة في )  معرررهداي مرئيايف  اما في العين  الدرررا سررر 
( معرررهداي مرئيايف لذلو 26ع  فقد تجدررردت االاررراءة )ف اما في العين  الدررراب مرئي

نجد ان لالاررررررررراءة  ورها المميز في ا راز المدرررررررررت.يات الدال  للبعد الدرامي في 
 االتجاهات النني  في الدراما التلنزي.ني ف

ان الل.ن  د تحقق وا ى  ور  ال.ايني ارررررررمن سرررررررياق البناء الدرامي لالحداثف فقد -7
.ن  ن طريق  د  ر ى اسرررل.بي  محققاي  ن طريق    درررد مخرج العمل النني الل

الي  او الكينيات التي تحقق لالتجاهات النني   ورها في العمل الننيف فني العين  
االولل المنهج ال.ا عي اهر ان الل.نف لم لدررتخدا بررر.رة فعال  اررمن المعرراهد 

اما في  ف مرئي معررررراهد( 9المرئي ف اما في العين  ال اني  فقد تجدرررررد الل.ن في )
ف اما في العين  الرابع  فقد اهد مرئي ( معررر 5العين  ال ال   فقد تجدرررد الل.ن في )

مدر  فقد تجدرد الل.ن في ف اما في العين  الخامرئي   ( معراهد7ي )تجدرد الل.ن ف
 ( معررراهد6 سررر  فقد تجدرررد الل.ن في )ف اما في العين  الدرررا مرئي ( معررراهد8)

( معررررهداي مرئيايف وبذلو  20جدررررد الل.ن في )ف اما في العين  الدررررابع  فقد ت مرئي
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تك.ن لل.ن خررررررررر.مرررررررري  فعلي  في ا راز المناهج واالتجاهات النني  في الدراما 
 التلنزي.ني ف

ان الزمن في  ينررات البحررث بران مردربراي حدررررررررريرراي بحيررث ان تمظهر الزمن ارررررررررمن  -8
ي االتجاهات النني  اخذ  دة معالجات  ن طريق اسررررررتخداا ال.سررررررائل التقني  الت

لمكن من خاللها االشررررررارة الل انقارررررراء مدة زمني  او الر .ع الل الماارررررري او 
اسررتحاررار معرراهد مرئي  تعررير الل حدث اسررتبا يف اذ تجدررد الزمن في العين  
االوللف المنهج ال.ا عي بك.نرررو زمن وا عي طبيعي لعبر  ن مجريرررات االحرررداث 

عبير  ن الزمن اما في الدرامي  لذلو  اء  ن طريق اسرررتخداا اللقط  الط.يل  للت
مرئي   الزمن  ن طريق العناوين في معررررهد واحدالعين  ال اني  فقد تم اسررررتخداا 

مرئي  في معرررررهد واحدنذلو تم اسرررررتخداا معررررراهد فالب باع للتعبير  ن الزمن  
خالل سررير احداث العمل النني اما في العين  ال ال   فقد تجدررد الزمن  ن طريق 

وبذلو تم اسرتخداا معراهد النالب باع في  اي مرئي  اي ( معرهد38سرر  االحداث في )
 ن طريق العناوين  ف اما في العين  الرابع  فقد تجدرررررد الزمن  هد مرئيا( معررررر 4)

( 4مرئي وبذلو  تم اسرتخداا الزمن في معراهد النالب باع في ) في معرهد واحد
ف اما  ي العين  الخامدرر  فقد تجدررد الزمن  ن طريق العناوين في  هد مرئيامعرر 

( 6( معرررهد مرئيف وبذلو تم اسرررتخداا الزمن في معرررهد النالب باعف في )15)
اما في العين  الدررررررا سرررررر ف فقد تجدررررررد الزمن  ن طريق الزمن   هد مرئيامعرررررر 

( معرررهد مرئيف وبذلو تم اسرررتخداا الزمن في معررراهد النالب 1االسرررتبا ي في )
 فين مرئي ان ( معهد2باع في )

زمن في تلو العين  من خالل الزمن ال.ا عي  اما في العين  الدرررابع  فقد تجدرررد ال
( 22( معرررررررهد مرئي وبذلو تم تجدرررررررد الزمن  ن طريق ال.ا ب االفترااررررررري في )6في )

 فاي مرئي اي معهد
انعرر ا االمانن التي تجري  ها االحداث الدرامي  اررمن وا عها االفتراارري  ن طريق -9

ق التقنيات التي  عل تجدررد االمانن الخيالي  والمنترارر  ومعالجتها فنياي  ن طري
مخرج العمررل النني مجريررات االحررداث ترردور فيهرراف فني  العينرر  االوللف المنهج 
ال.ا عي اذ اهر المكرران من خالل الحررارة ال.ا عيرر  ذات االبعررا  المرردربرر  وا عيررايف 

للتعبير  ن مجريررات االحررداث الرردراميرر  ارررررررررمن وا عهرراف امررا في العينرر  ال ررانيرر   
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حمير  اذ  عرل مخرج العمرل النني االمرانن التي تردور فيهرا  )رومرا(ف ال.ا عير  المل
االحداث امانن خار ي  واسرع  ممتدة تتناسرل مب طبيع   االحداث الارخم  التي 
تجري فيها االحداث المنتراررر  والتي ادور فيها مرررراع العرررخرررريات حيث اهر 

 عي   ( معرررررررررهداي مرئيايف اما في العين  ال ال   ال.ا16المكان متجدرررررررررداي فيها في )
( معررهداي مرئيايف اما في العين  الرابع  ال.ا عي  7العررعري  فقد تجدررد المكان في )

ف  مرئي ( معررراهد8ي لالحداث الدرامي ف في )الرمزي  فقد تجدرررد المكان االفترااررر 
اما في العين  الخامدرر  فقد تجدررد المكان وفق المنهج االنطبا ي  فقد اهر في 

ف اما في العين  الدررا سرر  االتجا  التعبيريف فقد تجدررد المكان  مرئي معرراهد( 5)
ف  اما في العين  الدرررررابع  االتجا  الدرررررريالي فقد تجدرررررد   مرئي  معررررراهد( 4في )

 المكان في منطقتين:
االبعرا  المردربر  وا عيراي ارررررررررمن طبيعر  سرررررررررر  االحرداث   االمرانن ال.ا عير  ذات-أ

 الدرامي ف
االمانن المنتراررر  التي تجدرررد ارررمن العقل الباطن لالحداث اليرائبي ف حيث -ب

نان المكان الاررراي معرررارباي باالحداث وذا  ور فا ل في  ملي   ريان االحداث 
 يايف( معهداي مرئ36امن االتجا  النني الدريالي اذ تجدد المكان في )

حقق مخرج العمرل النني االتجراهرات الننير   ن طريق اسرررررررررتخرداا المكيراج محققراي  -10
فعالي  وابعا  للعخريات بما اتالءا مب طبيع  العخري  المطروح  س.اء انانا 
وا عي  اا غرائبي  او خيالي ف حدررررررل تناول الحدث الدرامي وفق المنهج واالتجا  

ف  مرئي معررراهد (8جدرررد المكياج في )د تالننيف بما حررررل في العين  االوللف فق
ف بذلو في العين   مرئي  ( معرررررررراهد6جدررررررررد المكياج في )اما في العين  ال اني  ت

ع  فقد تجدررررد  ف اما في العين  الراب مرئي  ( معرررراهد3جدررررد المكياج في )ال ال   ت
جدرررد المكياج في ف اما في العين  الخامدررر  فقد ت مرئي  ( معررراهد5المكياج في )

ف  مرئي  ( معاهد6دد المكياج في )ف اما في العين  الدا س  تج مرئي  ( معاهد7)
( معررهداي مرئيايف وبذلو نجد 18نذلو في العين  الدررابع  فقد تجدررد المكياج في )

ان لتقني  المكياج  ورها في تجدرررريد االتجاهات النني  في الدراما التلنزي.ني  بما 
 جا  النني لالحداث الدرامي فتتميز بو من  درة  لل الاا  سمات واسل.ب االت
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شرررركل الدلك.ر  امالي مهماي ورئيدرررراي في تجدرررريد االحداث الدرامي  وا طائها ابعا ها -11
المكاني  ارررمن ال.ا ب االفترااررري محققاي  ذلو المناهج واالتجاهات النني   .ا عي   

عي او حقيقير  البي ر  المكرانير  لمجريرات االحرداثف فني العينر  االولل المنهج ال.ا 
جدرد الدلك.ر في ف بذلو في العين  ال اني  ت مرئي  ( معراهد7جدرد الدلك.ر في )ت
  ( معرررررراهد6جدررررررد الدلك.ر في )ف اما في العين  ال ال   فقد ت مرئي  ( معرررررراهد9)

ف اما في  مرئي  ( معاهد5الدلك.ر في )اما في العين  الرابع ف بذلو تجدد    مرئي
ف اما في العين  اي مرئي  اي هد( معرررررررر 12الدلك.ر في )دررررررررد العين  الخامدرررررررر  فقد تج

ف اما في العين  الدررابع  فقد  مرئي  ( معرراهد5جدررد الدلك.ر في )الدررا سرر  فقد ت
( معرهداي مرئياي ارمن مجريات االحداث الدرامي  المنترار   16تجدرد الدلك.ر في )

لنني في وبذلو لك.ن الدلك.ر احد ال.سرررائل التقني  التي الجر اليها مخرج العمل ا
 ناء االحداث الدرامي  ارررررمن المنهج واالتجا  النني الذي لجد  مناسرررررباي للتعبير  

  نوف
حققا االزياء حال  التكامل في ا راز  ور العرررخرررريات المنتراررر  في العمل النني -12

وذلو  ن طريق منحها ابعا اي وا عي  اا خيالي  واارناء حال  من الخداع البررري  
ررررررررررير ف فني العينر  االولل  المنهج ال.ا عي  رز  زر  في الهي ر  العرامر  للعرررررررررخ

االزياء في تجدرررررريد ال.ا ب والتعبير  ن النترة الزمني  واالزياء الدررررررائدة في تلو  
النترة للتعبير  ن المجتمب بكل بدررررراطتو اما في العين  ال اني ف االتجا  الملحمي 

ر   لمدان  فقد تجدررررد الزي للتعبير  ن النترة التاريخي  والعررررخررررريات المترررررا
روماف وطبيع  الزي الدرائد في مدان  روماف اما في العين  ال ال   االتجا  ال.ا عي  
العرررررعري ف  اء الزي مكمل لبناء العرررررخرررررريات والتعبير  ن الحال  الرا ي  التي 
تعيعررها العررخررريات في مدررلدررل )ن.ر(ف اما في العين  الرابع ف فقد تجدررد الزي 

 ف لكي لعبر  ن طبيع  العررررخررررريات التي تترررررارع  في االتجا   ال.ا عي  الرمزي
 اخل الكرننال )الدرررررررع( وللتعبير  ن النترة الزمني  والرمزي  التي تجدرررررردت من 
خالل الزيف اما في العين  الخامدررررر  المنهج االنطبا يف فقد تجدرررررد الزي ال راز  

في الر ي  االنطبا ي  للعررخررريات والكائنات الناررائي  ومجدررداي البعد االنطبا ي  
تلو الر ي  التي اسررتند اليها مخرج العمل الننيف اما في العين  الدررا سرر  االتجا  
التعبيري فقد تجدررد الزي للتعبير  ن العررخررريات المترررار   الارراي والتعبير  ن  
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النترة الزمني  العررري  التي تعيعرها العرخرريات وا رازها للزي للتعبير  ن الحدث 
االتجا  الدررررياليف فقد تجدرررد الزي للتعبير  ن  الدراميف اما في العين  الدرررابع   

وا عين افترااريين احدهما  اء اسرتخداا االزياء للتعبير  ن العرخرريات ال.ا عي  
اما ال اني فه. التعبير  ن الزي في ال.ا ب االفتراارري الذي تعيعررو العررخررريات  
من خالل االحالا والك.ا يس متم الي بعرررررررررخررررررررررير  )نارل( وتعرد  االزياء في بل 

عرررررررررهد مرئي للتعبير  ن الحدث الدرامي المنتروف وبذلو حققا االزياء فعلها م
 الدرامي في االتجاهات النني  للدراما التلنزي.ني ف

اند الم.نتاج الحال  الذهني  التي تجعل ترابط العمل النني وفق اندرراق لدررر  الحدث -13
ج العمل النني الدرامي للتعبير  ن المنهج واالتجاهات النني  التي لقرررررردها مخر 

من حيرث تعراملرو مب معررررررررراهرد العمرل النني الردراميف فني العينر  االولل المنهج 
( معررررررررراهد  5ال.ا عي )باب الحرارة(ف تحقق الم.نتراج  لل مدرررررررررت.ى الحردث في )

 معرررهد مرئي واحدمرئي ف اما  لل مدرررت.ى الزمان والمكان )م.نتاج مت.ازي( في 
  )روما(ف فقد تحقق الم.نتاج  لل مدت.ى اما في العين  ال اني  ال.ا عي  الملحمي

( 6ان والمكان فقد تحقق في )( معاهد مرئي  اما  لل مدت.ى الزم8الحدث في )
اما في العين  ال ال   ال.ا عي  العررعري  )ن.ر(ف فقد تحقق الم.نتاج   مرئي معرراهد

مكان فقد ( معرراهد مرئي  اما  لل مدررت.ى الزمان وال5 لل مدررت.ى الحدث في )
ف امرا في العينر  الرابعر  ال.ا عير  الرمزير ف فقرد تحقق  في معرررررررررهردان مرئيين   تحقق

( معررراهد مرئي ف اما  لل مدرررت.ى الزامان 7الم.نتاج  لل مدرررت.ى الحدث في )
( معررررررراهد مرئي ف بذلو في العين  الخامدررررررر ف المنهج 2والمكان فقد تحقق في )

( معررراهد  6ي )فقد تحقق الم.نتاج  لل مدرررت.ى الحدث ف  (Taken)االنطبا ي  
( معررررررررراهد 5مرئي  اما  لل مدرررررررررت.ى الزمان والمكان فقد تحقق الم.نتاج في )

 مرئي ف
فقرد تحقق    (Super Natural)امرا في العينر  الدرررررررررا سررررررررر  االتجرا  التعبيري  

( معررراهد مرئي  اما  لل مدرررت.ى  الزمان والمكان 7الم.نتاج  لل مدرررت.ى الحدث في )
ف بذلو في العين  الدررابع  االتجا  الدرررياليف  اي مرئي  اي هد( معرر 30فقد تحقق الم.نتاج في )

دررررررت.ى ( معرررررراهد مرئي ف اما  لل م10فقد تحقق الم.نتاج  لل مدررررررت.ى الحدث في )
مخرج  ف وبذلو  دررررررد الم.نتاج الر ي  اال دا ي  ل( معررررررهداي مرئياي 18)زمان والمكان في ال
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في  نراء معررررررررراهرد  المرئير  وفق االتجراهرات الننير  والير  تربيرل المعررررررررراهرد  العمرل النني
 الدرامي  وفق التتابب المنطقي لالحداثف

وترنيد حال  الدررررررر  الذاتي   لعمل الننيغطا الكاميرا بحرباتها التمظهر الررررررر.ري ل-14
داث  ينات البحثف فني العين  االولل المنهج ال.ا عي تجدرررررد الدرررررر  الذاتي الح

لتعميق حرالر  الت. ب المدررررررررربقف امرا في العينر  ال رانير     ( معررررررررراهرد مرئير 6في )
( معرراهد مرئي ف بذلو 7ال.ا عي  الملحمي  فقد تجدررد الدررر  الذاتي للكاميرا في )

ف ( معراهد مرئي 3درد الدرر  في )في العين  ال ال  ف ال.ا عي  العرعري ف فقد تم تج
( معرراهد مرئي   5اما في العين  الرابع ف ال.ا عي  الرمزي  فقد تجدررد الدررر  في )

ر  الذاتي للكاميرا نذلو في العين  الخامد  المنهج االنطبا يف فقد تم تجديد الد
العين  الدررا سرر  االتجا  التعبيري  فقد تم تجدرريد ف اما في اي مرئي  ( معررهداي 12في )

الدرررابع  االتجا  الدررررياليف فقد تم ( معررراهد مرئي ف اما في العين  9الدرررر  في )
وبذلو حققا حرب  الكاميرا  فاي مرئياي هد( معرر 11الدررر  لحرب  الكاميرا في )تجدرريد 

اما بالندررب   لحج.ا  العمل الننيوانتها الدرامي   اخل  للتعبي  ن الدررر  الذاتي
مخرج العمرل اللقطرات فران للكراميرا  ور في تحردارد حج.ا اللقطرات حدرررررررررل تقنير   

ف فقررد تجدررررررررررد حجم اللقطرر  ال راز حج.ا  غير وا عيرر  وانبر من حجمهررا  النني
( معرررررررهداي  12الطبيعيف فني العين  االولل فقد تجدرررررررد حجم اللقط  القريب  في )

( معرررهداي مرئيايف بذلو في العين  16د تجدرررد في )مرئيايف اما في العين  ال اني  فق
 ف( معهداي مرئياي 15ال ال   فقد تجدد في )

( معرررررررهداي مرئيايف 13اما في العين  الرابع  فقد تجدرررررررد حجم اللقط  القريب  في )
ف اما في ( معرهداي مرئياي 26نذلو في العين  الخامدر  فقد تجدرد حجم اللقط  القريل في )

( معرررهداي مرئيايف اما في العين  16تجدرررد حجم اللقط  القريب  في ) العين  الدرررا سررر  فقد
اما حجم اللقط  البعيدة   ( معررهداي مرئيايف35الدررابع  فقد تجدررد حجم اللقط  القريب  في )

الخنرراء المالمو والدرررررررررمررات الخررار يرر  للهي ررات   مخرج العمررل النني ررداي فقررد افررا  منررو  
( معررررهداي مرئيايف اما 13 داي في العين  االولل )والمكانف فقد تجدررررد حجم اللقط  البعيدة  

( معرررهداي مرئيايف بذلو في العين  ال ال   فقد تجدرررد  23في العين  ال اني  فقد تجدرررد في )
( معررررررررهداي  18اما في العين  الرابع  في ) ( معررررررررهداي مرئيايف16حجم اللقط  البعيدة في )

هداي مرئيايف اما في العين  الدا س   ( مع22مرئيايف اما في العين  الخامد  فقد تجدد في )
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( معرررررهداي مرئيايف بذلو في العين  الدرررررابع  فقد تجدرررررد حجم اللقط   17فقد تجدرررررد في )
 ( معهداي مرئيايف32البعيدة  داي في )

 دة زوالا لترنيد  مخرج العمل الننيلزوالا الترررررر.ير فقد اسرررررتخدا    اما بالندرررررب 
االتجاهات النني  للمنظر المجدررررد بررررر.رة  ام ف تحقيقاي للمعررررهد المرئي النهائيف وفق 

ف معهد مرئي  ف فني العين  االولل تجددت زوال  نظرة الطائر فيمخرج العمل الننير ي  
( 4الخنراء المالمو وتدرررررررررطو المنظ.رف وبرذلرو تم اسرررررررررتخردامهرا في العينر  ال رانير  في )

 فرئي اهد ممع
( معررراهد 3ين  الرابع  في )وبذلو في العين  ال ال   في معرررهد مرئيف اما في الع

معررررهدان ف اما في العين  الدررررا سرررر  في  هد مرئيا( معرررر 4ف بذلو في العين  في )مرئي 
 فاهد مرئي ( مع7ف اما في العين  الدابع  تم تجديد زاوي  نظرة الطائر في )مرئين 

ال طاء المكان   اهد مرئي ( معررررر 6تجدررررريدها في ) المنخناررررر  فقد تم  اما الزاوي 
والهي ات حجم انبر من حقيقتو في العين  االوللف اما بالندرررررب  في العين  ال اني  فقد تم 

ف اما في العين  ال ال   فقد تم تجدرريدها ( معررهداي مرئياي 13تدرريد الزاوي  المنخنارر  في )
ف اما في  مرئي اهد( معررر 9تجدررردها في )ف بذلو في العين  الرابع  اهد مرئي ( معررر 7في )

( معرهداي مرئيايف 14( معرهداي مرئيايف اما في العين  الدرا سر  في )18العين  الخامدر  في )
 ( معهداي مرئيايف24اما في العين  الدابع  فقد تجدد الزاوي  المنخنا  في )

 ند ر يتو اال دا ي    مخرج العمل الننياما بالندررب  لعدسررات التررر.ير فقد حقق  
اسرررتخداا تلو العدسرررات لتحقيق المناهج النني  في الدراما التلنزي.ني ف فالعدسررر   رررريرة  

فانها تحقق العمق للكا ر واتدراع ما  ين م. . ات المكان فقد تجدردت في  البعد البؤري 
( معهد  13بذلو في العين  ال اني  فقد تجددت في ) اهد مرئي ( مع8العين  االولل في )

 ف هد مرئيا( مع4لعين  ال ال   فقد تجددت في )مرئيف اما في ا
( معرررررررررهرداي مرئيرايف امرا في العينر  12امرا في العينر  الرابعر  فقرد تجدرررررررررردت في )

( معررهداي مرئيايف اما في العين  الدررا سرر  فقد تجدرردت في 16الخامدرر  فقد تجدرردت في )
البعد البؤري  ( معرهداي مرئياي  بذلو في العين  الدرابع  فقد تجدردت العدسر  القرريرة14)

 ( معهداي مرئيايف26في )
امرا العردسررررررررر  الط.يلر  البعرد البؤري والتي تقرب مرا  ين م. . ات المكرانف و نرد 

فانو تدرررررع من طبيع  الحرب  باسررررتخداا تلو العدسرررر ف فني   الحرب  االفقي  اما العدسرررر 
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تجدرررد العدسررر   ف اما في العين  ال اني  فقد  هد مرئيا( معررر 3العين  االولل تجدررردت في )
  فقرد تجدررررررررردت في ف امرا في العينر  ال رال ر مرئير   هردا( معررررررررر 6الط.يلر  البعرد البؤري في )

( معررررررررهداي مرئيايف اما العين  7ف اما العين  الرابع  فقد تجدرررررررردت في )معررررررررهدان مرئين 
( 8ن  الدرا سر  فقد تجدردت في )( معرهداي مرئيايف اما العي13الخامدر  فقد تجدردت في )

ا في العين  الدررررابع  فقد تجدرررردت العدسرررر  الط.يل  البعد البؤري في ف ام مرئي معرررراهد
مخرج العمل ( معرررررررهداي مرئيايف وبذلو حققا الكاميرا و دسررررررراتها الر ي  التي ا.اها  17)

 ند تجدررد المناهج النني  في الدراما التلنزي.ني  والي  اشررتيال الكامير للتعبير  ن   النني
 تللو المناهجف

انتج مرررر.راي فني  مربب  غير وا عي ف مبتكرة امرررريل  ال لمكن  لننيمخرج العمل اان -15
 ان لعرررا هها مررر.رة او مربل او معا ل مررر.ري في ال.ا ب ال طاء  ني  لمارررم.ن  

 تداخل فيها بل من العنامرررر النني  والرررر.ر الذهني  التي ارانبها مب  العمل النني
عميق الحرالر  اليرائبير  بعارررررررررهرا لتك.ن الرررررررررر.رة الننير  النهرائير ف اليراالي منرو في ت

واال دا ي  السرل.بو وتقنيتو التي  الج  هما العنامرر النني  ارمن المنهج واالتجا  
النني الرذي لجرد  منراسررررررررربراي لتعررررررررركيرل الرررررررررر.رة المرئير  للعمرل النني في الردرامرا 

 التلنزي.ني ف
النترائج ت.مرررررررررل البراحرث الل تحقيق اهرداي البحرث الحرالي في الير    وفي نهرالر 

الكعرررررررررم  ن الكينيرات التي تحقق تنعيرل االتجراهرات الننير  في الردرامرا التلنزي.نير  وبرذع  
حقق البراحرث  بر معرفر  برل التنرامررررررررريرل المتعلقر  برالتقنيرات وال.سرررررررررائرل الننير  والر ير  

ط.ط العريارررر  لكل منهج واتجا  فني في الكعررررم  ن الخ  مخرج العمل الننياال دا ي  ل
 لمكن ت.اينو في اال مال الدرامي  التلنزي.ني ف

 
 

 

 

 االستنتاجات 

 :ما لرتيمن خالل نتائج البحث تبين للباحث  
 مخرج العمرل الننياتطلرل من    العمرل الننيان  ملير  تجدررررررررريرد االتجراهرات الننير  في -1

المرور بدررررلدررررل  متتابع  من اسررررتحاررررار الررررر.ر الذهني  وتم يلها بررررررياي  بر  
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من خالل   وسررررائلو وتقنياتو اررررمن اسررررل.بو الخا  معرررركالي  ني  خيالي  امرررريل   
وسرررررررررائلرو واتجراهو النني او مي.لو نح. تنراول م رل هذ  الم.ااررررررررريب والخ.و في 

ا ارتالو من ااررررافات  منطق  الخيال والتررررر.رات الذهني  معالجاي تلو التررررر.رات بم
وحذي ومعالجات مجدداي  ذلو وا عاي معاشاي لحمل سمات ال.ا ب بيرائبي  وا تكار مب 

 فمخرج العمل الننيالتربيز  لل  نرر اال داع النني ل
اتحتم  ليرو ان ا.ام العنرامرررررررررر المرئير  بمرا لخردا التمظهر   مخرج العمرل الننيان  -2

النعرررائي العاا للمعررراهد المرئي  ارررمن  العررركلي للرررر.رة المتخيل  ارررمن التك.ين ا
تدرتلزا  ناءي    .ا عي الغير ن  ملي  ااهار الرر.رة المتخيل   ال.ا ب االفترااريف أي ا

 ند تجدررررررريدها في الدراما   مخرج العمل الننيتقنياي خامررررررراي وتعامالي اسرررررررل.بياي من  
 التلنزي.ني ف

مخرج  تتطلل من   ننيالعمل الان  ني  النعل الدرامي ارررررمن تتابب المعررررراهد الحداث -3
اسررررتحاررررار  ميب اال وات النني  والتقني  من ا ل  ناء  الم مرررر.ري  العمل النني

لاررررررم ال.ا ب االفتراارررررري بما لحملو من خيال الذي اتطلل تجدرررررريد  تنعيل  ميب  
منر ات البنير  الردرامير  من ا رل الخروج بخطراب مررررررررر.ري لحمرل سرررررررررمرات خيرالير  

 ي الدراما التلنزي.ني فافترااي  وذي  ناء  رامي فني اميل ف
ان  ملي  تجدريد ال.ا ب ارمن المنهج ال.ا عي ارتبط اسراسراي بالعال   المتبا ل  ما  ين  -4

في  ناء وتررررررر.ير   مخرج العمل الننيتدررررررجيل ال.ا ب وااررررررناء الر ي  اال دا ي  ل
 ال.ا ب الدراميف

ال.ا عي  الرمزي ف انها متجدرردة في  –االتجاهات ال.ا عي  الملحمي ف ال.ا عي  العررعري   -5
 اغلل اال ما الدرامي  التلنزي.ني  في المااي والحاار والمدتقبلف

الردرامي من خالل    المنهج االنطبررا ي فه. منهج حي ولرو القرردرة  لل تنعيررل الحرردث-6
اارراف  الل ت.ايم التقنيات الحدا      النني  مخرج العملالر ي  الذاتي  التي انتجها  

 بما اتالئم مب متطلبات العمل الدرامي التلنزي.نيف
االتجرا  التعبيري ومرا اتارررررررررمنرو من  دررررررررر.ة ور رل وتك.ينرات و لك.رات غير تقليردلر  -7

وبح رو في الحقرائق الدرررررررررالك.ل. ير   رد تم ت.اينرو وبرررررررررر.رة ا ردا ير  في الردرامرا  
  فلنزي.نيتال
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االتجا  الدرررريالي وما اتارررمنو من اسرررتخداا التقنيات الحدا   والمؤثرات الرررر.رري  -8
والدلك.رات واالهتماا بالم.ار. ات اليرائبي  وبالطابب الدرالك.ل. ي للعرخرري  بلها 
تعكل مجم.   من الدمات التي ا تمدها االتجا  الدريالي وهي تعكل حا.راي في 

 الدراما التلنزي.ني ف
ال.ا عيرر    –ال.ا عيرر ف ال.ا عيرر  الجرردارردة والم. رر  الجرردارردةف ال.ا عيرر  الحرة    االتجرراهررات-9

التدررجيل  ل انها تق.ا  العمل الننيال.ا عي  االشررتراني ف بلها تميل الل  –المباشرررة 
 لل اسرررررس وثائقي  باالرتجال و دا ا تما  سرررررناري. مكت.ب وا تما  مم لين غير  

جيرل الحقيقر ف لرذلرو نجرد ان الردرامرا محم.لر  والدرررررررررعي الل تدررررررررر   محترفين وبراميرا
التلنزي.ني  لم تتقيد باتجا  معين ولم ترتكز  لل خررررررررائا ومق.مات اتجا  محد   

مخرج  لمكن ان انهرل من هرذ  االتجراهرات بمرا ارا   رل ان برل  مرل  رامي تلنزي.ني  
 الدرامي التلنزي.نيف العمل الننيمناسباي في ترسيخ  العمل النني

في الردراما  الطليعير ف  رد انحدررررررررررت  –هرات االنطبرا ير  الردا ائير   اتارررررررررو ان االتجرا-10
التلنزي.ني ف نتيج  التربيل الرررررر.ر الالمعق.ل والرم.ز المدرررررتعرررررري   ن التحليل  

 لذلو نعاهد  دا تناول تلو االتجاهات في الدراما التلنزي.ني ف
لمكن ان لحرررررل تداخل مرررر.ري بالندررررب  للمنهج ولبقي  االتجاهات التابع  لو لكي  -11

مناسررررررررباي وفقاي السررررررررل.بو   مخرج العمل الننيلعبر  ن الحدث الدراميف الذي لجد  
 الخا  النتاج ر ي  ا دا ي   دادةف

.ني   في الدراما التلنزي  تم ل المناهد واالتجاهات النني  التي اشتيلا وبر.رة وااح -12
وفق العينرات التي تم اختيرارهرا برانهرا تم رل المرحلر  الدرررررررررابقر  والحرالير  لالتجراهرات  

 النني  في الدراما التلنزي.ني ف
 
 
 
 

 التوصيات 

 ا.مي الباحث بما لرتي:
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ليرو تط.ير وا ب الردرامرا التلنزي.نير  و علهرا ت.انرل التقنيرات الحردا ر  ا.مررررررررري 
الباحث  انعاء فروع تخريري  لتط.ير النن التلنزي.ني بتخرا انا لمي  )فرع االنتاج 

 فرع المؤثرات والخدع البرري (ف –فرع الديناري.  –فرع التر.ير   –فرع االخراج   –
 النظري  للنن.ن الدمعي  اهتم: ا.مي الباحث بانعاء فرع للدراسات

 النظريات واالتجاهات النني ف-1
 النظريات النقدل ف-2
 االساليل الدر ل  الحدا  ف-3
 

 
 المقترحات 

 لقتر  الباحث ا راء الدراس  االتي :
 البناء االسل.بي للمتخيل الر.ري لالتجاهات النني  في الدراما التلنزي.ني ف-1
 الر.ري لالتجا  التعبيري في الدراما التلنزي.ني ف ني  التعكيل -2
  مالي  التربيل الر.ري للمنهج ال.ا عي في الدراما التلنزي.ني ف-3
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 العينة السابعة 

 Surreal – Sad Dream  االتجاه السريالي
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 -ملخص القصة:

رجل مصاب بمرض سايكولوجي )الشيزفرينية( احالمه وكوابيسه تقوده الى العزلة  
وارتكاب الجرائم بحق النسـا  ننه يشـعر بعق م مرةـية تجاه النسـا  خلقت ل يه مل خال   

ــاج وال ه تجاه امه وكتل   ملياج   التعتيب التي تعّرف لها  لى ي  وال ه يتعرف ممارســـــــ
ونجل   الشـــاب بع  اخت اف فتام )جوليا( الى نوتة تشـــجناج ت دل به الى  يووتة  ويلة 

معرفة مكان تواج  الفتام يتم ارســــا  الى المختور الخاال باالرتوال بالعقل الوا ل لمعرفة  
ــاج    تواج  الفتام  )كاتريل( تقوم بعملية االرتوال وت خل الى  المغرائوي ملي  بالتناقضــــــ

 الم ذاتي يعيشـــه )كار ( في حياته واي التي تســـي ر  ليه   وتع  ســـلســـلة المشـــاا   
ــار  الغرائوي   ــل  ــالم ك ــتل يمث ــي ال ــة بيل الواقا والواقا االفتراةـــــــ ــ اخل ــة المت الغرائوي
واخت فااا مل قول شـــــخصـــــية اخرف لكار  ترفو االســـــتســـــالم وتع  ذل  ي خل المحقق 

ك( الى العقــل الوــا ل كـار  في محــاولـة النقــاذ كـاتريل ومعرفـة تواجـ  الفتــام  وفي )نونـا
ــي ان  ــاا  مواجهة )كاتريل( ما الشـــــ النهاية يتم معرفة تواج  الفتام وانقاذاا وكتل  نشـــــ
التل يرفو الخضــــوغ وتغلب كاتريل في النهاية وتقتل تل  الروش الشــــي انية التي تجعل 

في النهاية يتم التخلص مل تل  الكوابيس ومعرفة تواج   ملية الرةــول للعالج بــعوة و 
 الفتام وانقاذاا وانقاذ كار  مل كوابيسه.

 وفيما يلي تحليل العينة  لى وفق االدام التي ح داا لجنة الخورا  والمحكميل.
 

)ابراز السـماج والخصـائص التي يتشـكل منها االتجاه الفني في ال راما التلفزيونية  -1
 السرد الصورل(.-الفكرم -الحوار -الشخصية الحوكةوذل  مل خال   

 
  -الشخصية:

مهما تع دج الصـور التي تشـكل فيها الشـخصـية في العمل الفني ف نها تخضـا  
لمفاايم وقيم انســـــانية متع دم توعا لســـــلوك الشـــــخصـــــية و ويعة المجتما التل تتفا ل  

صـــية اي مركز  لســـلوك الشـــخصـــية و ويعة المجتما التل تتفا ل معه وذل  كون الشـــخ
االاتمام داخل العمل الفني حيث يوظف مخرج العمل الفني اســــــاليوه التقنية في ســــــويل 
تكويل الشــخصــية وحركة الفعل ال رامي التل بنيت وحللت  لى ةــوئه الشــخصــية لتل  
نج  ان الشـخصـية في اال ما  ال رامية السـريالية تكون اي المحور والمن لق االسـاسـي  

ــايكولوجية تجعل مل في تركيب العمل الفن ــية مل ابعاد ســـ ي لما تتميز به تل  الشـــــخصـــ
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ــية اي التيتقود الح ا حل ان االح اا ال رامية تن لق مل خاللها ننها تعي   ــخصــ الشــ
 المها الخاال مل خال  الولوج الى الصـرا اج ال اخلية التي تعيشـها اةـافة الى  ويعة  

الم  ريب بعي   ل الواقا  انه الصـــــــور التي يتخيلها ويعيشـــــــها للتعوير  ل ذاته في   
 الم ملي  بالمتناقضـــاج   الم يشـــعر به وح ه ويعي  اح ا ه بكل ما فيها مل  رائوية  
وتعي م  ل الواقا اال في دما ه انه يعي   المه الخاال لكي يشــــعر بوجوده  والهروب 

مل الى ذل  العالم دون التفكير في العوا ف والوحث  ل رؤية خابـة يعيشـها لكي يورر  
خاللها تصــرفاته الســادية تجاه االخر  والســماج الع وانية تكون اي المحفز له للكشــف 

  ل حياته الخابة.
 

 -شخصية )كارل(:

شــخصــية مصــابة بمرض في انفصــام الشــخصــية الشــيزوفرينية ال تعي ما تفعله 
ــاتهـا اي  النهـا تعي   ـالمهـا الخـاال  ـالمهـا الـتاتي وتكون خلجـاج النفس واراـابــــــــ

وحي  والفعا  التل يحرك افعالها  انه شــخصــية ســادية تر ب في القتل لتحقيق  المحفز ال
ــعي الى جعل  المه الخاال ال اخلي او العالم   وجوداا التاتي واالبتعاد  ل الواقا والســـــ
اـلتل يجـ  وجوده فـيه الـنه ينلر الى العـالم اـنه  ـالم  رـيب  لـيه ـلتـل  يلجـ  الى احالمـه 

خياته وتفا التها وانفعاالتها  ففي المشــــه  المرئي رقم  وكوابيســــه المر وة للتوابــــل ما 
( نشاا  سلحفام تتحرك وسط االحراش لحقل الحن ة  الكاميرا تتابعها لتنتقل الى لق ة  4)

 امة حيث يلهر حقل الحن ة بلونه االبـفر  تسـتمر الكاميرا بالتق م فوا الحقل لنشـاا  
ق مة الكادر وتخرج منه  كلب ابيو في  مق الكادر سـيارم قادمة بسـر ة  م تصـل الى م

يخرج رحسه مل نافتم السيارم الى الجانب االخر مل الشارغ يلهر حقل كوير لونه اخضر  
ــيارم الى مكان ق يم حيث يوج  خزاناج وتيت ق يم متروكة  ينز  الرجل ي  ى  ــل الســ تصــ

 )كار ( ومعه الكلب ويتوجه الى الويت الق يم.
ــه  المرئي رقم ) ــيقة   5اما في المشـــــــ ( ي خل الرجل ومعه الكلب  ور بوابة ةـــــــ

مالمحه ال تلهر االةـــــــــا م موجه مل الخلف يتق م الى وســـــــــط الغرفة لنشـــــــــاا  امرحم 
موةـو ة داخل حوض مل الزجاج يملهه الما   واي  ارقة فيه يتحرك شـعراا ومالبسـها 
  لق ة متوســــــــ ة الرجل في مق مة الكادر  وفي العمق نشــــــــاا  الفتام في داخل حوض
الما  فج م تتحرك ي  الفتام يصـرل ويركو باتجاه شـاشـة  رض مرتو ة بكاميراج تصـور 
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الفتام الى ان تلفظ انفاســـــها االخيرم  في اتا المشـــــه  المرئي جســـــ  مخرج العمل الفني 
تركيوة كار  ور م انه لم ينصـــــــش  ل الشـــــــخصـــــــية ومعرفة مالمحها اال انه مل خال   

ج االخرييل يتضــش م ف الحالة النفســية التي تعيشــها الســادية التي يمتلكها وتمتعه بمو 
تل  الشخصية بحيث يرف الضحية ويسعى الى قتلها ب م بارد ان يتاب الى  المه التاتي  
ــو  الى   ويمكل تحقيق ذاتـه مل خال  موج وتعـتيـب االخريل انـه تعـتيـب للنفس للوبـــــــ

 الراحة.
ض الســيارم وينقلها  ( يتم وةــا الفتام في حو 10-8اما في المشــه  المرئي رقم )

ــائل ابيو  ــط ســـ ــاا اا مغمورم وســـ ــا الفتام في حوض )بانيو( حيث نشـــ الى بيته ويضـــ
يخرجها مل )الوانيو( ويضـــعها  لى منضـــ م ويتم رشـــها بالما  مل خال  )دوش( موزغ  

  لى  و  المنض م.
لق ة متوسـ ة تلهر جسـم الفتام واي  لى المنضـ م االةـا م لونها ازرا داللة  

ــهـا في مقـ مـة الكـادر وفي العمق ارجلهـا.  م لق ـة  ـامـة مل    لى الموج  الفتـام رحســـــــ
 اال لى )كار (  الما .

والفتام راق م  لى المنضــــــ م في اتا المشــــــه  المرئي جســــــ  مخرج العمل الفني 
شـخصـية كار  وتوابـله ما ةـحيته والتمثيل بها الى اقصـى ح  بحيث ال يترك مجاال اال 

 ل تصــرفاته وافعاله  اذ  ورج التقنية التي اســتخ مها    وا وت انه يشــعر بســعادم ورةــى
ــط ـ المـه  ــحـية وســـــــ مخرج العمـل الفني اظهرا الكيفـياج التي يتـعاـمل بهـا ـكار  ما الضـــــــ

 الغرائوي الموني  لى  المه الخاال واحالمه الغرائوية التي تقوده الى اتا الفعل.
قة بجســم كار  ( الكلب ينوش واناك ســالســل معل13اما في المشــه  المرئي رقم )

مل كل جانب وترفعه بواسـ ة خ افاج مغروسـة بجسـ ه  لق ة متوسـ ة السـالسـل  لق ة  
 قريوة لوجه كار  واو يصرل .

ــه  ــا  ل نفســـ ــو  الى الرةـــ ــ  مخرج العمل الفني التعتيب للنفس للوبـــ انا جســـ
 ن ما يسـتخ م اتا االسـلوب  ور تل  ال ريقة السـادية في تعتيب النفس اذ برال مخرج  

مل الفني  ل حالة انفصــام الشــخصــية وت كي اا مل خال  ذل  المشــه  المر ب بكونه الع
يمثـل حـالـة مل حـاالج التعـتيـب التي يجـ اـا ذاج متعـة في حيـاتـه  مثلمـا يريـ  كـار  ان 
ــها  ليه   ــها في  فولته وانعكاسـ ــواب  اشـ ــل الى الحقيقة التي يعاني مل فق انها السـ يصـ

  ن ما ابوش شابا.



 التحليل
 

 

291 

( كار  ينلر الى ةـحية ج ي م لكي يقتلها  وفي 15المرئي رقم )اما في المشـه   
ــه  رقم ) ــاا  في المشـ ــن  لتل  نشـ ــرغ والتشـ ( يقوم 18اته اال نا  تنتابه لحلة مل الصـ

بخ ف الفتام التي اراداا  ل  ريق تخ يراا بواســــــــ ة وةــــــــا كمامة  لى فمها  الفتام 
 ت  ى )جوليا( .

ي اته المشــاا  نج  ان كار  يســوش في ( ف24-23اما في المشــه  المرئي رقم )
الوانيو تنتابه نوتة مل التشـنجاج يوحث  ل دوائه لكنه ال يج ه رجا  الشـر ة قادمة الى  
بيته تزي  نوتاج التشــــــنجاج ويغمى  ليه ويســــــقط  لى االرض والحلقاج الح ي ية تمل  

مصـــاب   جســـ ه يتم نقله الى المســـتشـــفى يتم فحص ال ماخ وجســـمه يخورام ال كتور انه
بالشـــيزوفرينية  ونوتة حادم مل التشـــنجاج ســـووت له حالة ا ما  ال نعرف متى يصـــحى 
ــير جوليا   الفتام التي خ فها   ــا  م لمعرفة مصــــ منها المحقق )نوفاك( ي لب منه المســــ
ووةــــــعها داخل الققص الزجاجي  وال يوج  ل يهم وقت ال كتور ي لب منه ارســــــاله الى  

ل دما ه ومعرفة كوابيسـه واحالمه الغرائوية للوبـو  مل المختور الخاال ليتم الكشـف   
 خاللها الى معرفة مكان تواج  الفتام  جوليا.

 
 -شخصية كاترين:

شــخصــية بســي ة اادئة محوة لعملها في مســا  م االخريل تعمل في مجا  دقيق 
واو التخا ب وال خو  الى  قل الشـــــــــخص المريو ومشـــــــــاركته احالمه وكوابيســـــــــه   

اخراج المريو مل حالة العزلة التي يعي  فيها ومواجهة مخاوفه والتص ل للوبو  الى  
لها لكي يســــــت يا المريو التجاوب ما ادراكاته التي يحس ويشــــــعر بها للوبــــــو  الى  
شفائه مل مرةه. انه ابتكار ج ي  لمواجهة مرةى انفصام الشخصية لحالتهم وشعورام  

ــاتهم وتجع ــالخوف مل تلــ  االحالم التي تهــ د حي لهم يهرتون مل واقعهم الى  ــالمهم ب
 التاتي لتحقيق ر وتهم و موحهم.
( يتم نقل كار  الى  رفة المختور ويلوســـونه الو لة 31ففي المشـــه  المرئي رقم )

الخابـة باالختيار )كا ريل( ترت ل اي االخرف ب لتها وتسـتع  لل خو  الى  المه الخاال 
يتم حقل كـاتريل بـالـ وا  الخـاال الـتل    والتخـا ـب معـه لمعرفـة ايل توجـ  الفتـام جوليـا 

يتم ا فا  االةـــــــــا م يتم انزا  المنضـــــــــ اج النائميل  ليها    يجعل  ملية الترابط ممكنة 
التركيز ويصـوحون معلقيل في الهوا  بواسـ ة مجسـاج لق ة قريوة لعيل كاتريل حيث يتم 
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ــ  مل خال     ليها ــميم ق ا لعيل كا ريل حيث تتجســ    ينها  ق ا الى لوحة  ريوة التصــ
تل  اللوحة الغرائوية واناك لق ة مضــــــــيهة تتحرك  م يتم ال خو  الى  الم كار  الخاال 
به والمعور  ل حياته الخابــة التي  اشــها  حيث نشــاا  جثة معلقة بالخيول وا صــان  
االشـجار وتسـتمر الكاميرا بالتق م لنشـاا    د مل الوجوه الغرائوية وحيواناج   كل شـي   

ــي  ر  لى مجرـياج االـح اا  اـنه ـ الم ـكار  الخـاال والكوابيس التي  رـيب والموج يســـــــ
يحلم بها وتســي ر  لى تصــرفاته الع وانية  اته الصــور التي يشــعر بها كار  لها الق رم  
ــرفــاتــه وميولــه العــ وانيــة اذ  ور  نهــا مخرج العمــل الفني  ل تلــ     لى التحكم بتصـــــــ

تقولها مل خال  واقعه االفتراةــــي   الكوابيس بصــــور  رائوية بعي م  ل الواقا فقط يمكل 
 التل يعي  فيه كار .

ــه  المرئي رقم ) ــاا   (  32اما في المشـــ ــط الما  اح ام  ا    دنشـــ مل الرجا  وســـ
ــالم التعمي ( واته جز  مل  اداتهم وديانتهم لترتفا الكاميرا  يحمل  فل يقرحون  ليه )بــ
ــورم  ــاا  انقالب الصــ ــتمر الكاميرا في ال وراج لنشــ ــل الى زاوية نلرم ال ائرم   م تســ لتصــ

هار ارجل بصــــورم كلية وال فل يتحرك وســــط الما   م تعود الكاميرا لتغوال في الما  الظ
ــه    الرـجا  واي تـحت الـما  واقـفة  لى  وـقة زـجاج وتنتـقل الى ـ الم اخر في ـاتا المشـــــــ
ــية التي تول ج ل ف كار  مل تل  العملية  ــ  مخرج العمل الفني الحالة النفســ المرئي جســ
بحيث جعلت منه انســـانا مريضـــا بفعل حالة الخوف والر ب التي  اشـــها مل وةـــعه في 

له مل  فل سـول الى  فل مريو يوحث  ل حياته وسـط الكم  الما  وكانت السـوب بتحو 
الهائل مل المتناقضــــــاج والوحث  ل حقيقة وةــــــعه وســــــط اتا العالم الغريب   اما في 

( تتحرك الكاميرا بحركة )بان( نصــــف دائرم لنشــــاا  امرحم نائمة 33المشــــه  المرئي رقم )
ق رم مل ال ما    ليها  لى دكة ويغ ي رحســها ق عة قماش )مخمل( اناك ما  يتســاقط   

تســقط  لى ورقة بــغيرم ت فا حيوان اليعســوب ليســقط  لى تل  الورقة ق جرم دم اخرف 
تســــقط في الما   م تن فا بقوم الى اال لى  ق رم دم تســــقط  لى رح  الفتام  م االخرف   

 تنهو الفتام تشاا  ق عة القماش و ليها ا ار نقال دما . يتغير شكل الما  
ة المكان في  الم اخر ال يمت للواقا بصــــلة   الم تمل الفني  ر جســــ  مخرج الع

يسـوده الموج االةـا م زرقا  تسـود المكان  اةـا م بـفرا   لى المرحم الراق م  لى ال كة  
  تتاب خلفه انه  الم ا  اسـود ا  وت  ى كاتريل تنهو كاتريل وتتق م الى االمام تشـاا  ذئو
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ية التي يعيشــــها ي بالرؤية واالحالم الســــوداو الموج التل جســــ ه مخرج العمل الفني يوح
 ينتمي اليه كار .  كار  انه  الم  ريب

( تشــاا  كاتريل التئب االســود واو واما امامها 34اما في المشــه  المرئي رقم )
ــار  واـناك الى ـجانـوه )ـبانيو( حوض ملي   وينفو  ـنه اـل ـما  الى جـهة اليميل واليســـــــ

ئب مســــــتمر ينفو نفســــــه بحركة ب يهة جســــــ اا بال ما  يت اير منه  لى االرض والت
ــورم    لكي ي  ر في  مخرج العمل الفني ــية ويجعل مل اتا الح ا والصـــــــ الم ركاج الحســـــــ

ــ  مل خالله   ــريالي التل وظفه مخرج العمل الفني لكي يجسـ ــمل المنه  السـ المتراكوة ةـ
  بال ما  تل  الكوابيس التي يعيشـها كار  واالةـا م  مركزم فقط  لى الكلب والوانيو ملي

ويحيط  اللالم المســاحة الواقية مل الكادر كانه لوحة مرســومة وم  رم بالســواد  اللق ة  
 كاملة للمشعه  وكاتريل تنلر الى التئب.

 ن ما  (كار )انه   ( كاتريل تنلر فتشـــــاا   فال  35اما في المشـــــه  المرئي رقم )
  كاتريل في ق ة  امةحيث نشـاا  ليركو مسـر ا لصـعود السـلم الى اال لى    كان بـويا  

مق مة الكادر والصوي كار  يصع  السلم في  مق الكادر بمسافة بعي م ج ا  تنادل  لى 
الصــــــوي كار  لكنه تتجاالها  االةــــــا م زرقا  موحشــــــة تحيط بالمكان الغرائوي  ي خل 
الصــوي كار  مل الواب ق ا لق ة  امة تحت مســتوف النلر لتشــاا  كاتريل واي واقفة  

 الية بنفس تركيوة المكان والســــــلم التل ينز  منه  انه  لى بع   الميل   لى مســــــافة 
حيث جسـ اا مخرج العمل الفني لكي يجعل مهمة كاتريل في الكشـف  ل حيام كار  في 
بـغره واالحالم وتخليصـه منها وجعله يواجه حلمه التل يخاف منه ويسـي ر  ليه  حيث 

المكان المتجســـــ  بغرائويته  ل  ريق  جســـــ  مخرج العمل الفني الواقا االفتراةـــــي لهتا
 الحقيقة االفتراةية.

ــه  المرئي رقم ) ــوي كار  ت خل الى  رفة 36اما في المشـــ ( كاتريل  تتابا  الصـــ
مضا م كانها  رفة مختور تشاا  حصان واما والى جانوه يقف كار  تتق م كاتريل لكي  

ــان   م يركو بـاتجـاه الحـائط )الجـ ا ر( كـار  خـائف  تحـ ا كـار  يختو  خلف الحصــــــــ
..كاتريل تتح ا معه ال يجيوها  كار  ينلر الى الســــــا ة  قارب الســــــا ة ب حج تعمل  
كار  ينلر الى الســــــــقف لق ة قريوة لوجه كار  ق ا لق ة كاملة الى ســــــــقف المختور  
وي فا كاتريل ويســــــقط  لى االرض  م يزحف الى الخلف  الســــــا ة  قارتها تصــــــل الى  

ــان الى )( قا ا م12النهاية  ينز  ) ــان الوما يتق ا الحصـــ ( 12ل الزجاج  لى الحصـــ
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ــوش ـكل جز  معزو   ل االخر  ـكاتريل  ق ـعة ومل  م تتـواـ   ـاته الق ا الزـجاجـية فيصـــــــ
تتفاج  مل اتا المنلر الغريب  كاتريل تتحرك باتجاه الحصــــــان المق ا. كار  خائف في 

القلب يعمل والرئة ت دل  الزاوية  تنلر كاتريل الى جسـ  الحصـان تشـاا  ان مق ا الرئة و 
ــان تعمل واي معلقة بيل القوا ا الزجاجية.ت خل كاتريل مل  وزيفتها جميا اجزا  الحصـــ
اح  القوا ا الزجاجية الصـــوي كار  يهرب تتوعه كاتريل في اته المشـــاا  المرئية وظف 

س  مخرج العمل الفني االتجاه السـريالي في تشـكيل تل  الصـور المرئية الغرائوية التي تعك 
الواقا االفتراةــي التي تعيشــه الشــخصــياج وكتل  م ف  رابة االحالم التي يعيشــها كار  
في ذاـته والهروب اليهـا و ـ م مواجهتهـا الـنه ال يقوف  لى تـل  المواجهـة ما ذاك الواقا  
السـريالي التل جسـ ه مخرج العمل الفني ةـمل رؤية فلسـفية في تفسـير االح اا ووةـا  

 ا  المرئية.الحلو  االخراجية للمشا
( كاتريل تتابا الصــــــــوي كار  ت خل مل الواب 38اما في المشــــــــه  المرئي رقم )

تشــــاا   رابة ووحشــــة المكان االةــــا م زرقا واناك اةــــا م ويحيط بها اةــــا م لونها 
برتقالي مصــغر  تنز  الســلم كل شــي  في اتا المكان  ير من قي النه ين لق مل واقا 

ل وســط المكان تشــاا  شــخص  ارا في حوض زجاجي االحالم والكوابيس تتحرك كاتري
تتابا ان ااشــــــها مل  رابة اتا المكان تضــــــغط  لى الزر ينفتش الواب   د مل الوواباج  
الزجاجية ب اج تنفتش حيث تلهر نســا   ارياج واجســادال مشــواة وتم رت ها باســالك  

باســالك امرحم مل الح ي   امرام اخرف وجهها مشــوه و ينااا مقولعة ووجهها كتل  تحيط  
اخرف او رجل وامرحم فقط تتحرك في مكانها  واخرف تتلوف واالســـــالك نحيط بها   م تنز  
زجاجة اخرف يخرج رجل ةــخم مل ذل  المكان كاتريل تتفحص المكان وتســير في الممر 
الرجل الضـخم يسـير خلفها تشـاا  كاتريل امرام جميلة و ارية جالسـة ويوج   لى رقوتها  

 لى جانوها  زالة و فلها الصـــــغير وامامها حيوان الوجا وكتل  حيوان    وا مل الح ي 
بــــــغير تو ح تل  المرحم بالتحرك كاتريل تحاو  م  ي اا  ي تي مل الخلف الرجل الضــــــخم  
ويمســ  ي  كاتريل ويســقط كاتريل  لى االرض بقوم  م يحاو  رفعها ويضــعها  لى كتفه 

رك وتـ ور في مكـانهـا  وخلفهـا  ـ د مل ويـتاـب بهـا  امرام مـتبوحـة مل العنق واي تتح
المرايا تنعكس بــــــورتها مل خالله  لق اج قريوة لي يها واي مرتو ة وكتل  لق ة زاوية  
مل اال لى لنشــــاا  الفتام واي ت ور بلق اج متعاقوة الظهار التفابــــيل ال قيقة في اته  

ظهار التراكيب المشـــــاا  المرئية الغرئوية الســـــريالية التي جســـــ اا مخرج العمل الفني ال
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ــعر بها كار  ويتعاي  ما ذل  الواقا المرير وال  ــ م التي يشـــــ ــور المتجســـــ الغريوة للصـــــ
يسـت يا الخروج منه انه  المه الخاال ومل خالله يري  ان يج   ريقه الى ارض الواقا  
ــعي ما مجريــاج تلــ  االحالم  حتى ان لغتــه اــتا العــالم  ير مفهومــة فقط الهــ ف الســـــــ

 اد ورائها.والكوابيس التي ينق
( الرجل الضــخم التل يحمل كاتريل ياتي بها الى  41اما في المشــه  المرئي رقم )

بــــــالة كويرم واناك رجل ةــــــخم جالس  لى كرســــــي كانه المل  التل يحكم اتا الواقا  
والعالم الغرائوي يضــا كاتريل  لى االرض   نشــاا  كاتريل في مق مة الكادر وفي العمق  

المحه تو و  ير واةــــــحة المعالم  االةــــــا م في المق مة يلهر الرجل الضــــــخم التل م
بيضــا  مائلة الى الصــفار اما االةــا م في  مق الكادر فهي حمرا  لق ة فوا مســتوف 
ــغيرم داللة   النلر يلهر رح  الرجل مل الخلف ورافا ي ه كاتريل في اته اللق ة تو و بـــ

ــل كاتريل  ل الرج ــافة التي تفصـ ــعة القا ة وكوراا والمسـ ــية القا ة تو و  لى سـ ل  ارةـ
مقسمة بخ ول.واناك   ا  احمر بنفسجي يمت  مل المقع  الجالس  ليه الرجل الضخم 
ليصـل الى نهاية القا ة مل الجانويل لق ة زاوية نلرم ال ائر يلهر الرجل الضـخم جالس 
 لى مقع  اسود وخلفه ا م م مل اللون االحمر ويرتوط بلهر الرجل الضخم ذل  القماش 

ــورم لونه برتقالي يلهر   كانه جناحيل يحيط بهما اللالم ويلهر اال ار التل يحيط بالصـــــ
 لى ارةـية سـودا  اتا التشـكيل الغرائوي الغير من قي ةـمل اح اا  ير من قية يصـوش  
الواقا االفتراةـــــي حقيقة تتفا ل معها وتشـــــعر بها ةـــــمل واقعها المركب التل جســـــ ه  

االســاســية او خلق  والم  رائوية لكي تعور  ل  مخرج العمل الفني للوبــو  الى الغاية 
 ويعة الشـخصـية السـايكولوجية وتوظيفها وفق المنه  السـريالي مل خال  التقنياج التي 
يمتلكها مخرج العمل الفني   ينهو الرجل الضــخم مل مقع ه كاتريل ب حج تســتفيق اي 

حب مل الحائط  االخرف يتق م الرجل الضـــخم نشـــاا  ق عة القماش الملتصـــقة بلهره تنســـ 
كلما تق م  حيث تلهر مل الجانب بلق ة  امة مل الخلف حجم وةــخامة ق عة القماش 
حيث تنسـحب مل الحائط كلما تق م  لق ة قريوة لكاتريل لق ة قريوة لوجه الرجل الضـخم  
ــرل  ــي ان  كاتريل تصـــ حيث تلهر  يونه  ائرم في ظالم وتركيوة وجهه  ريوة كانه الشـــ

الزر في ي اا للخروج مل اتا الر ب واالحالم المستمرم المخيفة    مل الخوف  تضغط  لى
التي يعيشــــــــها كار  انه واقا اليم يســــــــي ر  ليه ور م محاولة كاتريل ال خو  الى ذل  
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ــاا اا فوا  ــيا  واالح اا التي تشـ ــا  بتل  اال ان  رابة االشـ العالم واالرتوال به واالحسـ
 ب الى الصوي كار . اقتها لتل  نج اا تنسحب مل موابلة التقر 

ــه  المرئي رقم ) ــلة 48-47اما في المشــــــ ــابط نوفاك ي لب منها موابــــــ ( الضــــــ
ــلة االرتوال به.  ــو  الى موقا احتجاز جوليا ويقنعها بموابـــــ ــل ما كار  للوبـــــ التوابـــــ

ــتع   -ـكاتريل ت ـلب حل حيوان قط كـلب يخص ـكار  الكـلب يـو ح يعلق ـي  ـكاتريل واي تســـــــ
ال بافكاره واحالمه وكوابيســــه حيث تنتقل كاتريل الى مكان لل خو  الى  الم كار  واالرتو

 رائوي حيث تلهر واي داخل قفص زجاجي كانها موةـو ة في ا لى برج والفراخ يحيط  
به مل كل جانب تحاو  الخروج تفتش باب الصن وا مل اال لى  لق ة زاوية نلرم ال ائر  

وا  كاتريل تن لق مل يلهر العمق الفرا ي الشــــــاســــــا وكاتريل موجودم داحل الصــــــن 
الصن وا بسر ة الى اال لى ولكنها تكون مرتو ة بواس ة حول  تحاو  ف  الحول  تنز  
الى االســفل بحركة ب يهة لق ة  امة تلهر ســعة المكان وتو و كاتريل نق ة بــغيرم مل 

 خال  شعاغ الضو  الساقط .
من قي حيث ي غي اما المكان فله خصوبية  ير من قية وتركيوه الجغرافي  ير  

 ليه اللون االسـود واالةـا م زرقا  وفي  مق الكادر يتم ت رج الضـو  ليصـل الى العمق  
كاتريل ال زالت تهوط الى االسـفل والضـو  مسـلط  ليها  لق ة كاملة. الكلب االبيو ياتي 
ـباتجـاه ـكاتريل تـنادل  لـيه ـي ـخل الى اـل رائرم المضـــــــــا م  لق ـة ـ اـمة ـكاتريل معلـقة في 

  الحركـة ب يهـة الكلـب ينلر اليهـا يجلس امـامهـا ت لـب منـه ان يريهـا الويـت التي الهوا
تختو  فيه الفتام في اتا المشــــــه  المرئي جســــــ  مخرج العمل الفني تتابا االح اا بان  
يجعل االتصـا   ل  ريق كار  لكل بمسـا  م الكلب لكي يوحث  ل الفتام  ر م االح اا 

لح ا فرةت  لى مخرج العمل الفني التنوغ في استخ ام  وت وراا ال رامي اال ان  ويعة ا
تقنيــاتــه وتنــا  الخ ول  الــ راميــة التي تجعــل الحــ ا يتقــ م الى االمــام مل حيــث ان كـل  
المع ياج ق  وظفت مل اجل بنا  واقا خيالي افتراةـــــــــي  ل  ريق االتصـــــــــا  ومعرفة  

ــو  ــها كار .ظالم دامس يحيط بنق ة ةـ ــغيرم   م يلهر   االحالم والكوابيس التي يعيشـ بـ
ــا م زرقا  لق ة  امة يلهر الويت بهتا الحجم  ــغير رجل ي خل الى الويت االةــــ بيت بــــ
الصــــــغير كاتريل معلقة في الهوا  ت خل كاتريل الى داخل الويت تشــــــاا  الصــــــوي كار  
ينلف الصــحون  تقترب منه  م تخرج مر ة بــغيرم وتع يها اليه كه ية  تســقط الصــحل  

ينادل ماذا ح ا كار  ي لب منها االختوا  داخل الخزانة تنلر  مل كار  ويتكســر بــوج  
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مل الخزانة مل خال  الثقوب تشــاا  الرجل وال  كار  واو يضــرته ويصــرل  ليه ويكســر 
الصــحون  كاتريل ت ا  لى باب الخزانة لكي تفتحه ال اح  يســمعها تنلر تشــاا  نفســها  

اا  الرجل يقو  للصــــوي اته  واقفة  لى حوض ما  ويوج  فيه   د مل االفا ي  م تشــــ 
ليســت ام   المرام جالســة ال تتحرك ةــو  ابيو يتحو  كل شــي  في الخزانة تنلر مل 
الثقوب تشاا  االب يضرب الصوي بواس ة الحزام  م يلتقط االب مكوام ويتم حرا الصوي 
به كاتريل تنلر الى اللو ة تشــاا  كار  واو شــاب جالس والحلقاج تملي  جســ ه والى 

يقف الكـلب االبيو وامـامـه ـبانيو حوض فـيه فـتام  كـاتريل ـت خـل الى الغرفـة التي   جـانـوه
يتواج  فيه كار  الشــــاب المجنون يو ح بتق يا جســــ  الفتام ويع ي اجزا  مل الى الكلب 

 كاتريل تتحرك وتقف الى جانب الرجل المجنون كار  ويقو  لها اته او  ةحية له.
تلهر الفـتام واي داخـل الحوض وـكار  جـالس   الـكاميرا تتحرك بزاوـية وتحرـكة ـبان 

الى جانوها  لى الكرســي  لق ة متوســ ة يلهر كار  والمرحم وســط الحوض  كار  يتتكر 
ـــعه في المـا  ـكاتريل تتحـ ا مـعه  ل مـكان تواجـ  الفـتام ينهو  اللحلـاج التي تم وةـــــــ

جا الى  كــار  ويقف امــام كــاتريل يوتعــ   ل كــاتريل تقو  لــه انهــا تعرف انــ  كــار  يترا
الورا  اـنت ال تعرفيل مل اـنا.. يختفي في اللالم. بـع  برـاة ـكاتريل تـنادل  لـيه ـياتي مل 
الخلف ويمســ  كاتريل وي فعها  لى االرض حيث نشــاا  الهيهة الغريوة لن ك نه شــي ان 

 واناك قرون  لى رحسه  وذقل انه بهيهة شي ان.
وا مل الح ي  ويضــعه يجلس  لى بــ ر كاتريل ينلر ليها يشــم رائحتها يفتش  

ــ  مخرج العمل الفني العالقة التي ترتط   ــاا  المرئية جســ حو   نق كاتريل في اته المشــ
كـاتريل وكـار  حيـث اظهر مخرج العمـل الفني  ـالميل يا زمنييل مختلفيل وجعـل حلقـة  
ــوي وابيه يعتبه   ــل بيل تل  العوالم المختلفة اي كاتريل بيل كار   ن ما كان بـــــ الوبـــــ

واو شــــــــاب اته العوالم المختلفة جســــــــ  مل خال  توظيف التقنياج الح يثة وتيل كار  
ووةــا الحلو  المناســوة خال  معالجة المشــاا  المرئية واختيار الصــور الحســية المعورم  
 ل ذل  الواقا الســــــريالي التل يعور  ل منه  ورؤية مخرج العمل في تفســــــير لمراحل  

 مره والهروب مل ذاته لالبتعاد  ل  الواقا  ت ور الصراغ التل يعانيه كار  خال  مراحل 
واالنكماش خلف تل  االحالم والكوابيس التي تســـــــــيره وتجعله ينقاد الفعاله الشـــــــــي انية 
ــي اج النه يعاني مل نقص تركيوته تجعله يفق    ــا الســ ومتعته في قتل االخريل وخصــــوبــ

 نسا  جميعا.االمان اما المرحم ويعتوراا   وته واتا ما  رسه فيه وال ه تجاه ال
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ــه  المرئي رقم ) ــابط نوفاك الى  رفة المختور  60اما في المشــــ ( يتم دخو  الضــــ
ليتم دخولـه الى العـالم الـتل يعيشــــــــــه كـار  النقـاذ كـاتريل وحمـايتهـا مل كـار  المجنون 
ق راج مل ال ما  تنز  في الما  وتتحو  الى خيول واشـكا  وبـور تتجانس ما بعضـها 

 يعيشه كار  .لل خو  الى العالنم التل 
ــه  المرئي رقم ) ــاا61اما في المشــ ــا  جالســــ ( فنشــ ــية    ال ة نســ اج  لى ارةــ

زرا ية واي مقسـمة  لى شـكل سـواقي ينلرن الى سـالما  وال بـامتاج دون ان يو ان 
حل حركة تنسـحب الكاميرا الى الخلف لنشـاا  الضـابط نوفاك راق   لى االرض وسـط بركة  

ــ ا  لى و  ــو  يســـ ــا . اح اال مل الما  واناك ةـــ جهه ينهو ويجلس ينلر الى النســـ
تتكلم معه بينما اال نتان االخرتان بــامتتان   م تصــمت االولى وتنلر الى اال لى وتفتش 
فمها تتح ا المرحم الثانية وتصــــــمت وتفتش فمها   م تتكلم الثالثة وتصــــــمت وتفتش فمها 

جم اللق ة كاملة  وتنلر الى الســــما  حيث نشــــاا  الغيوم ســــودا  والجو مللم وتكون ح
الظهار النسـا  الثال ة وال جالسـاج بالتتابا  ينلر نوفاك يج  نفسـه وسـط مكان  رائوي  
والصـوي كار  يضـي  له بواسـ ة المرحم التي ا  ته له كاتريل يهرب الصـوي كار  نوفاك  
يشــاا  ســرير واال م م  لى شــكل  ريا ةــوئية  وارم  ل ارتعة ا م م يتق م نوفاك نحو  

ــرير ل ــرير  لق ة كاملة كاتريل تلهر السـ ــة  لى السـ ــاا  كاتريل جالسـ ــ ة يشـ ق ة متوسـ
بمالبس  ريوة وتضـــــــــا  لى وجهها  وا مزيل بالخرز ينزغ  نها نوفاك القناغ تتحرك  
نحوه بر وة وتكون مرتو ة مل العنق بواســـــ ة ســـــلســـــلة. تحاو  تقويل نوفاك ياتي مل 

اا  كار  واو يرت ل زل ومالبس الخلف كار  ويضا كيس احمر  لى نوفاك ليخنقه ,نش
مل  ويضـا  لى رحسـه التاج والعوا م الملكية  لى ظهره  في اته المشـاا  المرئية جسـ  
مخرج العمل الفني القوم والســي رم التي تتمتا بها كار  في القضــا   لى كاتريل ونوفاك  

ه او اـلتل  النهم دخلوا  ـالمـه الخـاال ومحـاوـلة النـيل مـنه لكـنه يثـوت اـنه اقوف منهم وانـ 
ــط  ــورم اال تاكي   لى مكانته وســ ــا  وما ظهوره اته الصــ يقود وتيحكم باالمور كيفما يشــ

  المه التل يحكمه والقوم التي يتمتا بها.
( نشــــــاا  نوفاك مرتول  لى  اولة لق ة فوا 62اما في المشــــــه  المرئي رقم )

يقوم كار  يمسـ  مسـتوف النلر كاملة لق ة قريوة كاتريل تنلر اليه ق ا لق ة متوسـ ة  
مقص ويتم  رسـه في ب ل نوفاك ويخرج احشـائه ويعلقها بقضـيب مل الح ي  توج   ليه  
سـناراج نوفاك يصـرل وي لب مل كاتريل ان تسـا  ه كار  مسـتمتا بمشـاا م ال ما   لى 
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ي يه لق ة متوســـ ة حيث نشـــاا  المكان التل يوج  فيه نوفاك تحيط به االةـــا م  لى 
قة  لى خيول تحيط بالســـرير ونوفاك ملقى  لى الســـرير وكار   شـــكل نشـــرم ةـــوئية معل

واما الى جانوه لق ة متوســـــ ة الزاوية فوا مســـــتوف النلر يقوم كار  بلف القضـــــيب  
المعلقة بم احشـا  نوفاك ويو ح بلف االحشـا   لى القضـيب لق ة قريوة كاتريل تنلر الى  

ــ ـة نوفـاك يقو  الى كـاتريل اـنه ليس حقيق ي يردد كـار  الكالم ليس كـار  لق ـة متوســـــــ
ــرل كار  بقوم يو ح نوفاك   حقيقي ليس حقيقي ت تي كاتريل مل الخلف وت عل كار  يصــــــ
يتلوف مل شــــــ م االلم واناك بــــــقر ي ير مل مكانه. في اته المشــــــاا  المرئية جســـــ   
المخرج رؤيته في ابراز السماج والخصائص التي تشكل منها شخصية كار  وسط  المه 

يعيشـه في احالمه وكوابيسـه وتل  االحالم والرؤية اي التي تجعله يتصـرف  الغرائوي التل 
 بهته السادية والوحشية تجاه االخر.
( كاتريل تقوم باسـتيقا  نوفاك تقو  له كل شـي   63اما في المشـه  المرئي رقم )

 لى ما يرام  مكان اخر يختلف  ل التل ســوقته االح اا   تنلر كاتريل تشــاا  الصــوي 
اا  كاتريل مل خال  زجاجة اناك امرام تتحرك وسـط الما   واناك منضـ م في كار  .تشـ 

ــوي ـكار   نوـفاك يتجـه الى   المـا  ت فو واخـت  ليهـا نوـفاك .تنهو ـكاتريل ـباتجـاه الصـــــــ
القفص الزـجاجي اـلتل توـج  فـيه الفـتام تتحرك في المـا . واـناك مكـعب مل الزـجاج معلق  

في الما  كاتريل تنلر الى الصــــوي كار  يتم تلهر مل خالله بــــورم المرحم التي تســــوش  
 حضنها ويعانقها كاتريل ترفا ي اا تج اا مل خة بال ما .

ــوحت  ــ  مخرج العمل الفني العالقة التي ابــــ ــه  المرئي التل جســــ في اتا المشــــ
ودودم بيل كار  وكاتريل  حل ان المخاوف التي كان يشـعر بها كار  تجاه النسـا  اختج 

ب الى كاتريل   نوف  ينلر الى الرموز لق ة قريوة يتتكر الســالســل  تتو د مل خال  التقر 
المعلقة في بيت كار  يتحسـب اته الرموز لق ة قريوة يعرف مل خاللها ايل توج  الفتام 
جوليا ي لب مل كاتريل المغادرم ترفو  الصـــــــوي كار  يهرب الشـــــــاب كار  الشـــــــي ان 

ــوي كار  الحركة ب  ــ  الصــ ــه  المرئي  ينهو مل الموج يركو ويمســ يهة في اتا المشــ
 بالنسوة لشخصية كار  .

اتا االنفصا  تجس  مل خال  جعل الصوي كار  يميل الى كاتريل لكل الشخصية 
الثانية لكار  واو شـــاب ابـــوش بهيهة شـــي ان يرفو الخضـــوغ واالســـتســـالم لتل  نج ه 

ويضــــغط   يحاو  ابعاد الصــــوي كار   ل كاتريل في اته اال نا  نوفاك يمســــ  ي  كاتريل 
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 لى زر او مفتاش العودم الى المختور  يخرج نوفاك مســر ا تشــغل اجهزم االرتوال لت خل 
ــه مل تل    ــســـت ان مل واجوها حماية كار  وتخليصـ مرم اخرف الى  الم كار  النها احسـ
االحالم والكوابيس وجعله يواجه حقيقة العالم التل يعيشـــــــه والعودم الى الواقا والتعاي  

 العودم اته المرم انقاذ كار  مل نفسه.معه بسالم  اذ 
( كاتريل تصــــــل الى مكان جميل حيث تشــــــاا  70اما في المشــــــه  المرئي رقم )

ــجـار ذاج االوراا الحمرا  والوردـية   ال فـل كـار  واما  ا  ا ـ اد كويرم مل الزاور واالشـــــــ
ــا  و  ــها الجميلة بهيهة رااوة ترت ل المالبس الويضــــ  لى امام كاتريل اذ تو و في مالبســــ

ــيش )مريم   ــ راا قالدم المســ ــا  لى بــ ــا الحجاب وترت ل  وا م حمرا  وتضــ ــها تضــ رحســ
المق ســة تمســ   فلها( اته الق ســية التي اةــافها مخرج العمل الفني لكي يشــعر كار  
باالمان حيل االقتراب مل تل  الق سية  كار  واما وسط الثل  ورذاذ الثل  ينهمر يتحرك  

ــلم  اللق ة  امة الظهار جمالية المكان كار  ويتق م ويتجه الى كاتر  يل ويجلس  لى السـ
ــهـا  حيـث يكون كـار  في مقـ مـة الكـادر وتكون كـا ريل في  مق الكـادر ترتـ ل مالبســـــــ
الجميلة بهيهة ق ســـية يجلســـها كار  الى جانب كاتريل نشـــاا  ان مخرج العمل الفني ق  

تحو  الى ا ـار جميـل مل وظف تلـ  العالقـة الجميلـة بيل اال نيل بـان جعـل الكـادر وقـ   
الزاور والنقوش وظهور بورم كار  وكاتريل واما يتح  ان معا   م يعود الى ايهة كار  
ــه تختفي الزاور الجميلة مل الكادر التي كانت تحي ه  م  ــاب  واو يتح ا  ل نفســ الشــ
يعود الى الصـــوي كار  نشـــاا    د مل الحشـــراج  لى مالبس كار    م يتحو  المكان 

م ويختفي ويصـــــوش  لى ايهة بركة ســـــودا  ينهو منها شـــــخص  ريب الهيهة الى ملل
يرت ل  وا م ســـــودا  ينز ها ويترح   م يختفي بحركة ســـــريعة. كاتريل توحث  نه لكل 
اته المرم تغيرج مالبســها مل المالبس الق يســة الرااوة الى مالبس مقاتلة لمواجهة ذل  

ــي ان التل يرفو ان  ــعه  الكائل الغريب  الرجل الشـ ــلم ويجعل كار  يعود الى وةـ ــتسـ يسـ
ال ويعي يحاو  بكل ال را ايقاف اتا التحو  في شــخصــية كار  يختفي خلف االشــجار 
كاتريل توحث  نه يحاو  الهرب  كاتريل ت لق  ليه الســهام فتصــيوه برجله يســقط  لى 

 االرض.
ــ ة  ــهام  لى ي ه لق ة متوســـــــ تقوم كاتريل ب رده لق ة قريوة ت لق  ليه الســـــــ

ــورم لق ة قريوة.تنتزغ منه الحلقاج المعلقة في وت ــوته  لى االرض  م تجلس  لى بـــ شـــ
جســـــ ه لق ة متوســـــ ة  كاتريل تضـــــرته بقوم بي اا   م مراج ال ما  تســـــيل منه  واو 
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يضــــــح   لق ة قريوة لوجه الشــــــي ان وايهته  ريوة .لق ة كاملة  كاتريل تنهو وتقوم 
يمكل قتله. كاتريل تشـــــاا  كار  ملقى  لى باخراج ســـــيف وت عنه في قلوه يقو  لها ال 

االرض وال ما  تســـيل منه كاتريل تنهو ويتم تغيير مالبســـها الى ق يســـة رااوة وتقترب 
مل الصــوي كار  واو ينزف ال ما   لق ة متوســ ة الرجل الشــي ان والســيف في بــ ره  

قريوة   لق ة متوسـ ة كاتريل تحتضـل الصـوي كار  وتحمله بي اا وتضـعه في الما .لق ة
لوجه الرجل الشــــي ان. واو يموج .لق ة متوســــ ة كاتريل واي تحمل الصــــوي كار   م 
ــفية في  ــاا  المرئية وظف مخرج العمل الفني رؤيته الفلســـ تنهو وتوكي  في اته المشـــ
مواجهة الشـر داخل النفس الوشـرية ب ريقة جميلة ذاج معنى اب اغ ووسـيلة لجعل الرجل  

التي يعيشــــها بكل شــــجا ة وال ي غ مجا  للوقوف امامها   المريو يواجه خوفه واالحالم
بضـــ ف  حيث نشـــاا  تل  المواجهة الحتمية التي قادتها كاتريل ليتخلص الشـــاب كار  
مل كل المخاوف التي يعيشـها مل انفصـام بالشـخصـية وحالة الخوف واالسـتسـالم والروش  

لتي ول اا ل يه ابيه مما الع وانية التي يمارسـها ةـ  النسـا  النه مصـاب بعق م النسـا  ا
 جعله يتجه نحو الهاوية.

 
 الحبكة:

ــرـيالـية ـبانـها تعـمل  لى تفكـي  المحتوف والوـحث   يـع  بـنا  الحوـكة في اـل راـما الســـــــ
 ل فيتم التعوير  نها مل خال  ما يمتلكه العمل الفني الســــــــريالي مل بــــــــور  رائوية  

لكوابيس اي المن لق الحقيقي  متع دم ين لق منها العمل الفني واته الصـــــور واالحالم وا
ــياج للوحث  ل ذاتها انه اروب مل  ــارغ فيه الشـــخصـ ــي التل تتصـ لونا  الواقا االفتراةـ
الواقا واللجو  الى التاج ومعايشـة بـرا اته واحالمه التي تعيشـها الشـخصـية وتقوده الى  

لشـخصـياج افعا    وانية مليهة بالمتناقضـاج واتا الواقا الحلم او المالذ التل تج  فيه ا
 المها الخاال للهروب مل الواقا .و  م مواجهته لتل  ف ن الحوكة في اال ما  ال رامية 

( مونية  لى مفاايم متنو ة تشــمل الحلم والعزلة  sad dreamالســريالية في مســلســل )
والخالال. و يراـا مل المفـاايم التي تكون خـارج القيـاســــــــــاج اال تيـادـية والمن قيـة في 

تن لق مل قوم الحلم الخارقة بحيث تكون تل  االحالم حيوية ومميزم  تعامل الوشــــــر  انها 
اكثر بكثير مل المفاايم في الحيام اليومية للوحث  ل االتزان النفسـي وفق تركيب خيالي 
للصـــــور المتخيلة بحيث يكون للحلم قوم ت ســـــيس لكل المفاايم التي ين لق منها الحلم. 
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وشــخصــياج رئيســية و انوية فانها تتفا ل ما  لتل  تســير الحوكة وما تتضــمنه مل افعا 
الواقا المفترض لكي تعور  ل ادا التفابيل التي تعيشها الشخصياج داخل العمل الفني 
ــانـية للولوج الى اـلتاج   ـلتـل  ـف ن لمخرج العـمل الفني حلو  في مـعالـجة تـل  القيم االنســـــــ

شــخصــياج حينما تواجه  والتعوير  ل خلجاج النفس االنســانية وما يشــير االنفعا  لتل  ال
ــها لكي ت ك  الى حقيقة امراا واتا ما جعل مخرج العمل الفني ين لق في  ــها بنفســ نفســ

ــل ومنها الحلقة ــلسـ ــة في التحليل واي )الخلية(  بنا  حوكة المسـ ــ  مخرج  الخابـ   اذ جسـ
العمل الفني بــــــــيا ته للوســــــــائل التقنية في التعوير  ل المتناقضــــــــاج التي تعيشــــــــها 

الا الى داخل التاج االنســـانية التي تعي  الحالة المرةـــية وكشـــف  الشـــخصـــية واالن 
حقيقتهـا  لـتلـ  نجـ  ان الحوكـة في العمـل الفني الحـالي )الخليـة( لهـا بـ ايـة ان لق منهـا  
مخرج العمـل الفني في الوـ ايـة مل توظيفـه الحلم الـتل يعيشــــــــــه ال فـل كـار  في  قلـه  

ــعي كاتريل لل خو  الى ذل  العقل وم عرفة تفكيره ومل  م تخليص كار  مل الوا ل وســـــــ
ذل  الوام التل يعيشــــه  م يســــتمر الح ا ال رامي لنشــــاا  ت ور الح ا الح ا ال رامي  
ــرا اج المت اخلة  ور التراكيب الزمانية والمكانية في وح م العمل الفني  ــط والصـ في الوسـ

تي تميز اذ نشـــاا  ان الت اخل فرةـــه  ريقة المعالجة للوما  لى الســـماج الخابـــة ال
اال ما  السريالية ومل خال  خلق المتناقضاج بيل الواقا والحلم والواقا االفتراةي التل  
جسـ ه مخرج العمل الفني النتاج بـور ذاج قوم خارقة تعي  للصـوي كار  توازنه النفسـي  
ــابها في مواجهة الخوف والتغلب  ــو  الى النهاية الحتمية التي تعي  االمور الى نصـ للوبـ

ــه  ويـعة الـح ا في التـعاي  ما المـفاايم التي  لـيه لكي  ــير االمور كيفـما تفرةـــــــ تســـــــ
 ح داا الواقا والتعامل معه بص ا.

 وار  ـالح

ــفة  ــياج النه بـــــ لغة العمل ال رامي والمرتكز في بنا  الح ا وتفا ل الشـــــــخصـــــ
مالزمة للشـــــــخصـــــــية لتل  نج  ان مخرج العمل الفني وظف تقنياته ووســـــــائله المرئية 

الصـور المرئية نن الحوار بالنسـوة لل راما السـريالية يو و  نصـر مهم  ويكون لتشـكيل 
ــي  وذل  نن الحوار   ــا  في الغوال في ا ماا الماةـ ــورل للحلم او االسـ التركيب الصـ
لم يع  وســيلة لالتصــا  ونقل المعاني نن الشــخصــية توحث  ل ذاتها وســط الكم الهائل 

شــــــخصــــــية والســــــعي الى المجهو  في االزمان مل االحالم والكوابيس التي تعيشــــــها ال
ــي التل يعتور مالذام التل   ــية حل اي  ملية الغا  الزمل. والغوال في الماةـــــ الماةـــــ
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ــوش حوارا   ــريالية ومنها حلقة )الخلية( ابـــــــ يلج ون اليه  فالحوار في اته اال ما  الســـــــ
وار التل  تتناقله الشـخصـياج الواقعية حل الشـخصـياج التي تتعلمل ما المجتما بينما الح

تعيشـه شـخصـية كار  تل  الشـخصـية المصـابة بمرض نفسـي فالحوار او شـي  مهم  
وال تعو   ليــه بقــ ر  اال تمــاد  لى االحالم والكوابييس لتجــ  وجوداــا فيــه لــتلــ  تكون 
اللغة التي يت اولها لغة  ير متراب ة ومفككة نن الشـخصـية تعي  احالمها  لتل  تصـوش 

ر الشــــخصــــية  وكل ما يســــعى اليه او التعوير التاتي والهروب اللغة جز   انول في تفكي
الى كوامل النفس الوشـــرية  والتفكير في كل ما يوع ه  ل واقعه واللجو  الى  الم خيالي 

 وامي يعي  مل خالله.
 

  -رة:ـالفك

لكـل  مـل فني فكرم تمثـل المحور االرتكـازل في العمـل الفني لـتلـ  نجـ  ان مخرج  
  معالجته للنص يســـــعى الى ايجاد الفكرم والوحث  نها اليصـــــالها  العمل الفني ومل خال 

الى المتلقي  ومعرفة مفابــلها بغية وةــا الحلو  الالزمة لالح اا ال رامية ونســجها ما 
ــي  العام لحوكة االح اا  ــمل النســ ــيا ة جمالية لالح اا ةــ ــر الفنية االخرف بصــ العنابــ

( تتميز بكونها cellرم في حلقة الخلية )للوبـو  الى تفسـير دقيق لها  لتل  نج  ان الفك
متجســ م وفق المنه  الســريالي واته الفكرم تعتم   لى مواجهة الشــخص لتاته والتفا ل 
ما بـرا اته ال اخلية مل خال  االحالم والكوابيس التي يلج  اليها النها منفته الى العالم  

ا  اـل رامـية تحـتاج الى  اليجـاد نفســـــــــه ـلتـل  ـف ن  ملـية خلق وتـنا  الفكرم في اـته اال مـ 
تلافر كافة الوســــــائل الســــــايكولوجية ال رامية اليصــــــا  اله ف والمعنى الى المتلقي نن 
الحوكـة في اـته اال مـا  تحتـاج الى بنـا  خـاال لـتلـ  فـان بنـا  الفكرم تعتمـ   لى خلق 

ــا   يو والم  ر  ــو  الى معالجة الشـــخص المريو ومواجهة مخاوفه للقضـ ة متع دم للوبـ
 لة النفسية التي يشعر بها المريو ومل  م العودم الى معايشة الواقا. لى الحا

 

  -السرد الصوري:

يع  الســـــــرد الصـــــــورل في العمل الفني او ال ريقة التي يوظف مل خال  مخرج  
ــوغ التل ي رحه   ــوا ل ويعة الموةـ ــل االح اا ال رامية بما يج ه مناسـ ــلسـ العمل الفني تسـ

ــورل   ــرد الصــــ ــائل الســــ و ريقة تركيوها مل خال  المونتاج فان لرؤية ومهما تع دج وســــ
المخرج وفلسفته اي السائ م لتعور  ل  ويعة المنه  التل مل اجل تم بيا ة االح اا 



 التحليل
 

 

304 

ــردل  لى التراكـيب الزمنـية The cellاـل رامـية وتمـا ان الحلـقة ) ( تعتمـ  في بـنائهـا الســـــــ
تعوير  ل كوامل المت اخلة بيل الماةـــــي والحاةـــــر ومل  م خلق زمل اخر افتراةـــــي لل

 الشخصية االنفصالية التي تعي   الم الحلم والكوابيس خال   قلها الوا ل.
ففي المشـه  المرئي يكون من لق السـرد الصـورل لشـاا  كار  الشـخص المصـاب 
بانفصــام الشــخصــية يصــل الى المزر ة لنشــاا  فتلة  ارقة في حوض زجاجي  ق ا بع  

  . ق ا الـما  الى المزرـ ة لكي يخرج الفـتام مل الحوض ان تموج في الـما   رـقا  خروج 
ــيارم ق ا. كار  يخرج الفتام مل حوض الما   ــا المرحم المتوفام في حوض الســ كار  يضــ
ــ  كار   ــل معلقة بجســ ــالســ ــعها  لى ال اولة. ق ا  الكلب ينوش واناك ســ )الوانيو( ويضــ

ــ ه  ق ا    د مل  ــة بجسـ ــل بواســـ ة حلقاج مغروسـ رجا  الشـــر ة  وترفعه تل  الســـالسـ
ــحية   ــر في بركة الما . كار  يوحث  ل ةـ يحققون في موج الفتام الموجودم تحت الجسـ

ق ا. رجا  التحقيق في  رفة التشريش لمعرفة نوغ االنسجة الموجودم   ج ي م ينلر اليها 
 لى الضــــحية  انها تعود الى حيوان كلب الفتام جوليا تري  الصــــعود الى ســــيارتها ترجا  

اا  كلب خلف الشسيارم تنز  اليه ي تي مل الخلف كار  ويخنقها بكمامة الى الخلف  تش
ــف امر   لى فمها  ق ا. المحقق نوفاك وزمالئه يحققون في اختفا  الفتام )جوليا( تكشــ
ــوش تنتابه   ــاب كار  وي لوون القا  القوو  ليه  ق ا كار  جالس في الوانيو يســـــ الشـــــ

ــرغ يوحث  ل ال وا  ال يج ه يغمى  لي ــر ة تاتي الى بيته فتج ه نوتة بـــــ ه .ق ا الشـــــ
ق ا. جوليــا في حوض المــا  محتجزم داخــل حوض مل الزجــاج  ق ا.    مغمى  ليــه 

ــابت كار   المحقق ي ـلب مل ال كتور معرفة ال ريـقة لكي ينهو مل الغيووتة التي ابـــــــ
ــ ام الى المختور ل خو  الى     ال يوج  وقت النـقاذ الفـتام جولـياالنه   ق ا. ال كتور يرشـــــــ
المـه الخـاال النـه التوجـ  فترم محـ دم لكي ينهو مل الغيووتـة  ق ا. يـ خـتون كـار   ـ 

الى المختور  ق ا. ـي خلوـنه الى المختور .ق ا  ـكاتريل ترـت ل ـب لتهـا ـل خو  الى ـ المـه 
الخـاال   ـالم االحالم والكوابيس  يتم اـل خو  الى  ـالم ـكار  حـيث اـناك جـثث ورؤو   

 د مل الرجا  وســــط الما  يقومون بتعمي   فل كار  مق و ة وحشــــراج  رائوية ق ا.   
ويغرقه وال ه في الما   ق ا. كاتريل راق م  لى االرض و لى رحســـها ق عة قماش  تنز  
ق راج مل ال ما  تنهو تشـاا  ذئب اسـود تتوعه  ق ا.التئب االسـود ينفو  نه الما  

ا. كاتريل تشـاا  الصـوي ق  وال ما   والى جانوه حوض ما  )بانيو( يت اير منه ال ما  
كار  تنادل  ليه يركو ويصــــع  الســــلم ق ا. كاتريل ت خل الى  رفة المختور  تشــــاا   
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ــان يوتـع   نهـاـكار بـع ـاا يركو وـي فا ـكاتريل تنز  ـ  د مل      واما الى ـجاـنب حصـــــــ
ق عة  م توتع  تل  الق ا فيصـــــــــوش كل جز     (12)قوا ا الزجاج وتق ا الحصـــــــــان الى  

ــل الى كار  يهرب منها ق ا.    ة معلق بق عة زجاجي ق ا. كاتريل تخترا الزجاج وتصـــــــ
ــغط  لى احـ  المفـاتيش ينفتش بـاب مل  كـاتريل تتوا كـار  وتـ خـل الى  رفـة  ريوـة تضـــــــ
الزجاج تشــــاا  اناك امرحم مشــــواة واالســــالك تملي جســــ اا  وامرحم اخرف واخرف تتلوف 

الخلف رجل ةـخم ويضـرتها   واالسـالك تحي ه وامرحم جالسـة وال وا  ل  نقها ي تي مل 
ــخم يحمـل   م يحملهـا ق ا.امرحم مـتبوحـة وتتحرك وتـ ور في مكـانهـا ق ا. الرجـل الضـــــــ
ــية الغريوة  ــخصـ ــعها امام ملكهم واي راق م  لى االرض يقترب منها تل  الشـ كاتريل ويضـ
تخاف كثيرا لتل  تضــــغط  لى زر في ي اا تعود الى و يها داخل المختور ق ا. جوليا ال 

ــاب زالت دا ــة بجانب ال فل )ادورد( او االخر مصــــ ــن وا الزجاج  كاتريل جالســــ خل بــــ
بحالة نفســية ويعي  داخل  يووتة.. المحقق نوفاك يتح ا ما كاتريل التمام الموةــوغ  
ق ا. كاتريل ت لب حل حيوان له بــــلة بالمجنون كار  لكي تكمل التوابــــل مل خالله   

ــن وا مل الزجاج ك نها في ة فلكي يحس بها يتعرف  ليه  ق ا. كاتريل موةــــو   ي بــ
ــفل   لي.برج  ا ــن وا تن لق منه واي مرتو ة بحول تنز  الى االسـ ق ا تنفتش باب الصـ

الكلب يتق م  نحواا  ق ا. الصـــوي كار  ينلف الصـــحون ت تي نحوه وتع يه ا ية مر م  
ل ةوئية  ينكسر اح  الصحون وال ه ي تي اليه  كاتريل تختو  في خزانة الم ون تنلر م

الثقوب وال ه يضـــــــرته بقوم و نف نشـــــــاا  في الجهة االخرف الشـــــــاب كار  تتق م نحوه 
تشـاا  قاتل ةـحية فتام ويضـعها داخل حوض ما  بانيو  تتح ا معه .ق ا كار  يسـقط  
ــا  وا  لى  نقها  ق ا. ال كتور كينت يقو  انها في خ ر  ق ا.   كاتريل ومل  م يضـ

حوض المـا   ق ا  نـةفـاك  يقرر الـ خو  الى    الفتـام جوليـا  ماي في حـالـة خ ر داخـل
حلقة االرتوال النقاذ كاتريل  ق ا. ينتقل نوفاك يشــــاا   ال ة نســــا  جالســــاج بصــــمت 
وفمهل مفتوش وينلرن الى السما   ق ا. ي خل نوفاك الى  رفة فيج  كاتريل راق م  لى 

ا م الملكية بق ا.  السـرير ق ا  ي تي مل الخلف كار  بهيهة مل  ويرت ل الى التاج والعو
ق ا  لى رح  نوفاك كيس احمر  يضـعه  لى ال اولة ويخرج احشـائه  تاتي مل الخلف  
كاتريل ت عنه  ق ا. كاتريل ت لب مل نوفاك االستيقا  تشاا  كار  واما نوفاك ينهو 
ويتاب ليشـــــاا  الفتام في حوض الما   يتصـــــفش النقوش يعرف ايل توج  الفتام جوليا   

نوفـاك الى المختور  نوفـاك يغـادر المركز  ق ا. كـاتريل تعود مرم اخرف   ق ا. يتم  ودم
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ــعر بها كار  ومواجهتها.  كاتريل  ــف  ل المخاوف التي يشـــ ــلة ا فها في الكشـــ لموابـــ
ق ا. تواجه كاتريل الرجل الشــــــي ان   ترت ل مالبس ق يســــــة رااوة  كار  واما امامها 
ج ســيف وت عنه في قلوه  ق ا. مرم  وت لق  ليه الســهام وتصــيوه  م تضــرته بع اا تخر 

ــعه في الما  ق ا  المحقق نوفاك   ــة وتحمل كار  وتضـ اخرف كاتريل ترت ل مالبس ق يسـ
مخرج العمل  ( جســـ   The cellيصـــل الى مكان تواج اا وينقت حياتها. في اته الحلقة )

لى  ة الكامنة داخل العقل الوا ل لشــــــخصــــــية كار  ومحاولة ال خو  االفني العوالم الغريو
ذـل  الـعالم واالرتـوال ـبه لمعرـفة مـكان تواجـ  الفـتام جولـيا التي اخت فهـا  اذ نشـــــــــااـ  ان 
الســرد الصــورل اخت   م تراكيب زمنية في الماةــي والحاةــر  ومل  م الزمل االفتراةــي  
التل تعيشــه الشــخصــياج داخل العقل الوا ل  واته ال ريقة في الســرد الصــورل فرةــتها 

ي التل وظفه مخرج العمل الفني مل خال  بنا  شـخصـية تعاني  ويعة الموةـوغ السـريال
 مل امراض نفسية وتعي  في  الم االحالم والكوابيس.

ــكل  ل  ريق:-1 ــكلي في االتجاه الفني التل تشـ ــورل والشـ ــمون الصـ -]بنا  المضـ
 المكان[.-الزمان -اللون -الةا ما

 
 
 

 االضاءة: 

اح ف التقنياج االســاســية في رســم الصــورم المرئية بما تحمله مل حلو  تعويرية 
ــا م مل  تع ي الحــ ا الــ رامي قيمــة معنويــة ذاج معنى مل خال  مــا توحي بــه االةــــــــ
ــكيل   م خ ول يتم مل خاللها   ــت يا مل خاللها تشـ ــورم المرئية تسـ ــتوياج دالة للصـ مسـ

ــي  االح اا ال رامية وتما ان   ــا م في  ينة الوحث الحلقة )الخلية  االنتقا  لتجســـــــ االةـــــــ
cell  التي ي فيهــا بحيــث ت دل الغرض وفق الحلو  االخراجيــة  ( تم توظيف التقنيــاج 

داا مخرج  المرئية والتعوير  ل الح ا الغريب التل تشــكله لكي مهمة في رســم الصــورم  
لقة تعور العمل الفني لكي يعور  ل المنه  الســـريالي  لتل  تكون االةـــا م في اته الح

  ل العقل الوا ل  العالم الغرائوي التل تعيشه الشخصية .
ــه  المرئي رقم ) ــرية التي يحتجز فيها  5ففي المشـــ ( ي خل  كار  الى الغرفة الســـ

الفتام  نشـاا   ن  دخوله ان مصـ ر الضـو  خلفه مل الواب بينما او في ظالم سـلوج   
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ــية وايهتها  وتتل  ا ــخصـ ــت يا تح ي  معالم الشـ ــا م ان تكون ذاج  ال نسـ ــت ا ت االةـ سـ
داللة تعوير بحيث خلقت الغموض والتوتر والفضــــــو   لى المشــــــه  المرئي بحيث تجعل 

 المتلقي ينش  لمتابعة االح اا والتعرف  لى اته الشخصية الغامضة.
( نشـاا  كار  واو يقوم باخراج الفتام التي قتلها  10اما في المشـه  المرئي رقم )

الوانيو  ويضـــــعها  لى ال اولة  في اتا المشـــــه  المرئي جســـــ  مخرج  مل حوض الما   
العمل الفني االةـــا م الزرقا  تعويرا  ل الموج التل جســـ ه كار  بقتله الفتام  اذ  ورج 
االةـــــا م الزرقا  التي جســـــ اا مخرج العمل الفني لتكون ب يال  ل الموج المتحقق في 

 اتا المشه  المرئي.
ــهـ  المرئي  ( ـكاتريل راـق م  لى االرض واـناك ق راج ـما  33رقم )اـما في المشـــــــ

تســقط  ليها و لى ورقة شــجرم و لى رحســها في اتا المشــه  المرئي جســ  مخرج العمل  
الفني االةــا م للتعوير  ل المكان ودالالته مل خال  جعل نق ة ةــو  بــفرا  فقط  لى 

يث اوحت االةـــــــــا م كاتريل واي نائمة بينما المكان الغرائوي يســـــــــوده اللون االزرا ح
بغرائويــة المكــان وتغيير مالمحــه ليكون معورا  ل حــالــة االحالم وتغيير والكوابيس التي 
ــهـا كـار  في  ـالمـه الخـاال واي رؤـية وظفهـا مخرج العمـل الفني لكي يعور مل  يعيشـــــــ
ــاا  المرئية الخيالية التي  ــا م للمشـــ ــي  االةـــ ــريالي وكيفية تجســـ خاللها  ل مهمة الســـ

 احالمه والرؤية المتجس م والتعوير  نها  ل  ريق االةا م. يعيشها كار  في
 

 -اللون:

اح ا التقنياج المهمة التي يركز  ليها مخرج العمل الفني خال  تشـكيله للصـورم 
ومهمة اللون كويرم في االيحا  بالح ا ال رامي تل  المهمة التي تكون ذاج معان متع دم  

ل اللون لكي يع ي ا فه والت ويل المناســـب وفق االســـتخ ام التل يوظف فيه مخرج العم
التل يج ه للتعوير  ل الح ا والحالة النفســية التي يعيشــها كار  مل خال  الغوال في 
 ا ماا العقل الوا ل ومعرفة تفابيله ال قيقة واالحالم والكوابيس الغرائوية التي يعيشها.

ا   والى جانوه  ( ذئب اســود ينفو  نه الما  وال م34ففي المشــه  المرئي رقم )
حوض مـا  بـانيو ملي  بـالمـا   الـتئـب ينفو  نـه الـ مـا  ويحرك رحســــــــــه جهـة اليميل  
ــه    ــاا  ال ما  تت اير  في اتا المشـ ــار  وال ما  تت اير منه وكتل  مل الوانيو نشـ واليسـ
ــ  مخرج العمل الفني اللون االحمر لل ما  داللة  لى الموج والحالة المر وة  المرئي جســ



 التحليل
 

 

308 

ا كار  في ا ماا العقل الوا ل نتيجة االحالم والكوابيس واته بـــــفة القتل  التي يعيشـــــه
 ـن ه والمتعـة التي يجـ اـا في قـتل االخير. ـلتـل  ان مخرج العمـل الفني وفي رمزه للموج 
مل خال  الـ مـا  الكثيرم التي تت ـاير مل الوـانيو النـه المكـان الـتل تتم فيـه قتـل ا لـب 

 الضحايا.
( وكاتريل تشــاا  الصــوي كار  واو يركو لكي  35رقم ) اما في المشــه  المرئي

يصــع  الســلم تنادل  ليه اللق ة كاملة  حيث يلهر في  مق الكادر وحجمه بــغير ج ا 
داللة  لى ســــــــعة المكان  في اتا المشــــــــه  المرئي ومل اجل تجســــــــي   رائوية المكان 

ــ  في خياله واحالم كار  نج  ان مخرج العمل الفني ــي المتجســ ــتخ م اللون   االفتراةــ اســ
االزرا كصـــــــــفة  امة  لى جميا المشـــــــــاا  الغرائوية التي  اشـــــــــها كار  في احالمه 
وكوابيســــــه  لكي يعمل مل خال  اللون االزرا  لى  مس معالم المكان التل ي ور فيه 
الح ا وكتل   جعل العالم الغرائوي الملي  بالخوف والترقب او مل يتســــي  اته االح اا 

 الغرائوية.
ــه  المرئي رقم )اما في  ( كاتريل راق م  لى االرض مغمى  ليها واناك 41المشـــــ

رجل ةـخم جالس  لى كرسـي زاوية نلرم ال ائر نشـاا  المقع  الجالس  ليه الرجل لونه 
اسود وخلفه ا م م مل اللون االحمر ويرتوط بلهره ق عة قماش لونها بنفسجي تمت  مل 

ــالة الكويرم  لى الجا ــود ك نه ا ار ظهره الى ان تغ ي الصــــ نويل يحيط بهما اللون االســــ
 ويلهر ا ار اخر لونه برتقالي  لى ارةية سودا .

في اتا المشـــه  المرئي جســـ  مخرج العمل الفني اللون ليكون جز  اســـاســـي في 
تركيوة االح اا ال رامية وليعور  ل حالة الحلم االفتراةـي التل تعيشـه الشـخصـية سـوا  

 لحلم والواقا االفتراةي. لى مستوف الواقا حم مستوف ا
 

 الزمان 

ــيـ ه لالحـ اا  الزمل احـ ف التقنيـاج التي يوظفهـا مخرج العمـل الفني في تجســـــــ
ال رامية وذل  مل السـعي اليجاد الحلو  المناسـوة لقضـية الزمل في العمل الفني وتما ان 

بقضــــية او الزمل حســــي في اال ما  ال رامية لتل  يلج  مخرج العمل الفني الى التال ب  
انواغ مسـتخ ما تقنياته الح يثة في تجسـي  الزمل داخل العمل ال رامي  فقضـية الزمل في 

بيل    ا  مت اخال  زمني ا  ( تحمل في داخلها تركيوThe cell( الحلقة )sad dreamمسلسل )
الماةـي والحاةـر والزمل االفتراةـي واته التراكيب الزمنية فرةـتها  ويعة سـرد االح اا 
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  الســريالي التي جســ اا مخرج العمل بهته الكيفية وذل  كون الح ا ال رامي  وفق المنه
ح ا في زمل الواقا والحلم واناك زمل افتراةـــــي مل خال  تحليل وتركيوة الشـــــخصـــــية 
ال رامية التي تعاني مل امراض ســــايكولوجية )الشــــيزوفرينيا( لتل  نج  ان الزمل مقســـم  

 -الى  ال ة انواغ:
 

 -الزمل الواقا:-1
واو الزمل الم رك حسـيا التل تعيشـه الشـخصـياج وتمار  افعالها ال ويعية حيث 
يكون تتابا المشــاا  ال رامية وفق زمل  ويعي حســي مح د وفق تركيوة الح ا ال رامي   
ــه كار   ــوية ال ويعية في تعاملها واتا الزمل يعيشـ ــياج السـ ــخصـ ــه الشـ واتا الزمل تعيشـ

تل  المحققيل الشـر ة و يرام مل الشـخصـياج الشـخص المريو نفسـيا وكتل  كاتريل وك
التي تمار   ملها داخل االح اا ال رامية واتا الزمل واةــــش وم رك في المشــــاا  التي 

 تلهر اته الشخصياج.
 -زمل الحلم:-2

واو الزمل التل تخيلته او تحلم به او تتتكره الشـــــخصـــــية واتا الح ا واقا في 
 الق في ذاكرته  لهته الشــخصــية ابــوش  زمل ماةــي حل )فالش باك( نتيجة حادا وقا

ة واخرف  وفي اته الحلقة تجســـــ  لنا زمل الحلم بع م مشـــــاا  تتكراا يعود اليه بيل حقو
 كار  قول ان يغمى  ليه ويعي  في  يووتته.

 
 -الزمل االفتراةي:-3

ـــية مل خال  العـقل الـوا ل وـاته االحالم  ــه الشـــــــــخصـــــــ واو الزمل اـلتل تعيشـــــــ
ــهــا كــار  وترتوط بــه الكوابيس لكي تخلصــــــــــه مل تلــ  االحالم والكوابيس التي   يعيشـــــــ

ــي اـلتل   ــي رم  ليهـا وفق ذـل  الواقا االفتراةـــــــ والكوابيس وجعـله يواجـه مخـاوفـه والســـــــ
ــمل العقل الوا ل واته الرؤية لالح اا انما تعكس   ــياج لكل ةـــ ــارغ فيه الشـــــخصـــ تتصـــ

ل في اته االح اا الحالة المرةــــــية التي تعيشــــــها تل  الشــــــخصــــــية لتل  نج  ان الزم
 الغرائوية او زمل افتراةي جس  مخرج العمل الفني.

 
 -المكان:
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ــ  مخرج العمــل الفني المكــان للتعوير  ل الحــ ا الــ رامي وفق المع يــاج  جســــــــ
الحسـية التي افرزتها  ويعة تركيب الشـخصـية التي تعاني مل امراض سـايكولوجية  حيث 

( وفق المنه  الســــــريالي الح يثة The cellال رامية )تم توظيف المكان في اته الحلقة  
ــية المعورم   ــور الحسـ ــي  الصـ مل خال  بنا  وتوظيف كافة التقنياج الح يثة مل اجل تجسـ
التي يجســــ اا مخرج العمل الفني مناســــوة. والتعوير الوا ل التي يعيشــــها كار  حيث تم 

 المكان فيه الى واقعييل. توظيف المكان لكي يستو ب  ويعة الح ا ال رامي التل ينقسم 
 

 -المكان الواقعي:-1
المكان التل تعي  فيه الشخصياج بصورم  ويعية وتنتقل مل مكان الى اخر فيه 
اةـافة الى كافة الشـخصـياج سـوا  شـخصـية كار  يعي  في اتا الواقا لكل يتصـرف بما 

ــا  وكتل  ك ــا  بالنقص والعق  مل النســـــــ اتريل تمليه  ليه االحالم والكوابيس واالحســـــــ
ــعر بـه وتعمـل لخير االخريل بحكم  ملهـا  انـه واقا  ويعي  تعي  في اـتا الواقا وتشـــــــ

 تتفا ل فيه الشخصياج ةمل مكان وزمان معلوم..
 
 -الواقا االفتراةي:-2

ــية كار  نتيجة االحالم  ــخصــ ــة شــ ــية المريضــ ــخصــ ــه الشــ واو الواقا التل تعيشــ
االمكنة المفترةة التي تتحرك فيها  والكوابيس التي يعيشها في  قله الوا ل  وتكون تل   

الشــخصــياج وتتصــارغ ر م الغرائوية في التصــميم واالجوا  اال ان  المها الخاال يختلف  
في  ريقة تركيوه لتل  االمكنة  لتل  نج  ان توظيف الواقا االفتراةـي المعور  ل  ويعة 

ــهـا   الحـ ا الـ رامي وكيفيـة بنـا  تلـ  االحـ اا لكي تتصــــــــــارغ في امكنـة  رائويـة تعيشـــــــ
الشـــخصـــية واي  المه الخاال وكيفية ال خو  الى ذل  العالم واالرتوال به واالنتقا  مل 
مكان الى اخر والشــخصــياج التي تجســ  ذل  الواقا ومحاولة كاتريل ال خو  الى المكان 
االفتراةـــي لعالم كار  وتخليصـــه مل ذل  الواقا المرير التل يســـي ر  ليه لتل  نج  ان 

ــية في تركيب مخرج العمل الف ــوبــ ــ  المكان بهته الكيفية لكي يجعل للمكان خصــ ني جســ
 الح ا ال رامي لكي يتم الفصل بيل المكانييل.

]امكانية تحقيق الخصــــــــائص العامة لكل اتجاه فني  ل  ريق الوســــــــائل التقنية  -1
 المونتاج[.-المكياج-االزيا -والفنية وتشمل الكاميرا و  ساتها ال يكور
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  -الكاميرا:

ــجل الح ا ال رامي وفق تع   ــائل التقنية التي تســـ الكاميرا اح ف االدواج او الوســـ
الصـــورم المرئية التي يجســـ اا مخرج العمل الفني لكي يحصـــل مل خاللها  لى الشـــكل  
النهائي لتركيب المشـــــه  المرئي  واتا يت لب توفير كاميرا ذاج موابـــــفاج خابـــــة في 

لى ال خو  الى  والم وتشــكيل امكنة افتراةــية  التعامل ما االح اا ال رامية التي تحتاج ا
لتل  لج  مخرج العمل الفني في بعو المشــاا  المرئية الى اســتخ ام الكاميرا االفتراةــية  

  ز الحاســوب وتوظيفها لتصــوير  االح اا ال ر امية المفترةــة  االمتجســ م مل خال  جه
ان حجوم اللق اج كما  لتل  ومهما تع دج الوســـائل التقنية في تجســـي  الصـــورم المرئية ف

( حيث 4اي متعارف  ليها بالنســــــــوة لحجم اللق ة القريوة ففي المشــــــــه  المرئي رقم )
ــ  اتا الحجم واظهار الكلب بهته اللق ة القريوة لي ك    ــاا  ان مخرج العمل الفني جسـ نشـ
ــيلعوه الكلب في االح اا الالحقة وانه جز  فعا  في بنا    مل خاللها  لى ال ور التل ســـ

ــورم الكلـب لتكون ذاج معنى وجعـل االحـ   اا الـ راميـة لـتلـ  جـا  التـ كيـ   لى ابراز بـــــــ
 المتلقي يتسائل  ل اامية اتا الكلب ودوره في بنا  االح اا ال رامي.

( نشـــاا  كار  واو معلق بع م ســـالســـل  واته  13اما في المشـــه  المرئي رقم )
ــ  مخرج العمل الفني حجم اللق ة   ــ ه جســ ــة في جســ ــل مرتو ة بحلقاج مغروســ الســــالســ
القريوة الظهار الحلقاج واي ملتصــــقة بجســــ  كار  وترتوط بالســــالســــل لويان ت  ير ذل  

ســــــها كار    اذ اظهرج اللق اج  المشــــــه  الســــــادل في  ملية تعتيب النفس التي يمار 
ــ  كار . اما  ــ ه ك نها تقلا جســـ ــة في جســـ القريوة الت  ير التل تح  ه الحلقاج المغروســـ
بالنسـوة لحجم اللق ة الوعي م فق  اسـتخ مت بكثرم في اته الحلقة )الخلية ( ففي المشـه   

  ( نشـــاا  فار  يمت ي بـــهوم جواد اســـود ويرت ل مالبس بيضـــا  يركو1المرئي رقم )
 في الصحرا .  

ــعة المكان  ــتخ ام حجوم اللق ة الوعي م الظهار سـ ــ  مخرج العمل الفني اسـ اذ جسـ
ــحرا  الـقاحـلة وكتل  اظـهار  ـــفا  بـع  جـمالي للصـــــــ التي يركو فيـها الـفار  وكتل  اةـــــــ
ــ  مخرج العمل الفني ذل  المكان  ــحرا  حيث جســ العالقة الغريوة التي ترتط الفار  بالصــ

 لصحرا  واتا الحجم  ور  ل الح ا ال رامي.المجهو   ل الصوي وسط ا
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ــ اا مخرج العمل الفني في كثير مل  ــوة لزاوية نلرم ال ائر فق  جســـــــ اما بالنســـــــ
(  بـــحرا  قاحلة والرياش تنثر الرما  حيث جســـ   12اللق اج ففي المشـــه  المرئي رقم )

ــهـ  المرئي حـيث تلهر كـاتريل   واقفـة  مخرج العمـل الفنيزاوـية نلرم ال ـائر في اـتا المشـــــــ
وســـط الصـــحرا  الى جانوها يقف كار  وتلهر الســـاحة الواقفيل  ليها ك نها دائرم كويرم 
ــ ش المكان وتخفي  ــتخ ام اته الزاوية فانها تســ ــحرا   ان اســ ــط الصــ ــوه بالوحيرم وســ اشــ

 معالمه بحيث يلهر بغير حقيقة .
كثرم اما بالنسوة الستخ ام   سة قصيرم الوع  الو رل فق  استخ مت اي االخرف ب

( جسـ  مخرج العمل الفني 35في الع ي  مل المشـاا  ال رامية  ففي المشـه  المرئي رقم )
اســتخ ام الع ســة القصــيرم الوع  الو رل الظهار الفراخ الشــاســا التل يحيط بالشــخصــية  
حيث نشـاا  كا ريل واقفة تشـاا  الصـوي كار  تنادل  ليه يهرب ويركو يصـع  السـلم   

و بـغير حيث كان السـتخ ام تل  الع سـة الشـي  الكثير في حيث يلهر الصـوي كار  وا
ا  ا   مق مي ان واســــا وتوا   ما بيل الموجوداج وتتل  حقق مخرج العمل الفني في 
ــاج الكاميرا ما يه ف اليه في رؤية العمل   ــوير و  ســــ اختيار حجم اللق اج وزوايا التصــــ

العقل الوا ل وتجســـــي   ال رامي الســـــريالي التل جســـــ ه  ور رؤية فلســـــفية لل خو  الى
 االح اا الغرائوية والواقا االفتراةي.

 
 -الديكور:

ــ يكور في العمــل الفني للتعوير  ل   ال بمــا ان العمــل الفني يعتمــ   لى توظيف 
االحالم والكوابيس المفترةـــــة التي تعيشـــــها الشـــــخصـــــية لتل  نج  ان و ة يواالجوا  الغر 

الخلية( ق  تم تصــميمه وفق رؤية جمالية اب ا ية --The cellال يكور في اته الحلقة )
لمخرج العمل الفني وكتل  الرؤية التاتية التي يشـعر بها ويهرب اليها الصـوي كار  كونه  
مصـــاب بمرض ســـايكولوجي لتل  وظف مخرج العمل الفني تقنياته الفنية لغرض تجســـي  

ــاا   وتهتا نج  ان ال  ــميم ال يكور التل يعور  ل تل  المشـــــــ يكور اخت منحنييل  وتصـــــــ
ـــياج الواقعـية  احـ امـا اظهـار اـل يكور الواقعي حل اـل يكور اـلتل تعـامـل معـه الشـــــــــخصـــــــ

( نشـاا  ان ال يكور التل يمثل  رفة المختور  31وتتفا ل معه ففي المشـه  المرئي رقم )
و ل  ريقه يتم ال خو  الى العقل الوا ل للشــخص المريو والتفا ل معه اذ نشــاا  ان 

ور تم وةـــا شـــاشـــاج مرئية واناك حاجز زجاجي يفصـــل  رفة المختور  ل  ديكور المخت



 التحليل
 

 

313 

 رفة الســــــي رم واناك منضــــــ اج متحركة  ن ما يرق  المريو فانها تهوط الى االســــــفل 
ــا  ــ ه مخرج العمـل الفني ووةـــــــ ويوقى او معلق في الهوا . اـتا الـ يكور الـتل جســــــــ

عـالجـة ذلـ  الواقا في التصــــــــــاميم لـه كي يعور مل خاللـه  ل الواقا المعـاش وكيفيـة م
 الرؤية والتصرف والتخا ب.

اما بالنســــوة لل يكور في الواقا االفتراةــــي فق  تجســــ   في الكثير مل المشــــاا   
الـ راميــة  نــ مـا يتم االرتوــال والـ خو  الى  ـالم كـار  الخــاال الظهــار االفكــار واالحالم  

التل جســـ ه مخرج    والكوابيس التي يعيشـــها ةـــمنه واقعه االفتراةـــي ذل  الواقا المرير
ــي لكي يج  مل خال  المريو لتاته  العمل الفني لكي يلهر مل خال  العودم الى الماةــ

ومل اته المشـاا  التي الكثير التي تجسـ  فيه   والتعوير  ل المخاوف التي تسـي ر  ليه 
 ال يكور للواقا االفتراةي.

ــه  المرئي رقم ) ــاا  ا  اد72ففي المشـــ ــجار ا ا  ( نشـــ لجميلة ذاج  كويرم مل االشـــ
االوراا الحمرا  والوردية منتشــرم بصــورم جميلة واناك الثل  يتســاقط وكار  واما وســط 
تل  االشـــجار وكاتريل في  مق الكادر واقفة بمالبســـها الجميلة واناك زاو ونقوش  لى 
الووابة خلف كاتريل حيث جسـ ه مخرج العمل الفني ال يكور االفتراةـي لكي يالئم الرؤية 

ــ ه  لالحالم وا ــي انها  الم الكوابيس جســ ــها كار  في واقعه االفتراةــ لكوابيس التي يعيشــ
مخرج العمل الفني بهته الكيفية لكي يعور مل خالله  ل الصــــــور الحســــــية التي يج اا 
مناســوة للتعوير  ل المنه  الســريالي التل جســ ه وتما ان المنه  الســريالي يعتم   لى 

و  الى التاج النفســية التي تعيشــها الشــخصــياج االحالم والعزلة وتهشــيم المن ق للوبــ 
 داخل العمل الفني.

 
 :اء ــاالزي

ــريالي   ــ ه مخرج العمل الفني الزل لكي يتالئم ما  ويعة الح ا ال رامي الســـ جســـ
التل تعيشـــه الشـــخصـــياج وتما ان الزل جز  مل الشـــخصـــية فق  ااتم مخرج العمل في 

ي للزل وفق  ويعة المشــه  المرئي  ( التركيب الفعلsad dream( )The cellمســلســل )
ــاا  تمثل  ــه  مرئي او ح ا قائم بتاته واجزائه وتقنياته اته المشــ لتل  نج  ان لكل مشــ
بــور واحالم لتل  فالزل يختلف مل مشــه  اف اخر وفق الواقا االفتراةــي التل تعيشــه  

 الشخصياج.  
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فضـفاةـة ( نشـاا  كاتريل واي ترت ل مالبس بيضـا   1ففي المشـه  المرئي رقم )
واناك   ا   لى الرح  وتمت ي بــــــهوم جواد يركو في الصــــــحرا  في اتا المشــــــه   
ــية كاتريل لكي تو و كالمالك التل ينقت االخريل بما يحمله  ــخصـ ــ  المخرج شـ المرئي جسـ
اللون االبيو مل دالالج رمزية وايمائية لتل  فان الزل التل جسـ  تل  الخصـوبـية لكي  

 باالمان  ن  االقتراب منه. يشعر بها الشخص المقابل ويحس
( ي خل المحقق نوفاك يشـاا  كاتريل واي ترت ل  63اما في المشـه  المرئي رقم )

ــي ان وكتل  يلهر كار  بهيهة مل  ويرت ل التاج والعوا م  مالبس  ريوة كانها افعى الشـ
الملكية وســط  الم  رائوي تســوده المتناقضــاج حيث جســ ه مخرج العمل الزل لكي يعور 

حالة الت ور في شــــخصــــية كار  واحتفاظه بكاتريل زوجة له لتل  نج  ان المالبس  ل  
في اتا المشــه  االفتراةــي الســريالي اخت ابعادا اخرف واظهار كار  في  المه في العقل 

 الوا ل او الشخص المل  والكل ت اغ الوامره .
ة حيث ( نشـاا  كاتريل واي ترت ل مالبس ق يسـ 72اما في المشـه  المرئي رقم )

نشــاا اا ترت ل ب لة بيضــا  و  ا   لى الرح  ابيو وتضــا  لى ظهراا  وا م حمرا   
ــ ه مخرج العمل الفني الحالة التي  ــليب حيث جســــ ــا في رقوتها م الية الصــــ اللون وتضــــ
ابــوش فيها كار  يميل الى كاتريل ويتقرب اليها لخالبــه مل الشــي ان التل يعيشــه في 

بهـته الكيفـية لكي يلهر الحـب والرحمـة واالاتمـام لحـاـلة   داخـله اظهـار مخرج العمـل الفني
ــت اغ  ــعر كار  انه في ايادل امينة وتتل  اســ ــورم رااوة لكي يشــ كار  واظهار بهته الصــ
ــوة للتعوير  ل المنه   ــية التي وج اا مناسـ ــورم الحسـ ــ  الصـ مخرج العمل الفني ان يجسـ

ــريالي وتوظيفه للتقنياج لكي تع ي الت  ير ال رامي ال ــي  االح اا الســــــ م لوب في تجســــــ
 ال رامية لخيالية التي يعيشها كار  في  المه االفتراةي.

 
 -المكياج:

تقنية اب ا ية ذاج قيمة جمالية تكون مالزمة للشــــــخصــــــية في تجســــــي  ابعاداا 
االجتما ية والنفســية ماته التقنية التي اســتن  اليها مخرج العمل الفني في خلق المكياج  

( الخلية ( حيث The cell( الحلقة )sad dreamي مســلســل )للشــخصــية الســريالية ف
 كان المكياج في اته الحلقة معورا  ل الحالة السادية التي تعيشها الشخصية .
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( حيث نشــاا  كار  واو معلق بالســالســل بواســ ة 13ففي المشــه  المرئي رقم )
وفق  حلقاج مغروســـــة في جســـــ ه وتتل  يكون المكياج التل جســـــ ه مخرج العمل الفني

ــية التي يعاني منها كار  واروته الى العالم الخاال به  رؤيته تعويرا  ل الحالة المرةـــــــ
ــعر ـبه ـلتـل  نـج  ان المكـياج وتركيـوه بـهته ال ريـقة   الى ذاـته في التعوير  ل ـكل ـما يشـــــــ

  ور  ل الحالة المرةية لشخصية كار  وتعتيوه لنفسه .
ــهـ  المرئي رقم ) مل النســـــــــا   ـارـياج ( حـيث نشـــــــــااـ   ـ د  39امـا في المشـــــــ

او  ها  هواجسـادال مشـواة ومخي ة باسـالك مع نية واناك امرحم جالسـة  لى كرسـي ووج
االخر مشــوه وتخي ه االســالك المع نية  واناك ارجل تتحرك مل  ير جســ   واناك امرام 
 ارية زرقا  اللون جالســـــــة وال وا في  نقها وامرام متبوحة تتحرك وت ور في مكانها  

صــياج جســ  المكياج لها ســماتها الخارجية  ور  ل المنه  الســريالي في كل اته الشــخ
تركيب الشــخصــية الغرائوية الوعي م  ل الواقا   واناك الكثير مل الشــخصــياج والمشــاا   
ــريالي لها  وفق رؤية مخرج العمل   التي تم  مل المكياج لها لكي تتال م مه المنه  الســـ

ير في تجسي  ابعاد الشخصية ومل التقنياج التي الفني بما يتمتا به المكياج مل دور كو
يســتن  اليها مخرج العمل الفني في ايجاد الحلو  االخراجية لتركيب الشــخصــياج والتعوير  

  نها وتتل  حقق المكياج دوره في بنا  المنه  السريالي داخل العمل الفني.
 
 - المونتاج:

 لى تراكيب زمنية مت اخلة   بما ان العمل الفني الســريالي يعتم  في بنائه ال رامي
اةــــافة الى تراكيب امكنة اي االخرف مت اخلة ةــــمل رؤية مخرج العمل الفني لتل  نج  
ان للمونـتاج دوره المميز في ا ـادم تركـيب المشـــــــــااـ  واللق ـاج بحـيث تعور  ل  ويعـة 
الحــ ا ولــتلــ  نجــ  ان مل بيل االمور المهمــة التي يلجــ  اليهــا مخرج العمــل الفني او 

ـحافلـة  لى وـح م الزـمان والمـكان في العمـل الفني . وتمـا ان الحـ ا اـل رامي او واقا الم
افتراةـي متجسـ  في العقل الوا ل للشـخص المريو اذ يت لب الولوج الى ادا التفابـيل  
لرتط العالمييل الواقعي واالفتراةـــــــــي لكي ي رك المتلقي الترابط المن قي الح اا ال رامية 

 المه الخاال مل خال  تفســيره وت ويله للح ا لتل  نج ه يعي  -حل المتلقي-ويخلق او
تركيب العام مل الخاال واســــــــتخالال النتائ  للوبــــــــو  الى اله ف التل  رحه مخرج  

 العمل الفني مل خال  معالجته للفكرم.
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( في اته المشـــــاا  المرئية تم رتط  المييل  80-69ففي المشـــــاا  المرئية رقم )
اقا االفتراةــــي . المحقق نوفاك يخرج مل لمختور بع  ان  رف مت اخليل بيل الواقا والو 

ايل توج  الفتام جوليا يتصــــل بالشــــر ة لاللتحاا به .يغادر المختور  ويصــــع   لى متل 
ـــغل االجهزم للرتط ما ـ الم ـكار .  ـ ائرم اليكوتتر ق ا. ـكاتريل تغلق ـباب المختور وتشـــــــ

ي تصــرل مل شــ م الخوف  ق ا.  ق ا. جوليا وســط حوض الزجاج .الما  يو ح يرتفا وا
كاتريل ت خل الى  الم كار  حيث تصـــل الى مكان جميل نشـــاا  ا  اد كويرم مل الزاور 
واالشــجار ذاج االوراا الحمرا  والملونة  الصــوي كار  واما امام كا ريل الثل  يتســاقط   
ــريعة  ــة( يتحرك رجل  ريب الهيهة ويخافي بحركة ســ   .كاتريل ترت ل مالبس رااوة )ق يســ

ــر ة واي تتوجه الى مكان تواج    ــياراج الشـــــ الرجل   الفتام جوليا. ق ا.ق ا.   د مل ســـــ
ــجـار كـاتريل توحـث  ـنه. يحـاو  الرجـل الهرب كـاتريل ت لق  لـيه   الغرـيب يختفي خلف االشـــــــ
الســـهام في رجله يســـقط  لى االرض  م ت لق الســـهام  لى ي يه  وتجلس  لى بـــ ره وتنتزغ  

 نوفاك يصـــل الى الويت الق يم في المزر ة.  المعلقة في بـــ ره  ق ا.. المحققمنه الحلقاج  
ق ا. كاتريل تقوم بضــرب الرجل بهيهة شــي ان وال ما  تســيل منه  تخرج ســيف وت عنه 
في قلـوه.ق ا.. المحقق نوفـاك يعثر  لى الممر الســـــــــرل لتواجـ  الفـتام في القوو. ق ا.  

وتتجه نحو الصـــــوي كار  واو ينزف الرجل  كاتريل تنهو وتغير مالبســـــها الى ق يســـــة  
الشـي ان السـيف في قلوه.كاتريل تحمل الصـوي كار . ق ا. نوفاك ي خل الى الغرفة التي 
تتواج  فيها الفتام. ق ا. كاتريل تحمل الصـوي كار  بي اا وتضـعه في الما .ق ا. الرجل  

كنيت داخل المختور  ق ا. ال كتور   الشــي ان واو ينزف. ق ا. نوفاك يحاو  انقاذ الفتام.
ق ا. نوفاك يح م  كار  يتنفس بصــــــــعوتة ق ا. كاتريل ال زالت تضــــــــا كار  في الما  .

ــي ـان واو يموج. ق ا. ـكاتريل واي تحمـل   الحوض الزجـاجي ويخرج الفـتام.ق ا. الرجـل الشـــــــ
 الصوي كار . ق ا. نوفاك واو يخرج الفتام. ق ا. كاتريل واي تنهو وتوكي  لى كار  ق ا.
في اته المشــــــاا  المرئية جســــــ ه مخرج العمل الفني التراكيب المت اخلة للزمل وكتل   
المكان الظهار االح اا التي  اشـــــتها كاتريل في مواجهة الكابو  المســـــي ر  لى حيام كار   

محـاوـلة المحقق نوفـاك انقـاذه الفتـام وـتتـل  جعـل الترابط المن قي    ويلوتوالقضــــــــــا   لـيه  
 ل.لالح اا بيل الواقعيي

ــورم المرئية -1 ــكيل الونا  التقني للصـ ــة حســـب االتجاه   ]تشـ ل  ريق الرؤية الخابـ
 الفني في ال راما التلفزيونية ..[.
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ــا   ــيره لالح اا ال رامية ووةـ ان الرؤتة التي انتهجها مخرج العمل الفني في تفسـ
لالواقا  الحلو  االخراجية المناســوة  ور بــيا ة االح اا ال رامية لكي تعور  ل الواقا وا

االفتراةـي المتمثل لعالم كار  التاتي وكوابيسـه واحالمه الغرائوية لتل  ان تجسـي  المنه  
السـريالي في الكشـف  ل االحالم والعزلة التي تعيشـها الشـخصـية دفا مخرج العمل الفني 
ــ ه مخرج   ــلوب ورؤية ج ي م للتعوير  ل الواقا المفترض اتا الواقا جســـــ الى اتواغ اســـــ

مل خال  الرؤـية االخراجـية ذاج قيمـة اـب ا ـية في توظيف التقنـياج الحـ يـثة   العمـل الفني
ــلوب المونـتاجي اـلتل اتوعـه في رتط اللق ـاج لكي تع ي  في بـنا  االحـ اا وكـتـل  االســـــــ

الشـخصـياج تتصـارغ فيما بينها  فعلها الم  ر مل حيث االنتقا  الى الواقا االفتراةـي وجعل 
ام الحقيقة االفتراةــية للحاســوب في بنا  ا لب المشــاا   ةــمل ذل  الواقا اةــافة الى اســتخ 

ال رامية واسـتخ ام الكاميرا االفتراةـية داخل الحاسـوب في تجسـي  المشـاا  ال رامية اته الرؤية 
في  ملية تركيب   في تشـكيل الصـورم المرئية السـريالية وتما تحمله مل مضـاميل سـايكولوجية

ـــي  ـ الم  رائ ــاـا  واالـح اا  ور تجســـــــ وي  ير من قي وتوظيـفه مل خال  الـعالم المشـــــــ
المن قي لكي تكون وفق مع ياج النص ال رامي وتما ان العمل الســريالي له خصــوبــية 
ــوغ اـل رامي وخلق  والم مـت اخـلة في الزـمان والمـكان لكي يجـعل  في  ويـعة  رش الموةـــــــ
ل العمل بمجمو ة ذاج وح م متماســـكة للوبـــو  الى الصـــورم المتجســـ م الســـريالية بفع

 التقنياج الح يثة.
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 النتائج ومناقشتها 
 

العينات التي تم اختيارها في هذا البحث وفق فقرات المؤشرررررررررات    من خالل تحليل
 التي استنبطها الباحث من االطار النظري خرج الباحث بعدة نتائج اهمها:

تمكن مخرج العمرل النني من خالل تحليرل وتربيرل المعطيرات الحدرررررررررير   اخرل العمرل -1
ف )باب الحارة(ف النني لتجدريد الدرر  الرر.ريف فني العين  االولل المنهج ال.ا عي

نالحظ ان الدرررررر  الرررررر.ري  د تمظهر خالل معررررراهد    العمل النني منذ لحظ   
( معرررررهداي مرئيايف اما في العين  ال اني  االتجا  33انطالق الحدث اذ تجدرررررد في )
( معرررررهداي مرئياي ف اما في العين  ال ال  ف تمظهر  47الملحمي )روما( تمظهر في )

( معررررهداي مرئيايف اما في 43.ا عي  العررررعري  في )الدررررر  الررررر.ري في االتجا  ال
( معرهداي  30العين  الرابع  االتجا  ال.ا عي  الرمزي  مدرلدرل )نرننال( تمظهر في )

( 72تمظهر في )  (Taken)مرئياي  اما في العين  الخامدرررر  المنهج االنطبا ي  
 (Super naturl)معررررررهداي مرئيايف اما في العين  الدررررررا سرررررر  المنهج التعبيري  

( معررررررررهداي مرئيايف اما في العين  الدررررررررابع ف االتجا  الدررررررررريالي  32تمظهر في )
(Suddream)( معهداي مرئيايف80ف تمظهر في ) 

ان الكينيات التي اشرررررتيلا فيها العنامرررررر المرئي  ارررررمن  ال ات التجاور والتداخل  -2
ها والتعالق بانا بالمحرررل  مرر.رة نهائي  اندت طبيع  الررر.ر الذهني  التي ربب

مخرج العمل النني  من خالل  ال ات هذ  العنامرر والرر.ر الذهني  مب بعارها  
البعض مبرراي حررالرر  ت.ايم المنرراهج واالتجرراهررات الننيرر  وتعبيراي  ن االحررداث 

 الدرامي  امن ال.ا ب االفترااي لكل اتجا  فنيف
تمظهرت العررررررخررررررريات من خالل تجدرررررريدها لالحداث الدرامي  اذ طر  مخرج العمل -3

النني العرررخرررريات  تناول متعد  االو و بالي وفق المنهج واالتجا  النني وطريق   
تناولو للعررررخررررريات  تناول غرائبي وغير وا عي تانيداي منو التماا طبيع  المنهج 
لل.ا ب االفتراارري الذي رببو من خالل الترمررر ما  ين النكرة او الررر.رة الذهني  

العين  االولل  ا التجدرريد للعررخررري  في وما  ين ال.ا ب االفتراارري المعروو وهذ
ت شرخرري  )ا . شرهاب( لعرخرري  )الز يم( واهر   مرئي  ( معراهد9 د اهر في )

للمنهج ال.ا عي في العين  االوللف اما في العين  ال اني      مرئي  ( معررررررررراهد6في )
( معرهداي مرئياي لعرخرري  )الملو  .مبي( اما في العين  13اهرت العرخرري  في )
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ولعخري   ( معهداي مرئياي لعخري  )مهند( 17ال ال   فقد اهرت العخري  في )
العرخرري   ف اما في العين  الرابع  فقد اهرت مرئي  ( معراهد7)ن.ر( اهرت في )

  )القس  اسرررتن(  ( معرررهداي مرئياي لعرررخرررري  ) ين هاوبيز( ولعرررخرررري17في )
ف اما في العين  الخامدر  فقد اهرت العرخرري  في  مرئي ( معراهد9اهرت في )

كائن الناررائي( اهرت ( معررهداي مرئياي لعررخررري  )نروف.ر (ف ولعررخررري  )ال14)
( 13ت العرخرري  في )ف اما في العين  الدرا سر ف فقد اهر  مرئي ( معراهد9في )

  معررهداي مرئياي لعررخررري  )االخ.ين /  ان / سرراا( ولعررخررري  )الرو  العرريطاني ( 
ف اما في العين  الدرابع  فقد اهرت العرخرري   مرئي  ( معراهد7فقد تجدردت في )

( معهداي مرئياي بالندب  لعخري  )ناثرين( ولعخري  )نارل( فقد اهرت 36في )
 ( معهداي مرئيايف45في )

ققا العررخررريات الدرامي  حارر.رها النا ل وفق المناهج واالتجاهات النني  في وبذلو ح
 ف الدراما التلنزي.ني

أسهم الح.ار في تعكيل  نامر المعهد المرئي خالل  ناء حال  العد والت.تر لمديرة  -3
الحردث الردرامي خرالقراي حرالر  من التعرالو مب ال.ا ب وال.ا ب االفترااررررررررري للمنراهج 

( معرررررهداي مرئيايف 12واالتجاهات النني  فقد تجدرررررد الح.ار في العين  االولل في )
( معررررررهداي مرئيايف اما في العين  ال ال    14اما في العين  ال اني  فقد تجدررررررد في )

  الرابع  فقد تجدررررد في ( معررررهداي مرئيايف اما في العين17فقد تجدررررد الح.ار في )
مرئيايف اما   ( معراهد9خامدر  فقد تجدرد في )  الف اما في العين مرئي  ( معراهد5)

ف اما في العين  الدرابع  فقد مرئي   ( معراهد8  الدرا سر  فقد تجدرد في )في العين
( معهداي مرئيايف وبذلو حقق الح.ار وفق الي  15تجدد الح.ار امن منهجو في )

اليتو  اشرتيالو وتربيبو  اخل العينات ارمن االتجاهات النني  للدراما التلنزي.ني  فع
 في التعبي  ن الحدث الدراميف

مخرج العمل النني اسررتند بررر.رة رئيدرر  ومربزي  الل  نرررر النكرة بمرتكز اسرراسرري  -4
الثارة المعررا ر والع.اطم في التعالو مب الررر.رة المرئي  اررمن البناء الدرامي 
للمعررررررررراهرد في العمرل النني خرالقراي  رذلرو حرالر  من ال. ب الردرامي لطبيعر  االحرداث 

 ترا  امن االتجاهات النني  والي  تعكيها في الدراما التلنزي.ني فالمن
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تجلرا الحبكر  الردرامير  في  ينرات البحرث من خالل مبردأ المعررررررررراربر  من  برل مخرج -5
العمل النني لتبرير الي  تربيل االفعال الدرامي  وحربتها في المعررراهد المعرواررر  

ج العمل النني ارررمن ر ي  وبذلو تك.ن احدى البنل الدرامي و د اسرررتخدمها مخر 
ا دا ي  مبتكرة في االتجاهات النني  المتعد ة بالي وفق اسل.بو في طر  الم.ا.ع 

 الدراميف
االااءة  ورها ال.ايني في ا راز الحال  التعبيري  وبذلو  نرري المكان والعمق   ا ت-6

النراغي من خالل تعرالقهرا معهمرا ليرو تجدررررررررريرد االتجراهرات الننير  لكرل واحرداي 
منهما  لل حدةف فقد تناوتا ندرررررل تحقيق ال.اين  التعبيري  لكل  ين  حدرررررل 
الطر  الم.اررررررر. ي والي  ت.اينها ارررررررمن االتجاهات النني ف فني العين  االولل  

ف اما في العين  ال اني ف   مرئي  ( معراهد10 عي تجدردت االاراءة في )المنهج ال.ا
ين  ال ال  ف تجدرررررردت  ( معررررررهداي مرئيايف اما في الع14تجدرررررردت االارررررراءة في )

( معرهداي مرئيايف اما في العين  الرابع  فقد تجدردت االاراءة في 13االاراءة في )
( 15( معررررهداي مرئيايف اما في العين  الخامدرررر  فقد تجدرررردت االارررراءة في )12)

  ( معررراهد9فقد تجدررردت االاررراءة في )  معرررهداي مرئيايف  اما في العين  الدرررا سررر 
( معرررهداي مرئيايف لذلو 26ع  فقد تجدررردت االاررراءة )ف اما في العين  الدررراب مرئي

نجد ان لالاررررررررراءة  ورها المميز في ا راز المدرررررررررت.يات الدال  للبعد الدرامي في 
 االتجاهات النني  في الدراما التلنزي.ني ف

ان الل.ن  د تحقق وا ى  ور  ال.ايني ارررررررمن سرررررررياق البناء الدرامي لالحداثف فقد -7
.ن  ن طريق  د  ر ى اسرررل.بي  محققاي  ن طريق    درررد مخرج العمل النني الل

الي  او الكينيات التي تحقق لالتجاهات النني   ورها في العمل الننيف فني العين  
االولل المنهج ال.ا عي اهر ان الل.نف لم لدررتخدا بررر.رة فعال  اررمن المعرراهد 

اما في  ف مرئي معررررراهد( 9المرئي ف اما في العين  ال اني  فقد تجدرررررد الل.ن في )
ف اما في العين  الرابع  فقد اهد مرئي ( معررر 5العين  ال ال   فقد تجدرررد الل.ن في )

مدر  فقد تجدرد الل.ن في ف اما في العين  الخامرئي   ( معراهد7ي )تجدرد الل.ن ف
 ( معررراهد6 سررر  فقد تجدرررد الل.ن في )ف اما في العين  الدرررا مرئي ( معررراهد8)

( معررررهداي مرئيايف وبذلو  20جدررررد الل.ن في )ف اما في العين  الدررررابع  فقد ت مرئي
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تك.ن لل.ن خررررررررر.مرررررررري  فعلي  في ا راز المناهج واالتجاهات النني  في الدراما 
 التلنزي.ني ف

ان الزمن في  ينررات البحررث بران مردربراي حدررررررررريرراي بحيررث ان تمظهر الزمن ارررررررررمن  -8
ي االتجاهات النني  اخذ  دة معالجات  ن طريق اسررررررتخداا ال.سررررررائل التقني  الت

لمكن من خاللها االشررررررارة الل انقارررررراء مدة زمني  او الر .ع الل الماارررررري او 
اسررتحاررار معرراهد مرئي  تعررير الل حدث اسررتبا يف اذ تجدررد الزمن في العين  
االوللف المنهج ال.ا عي بك.نرررو زمن وا عي طبيعي لعبر  ن مجريرررات االحرررداث 

عبير  ن الزمن اما في الدرامي  لذلو  اء  ن طريق اسرررتخداا اللقط  الط.يل  للت
مرئي   الزمن  ن طريق العناوين في معررررهد واحدالعين  ال اني  فقد تم اسررررتخداا 

مرئي  في معرررررهد واحدنذلو تم اسرررررتخداا معررررراهد فالب باع للتعبير  ن الزمن  
خالل سررير احداث العمل النني اما في العين  ال ال   فقد تجدررد الزمن  ن طريق 

وبذلو تم اسرتخداا معراهد النالب باع في  اي مرئي  اي ( معرهد38سرر  االحداث في )
 ن طريق العناوين  ف اما في العين  الرابع  فقد تجدرررررد الزمن  هد مرئيا( معررررر 4)

( 4مرئي وبذلو  تم اسرتخداا الزمن في معراهد النالب باع في ) في معرهد واحد
ف اما  ي العين  الخامدرر  فقد تجدررد الزمن  ن طريق العناوين في  هد مرئيامعرر 

( 6( معرررهد مرئيف وبذلو تم اسرررتخداا الزمن في معرررهد النالب باعف في )15)
اما في العين  الدررررررا سرررررر ف فقد تجدررررررد الزمن  ن طريق الزمن   هد مرئيامعرررررر 

( معرررهد مرئيف وبذلو تم اسرررتخداا الزمن في معررراهد النالب 1االسرررتبا ي في )
 فين مرئي ان ( معهد2باع في )

زمن في تلو العين  من خالل الزمن ال.ا عي  اما في العين  الدرررابع  فقد تجدرررد ال
( 22( معرررررررهد مرئي وبذلو تم تجدرررررررد الزمن  ن طريق ال.ا ب االفترااررررررري في )6في )

 فاي مرئي اي معهد
انعرر ا االمانن التي تجري  ها االحداث الدرامي  اررمن وا عها االفتراارري  ن طريق -9

ق التقنيات التي  عل تجدررد االمانن الخيالي  والمنترارر  ومعالجتها فنياي  ن طري
مخرج العمررل النني مجريررات االحررداث ترردور فيهرراف فني  العينرر  االوللف المنهج 
ال.ا عي اذ اهر المكرران من خالل الحررارة ال.ا عيرر  ذات االبعررا  المرردربرر  وا عيررايف 

للتعبير  ن مجريررات االحررداث الرردراميرر  ارررررررررمن وا عهرراف امررا في العينرر  ال ررانيرر   
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حمير  اذ  عرل مخرج العمرل النني االمرانن التي تردور فيهرا  )رومرا(ف ال.ا عير  المل
االحداث امانن خار ي  واسرع  ممتدة تتناسرل مب طبيع   االحداث الارخم  التي 
تجري فيها االحداث المنتراررر  والتي ادور فيها مرررراع العرررخرررريات حيث اهر 

 عي   ( معرررررررررهداي مرئيايف اما في العين  ال ال   ال.ا16المكان متجدرررررررررداي فيها في )
( معررهداي مرئيايف اما في العين  الرابع  ال.ا عي  7العررعري  فقد تجدررد المكان في )

ف  مرئي ( معررراهد8ي لالحداث الدرامي ف في )الرمزي  فقد تجدرررد المكان االفترااررر 
اما في العين  الخامدرر  فقد تجدررد المكان وفق المنهج االنطبا ي  فقد اهر في 

ف اما في العين  الدررا سرر  االتجا  التعبيريف فقد تجدررد المكان  مرئي معرراهد( 5)
ف  اما في العين  الدرررررابع  االتجا  الدرررررريالي فقد تجدرررررد   مرئي  معررررراهد( 4في )

 المكان في منطقتين:
االبعرا  المردربر  وا عيراي ارررررررررمن طبيعر  سرررررررررر  االحرداث   االمرانن ال.ا عير  ذات-أ

 الدرامي ف
االمانن المنتراررر  التي تجدرررد ارررمن العقل الباطن لالحداث اليرائبي ف حيث -ب

نان المكان الاررراي معرررارباي باالحداث وذا  ور فا ل في  ملي   ريان االحداث 
 يايف( معهداي مرئ36امن االتجا  النني الدريالي اذ تجدد المكان في )

حقق مخرج العمرل النني االتجراهرات الننير   ن طريق اسرررررررررتخرداا المكيراج محققراي  -10
فعالي  وابعا  للعخريات بما اتالءا مب طبيع  العخري  المطروح  س.اء انانا 
وا عي  اا غرائبي  او خيالي ف حدررررررل تناول الحدث الدرامي وفق المنهج واالتجا  

ف  مرئي معررراهد (8جدرررد المكياج في )د تالننيف بما حررررل في العين  االوللف فق
ف بذلو في العين   مرئي  ( معرررررررراهد6جدررررررررد المكياج في )اما في العين  ال اني  ت

ع  فقد تجدررررد  ف اما في العين  الراب مرئي  ( معرررراهد3جدررررد المكياج في )ال ال   ت
جدرررد المكياج في ف اما في العين  الخامدررر  فقد ت مرئي  ( معررراهد5المكياج في )

ف  مرئي  ( معاهد6دد المكياج في )ف اما في العين  الدا س  تج مرئي  ( معاهد7)
( معررهداي مرئيايف وبذلو نجد 18نذلو في العين  الدررابع  فقد تجدررد المكياج في )

ان لتقني  المكياج  ورها في تجدرررريد االتجاهات النني  في الدراما التلنزي.ني  بما 
 جا  النني لالحداث الدرامي فتتميز بو من  درة  لل الاا  سمات واسل.ب االت
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شرررركل الدلك.ر  امالي مهماي ورئيدرررراي في تجدرررريد االحداث الدرامي  وا طائها ابعا ها -11
المكاني  ارررمن ال.ا ب االفترااررري محققاي  ذلو المناهج واالتجاهات النني   .ا عي   

عي او حقيقير  البي ر  المكرانير  لمجريرات االحرداثف فني العينر  االولل المنهج ال.ا 
جدرد الدلك.ر في ف بذلو في العين  ال اني  ت مرئي  ( معراهد7جدرد الدلك.ر في )ت
  ( معرررررراهد6جدررررررد الدلك.ر في )ف اما في العين  ال ال   فقد ت مرئي  ( معرررررراهد9)

ف اما في  مرئي  ( معاهد5الدلك.ر في )اما في العين  الرابع ف بذلو تجدد    مرئي
ف اما في العين  اي مرئي  اي هد( معرررررررر 12الدلك.ر في )دررررررررد العين  الخامدرررررررر  فقد تج

ف اما في العين  الدررابع  فقد  مرئي  ( معرراهد5جدررد الدلك.ر في )الدررا سرر  فقد ت
( معرهداي مرئياي ارمن مجريات االحداث الدرامي  المنترار   16تجدرد الدلك.ر في )

لنني في وبذلو لك.ن الدلك.ر احد ال.سرررائل التقني  التي الجر اليها مخرج العمل ا
 ناء االحداث الدرامي  ارررررمن المنهج واالتجا  النني الذي لجد  مناسرررررباي للتعبير  

  نوف
حققا االزياء حال  التكامل في ا راز  ور العرررخرررريات المنتراررر  في العمل النني -12

وذلو  ن طريق منحها ابعا اي وا عي  اا خيالي  واارناء حال  من الخداع البررري  
ررررررررررير ف فني العينر  االولل  المنهج ال.ا عي  رز  زر  في الهي ر  العرامر  للعرررررررررخ

االزياء في تجدرررررريد ال.ا ب والتعبير  ن النترة الزمني  واالزياء الدررررررائدة في تلو  
النترة للتعبير  ن المجتمب بكل بدررررراطتو اما في العين  ال اني ف االتجا  الملحمي 

ر   لمدان  فقد تجدررررد الزي للتعبير  ن النترة التاريخي  والعررررخررررريات المترررررا
روماف وطبيع  الزي الدرائد في مدان  روماف اما في العين  ال ال   االتجا  ال.ا عي  
العرررررعري ف  اء الزي مكمل لبناء العرررررخرررررريات والتعبير  ن الحال  الرا ي  التي 
تعيعررها العررخررريات في مدررلدررل )ن.ر(ف اما في العين  الرابع ف فقد تجدررد الزي 

 ف لكي لعبر  ن طبيع  العررررخررررريات التي تترررررارع  في االتجا   ال.ا عي  الرمزي
 اخل الكرننال )الدرررررررع( وللتعبير  ن النترة الزمني  والرمزي  التي تجدرررررردت من 
خالل الزيف اما في العين  الخامدررررر  المنهج االنطبا يف فقد تجدرررررد الزي ال راز  

في الر ي  االنطبا ي  للعررخررريات والكائنات الناررائي  ومجدررداي البعد االنطبا ي  
تلو الر ي  التي اسررتند اليها مخرج العمل الننيف اما في العين  الدررا سرر  االتجا  
التعبيري فقد تجدررد الزي للتعبير  ن العررخررريات المترررار   الارراي والتعبير  ن  
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النترة الزمني  العررري  التي تعيعرها العرخرريات وا رازها للزي للتعبير  ن الحدث 
االتجا  الدررررياليف فقد تجدرررد الزي للتعبير  ن  الدراميف اما في العين  الدرررابع   

وا عين افترااريين احدهما  اء اسرتخداا االزياء للتعبير  ن العرخرريات ال.ا عي  
اما ال اني فه. التعبير  ن الزي في ال.ا ب االفتراارري الذي تعيعررو العررخررريات  
من خالل االحالا والك.ا يس متم الي بعرررررررررخررررررررررير  )نارل( وتعرد  االزياء في بل 

عرررررررررهد مرئي للتعبير  ن الحدث الدرامي المنتروف وبذلو حققا االزياء فعلها م
 الدرامي في االتجاهات النني  للدراما التلنزي.ني ف

اند الم.نتاج الحال  الذهني  التي تجعل ترابط العمل النني وفق اندرراق لدررر  الحدث -13
ج العمل النني الدرامي للتعبير  ن المنهج واالتجاهات النني  التي لقرررررردها مخر 

من حيرث تعراملرو مب معررررررررراهرد العمرل النني الردراميف فني العينر  االولل المنهج 
( معررررررررراهد  5ال.ا عي )باب الحرارة(ف تحقق الم.نتراج  لل مدرررررررررت.ى الحردث في )

 معرررهد مرئي واحدمرئي ف اما  لل مدرررت.ى الزمان والمكان )م.نتاج مت.ازي( في 
  )روما(ف فقد تحقق الم.نتاج  لل مدت.ى اما في العين  ال اني  ال.ا عي  الملحمي

( 6ان والمكان فقد تحقق في )( معاهد مرئي  اما  لل مدت.ى الزم8الحدث في )
اما في العين  ال ال   ال.ا عي  العررعري  )ن.ر(ف فقد تحقق الم.نتاج   مرئي معرراهد

مكان فقد ( معرراهد مرئي  اما  لل مدررت.ى الزمان وال5 لل مدررت.ى الحدث في )
ف امرا في العينر  الرابعر  ال.ا عير  الرمزير ف فقرد تحقق  في معرررررررررهردان مرئيين   تحقق

( معررراهد مرئي ف اما  لل مدرررت.ى الزامان 7الم.نتاج  لل مدرررت.ى الحدث في )
( معررررررراهد مرئي ف بذلو في العين  الخامدررررررر ف المنهج 2والمكان فقد تحقق في )

( معررراهد  6ي )فقد تحقق الم.نتاج  لل مدرررت.ى الحدث ف  (Taken)االنطبا ي  
( معررررررررراهد 5مرئي  اما  لل مدرررررررررت.ى الزمان والمكان فقد تحقق الم.نتاج في )

 مرئي ف
فقرد تحقق    (Super Natural)امرا في العينر  الدرررررررررا سررررررررر  االتجرا  التعبيري  

( معررراهد مرئي  اما  لل مدرررت.ى  الزمان والمكان 7الم.نتاج  لل مدرررت.ى الحدث في )
ف بذلو في العين  الدررابع  االتجا  الدرررياليف  اي مرئي  اي هد( معرر 30فقد تحقق الم.نتاج في )

دررررررت.ى ( معرررررراهد مرئي ف اما  لل م10فقد تحقق الم.نتاج  لل مدررررررت.ى الحدث في )
مخرج  ف وبذلو  دررررررد الم.نتاج الر ي  اال دا ي  ل( معررررررهداي مرئياي 18)زمان والمكان في ال
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في  نراء معررررررررراهرد  المرئير  وفق االتجراهرات الننير  والير  تربيرل المعررررررررراهرد  العمرل النني
 الدرامي  وفق التتابب المنطقي لالحداثف

وترنيد حال  الدررررررر  الذاتي   لعمل الننيغطا الكاميرا بحرباتها التمظهر الررررررر.ري ل-14
داث  ينات البحثف فني العين  االولل المنهج ال.ا عي تجدرررررد الدرررررر  الذاتي الح

لتعميق حرالر  الت. ب المدررررررررربقف امرا في العينر  ال رانير     ( معررررررررراهرد مرئير 6في )
( معرراهد مرئي ف بذلو 7ال.ا عي  الملحمي  فقد تجدررد الدررر  الذاتي للكاميرا في )

ف ( معراهد مرئي 3درد الدرر  في )في العين  ال ال  ف ال.ا عي  العرعري ف فقد تم تج
( معرراهد مرئي   5اما في العين  الرابع ف ال.ا عي  الرمزي  فقد تجدررد الدررر  في )

ر  الذاتي للكاميرا نذلو في العين  الخامد  المنهج االنطبا يف فقد تم تجديد الد
العين  الدررا سرر  االتجا  التعبيري  فقد تم تجدرريد ف اما في اي مرئي  ( معررهداي 12في )

الدرررابع  االتجا  الدررررياليف فقد تم ( معررراهد مرئي ف اما في العين  9الدرررر  في )
وبذلو حققا حرب  الكاميرا  فاي مرئياي هد( معرر 11الدررر  لحرب  الكاميرا في )تجدرريد 

اما بالندررب   لحج.ا  العمل الننيوانتها الدرامي   اخل  للتعبي  ن الدررر  الذاتي
مخرج العمرل اللقطرات فران للكراميرا  ور في تحردارد حج.ا اللقطرات حدرررررررررل تقنير   

ف فقررد تجدررررررررررد حجم اللقطرر  ال راز حج.ا  غير وا عيرر  وانبر من حجمهررا  النني
( معرررررررهداي  12الطبيعيف فني العين  االولل فقد تجدرررررررد حجم اللقط  القريب  في )

( معرررهداي مرئيايف بذلو في العين  16د تجدرررد في )مرئيايف اما في العين  ال اني  فق
 ف( معهداي مرئياي 15ال ال   فقد تجدد في )

( معرررررررهداي مرئيايف 13اما في العين  الرابع  فقد تجدرررررررد حجم اللقط  القريب  في )
ف اما في ( معرهداي مرئياي 26نذلو في العين  الخامدر  فقد تجدرد حجم اللقط  القريل في )

( معرررهداي مرئيايف اما في العين  16تجدرررد حجم اللقط  القريب  في ) العين  الدرررا سررر  فقد
اما حجم اللقط  البعيدة   ( معررهداي مرئيايف35الدررابع  فقد تجدررد حجم اللقط  القريب  في )

الخنرراء المالمو والدرررررررررمررات الخررار يرر  للهي ررات   مخرج العمررل النني ررداي فقررد افررا  منررو  
( معررررهداي مرئيايف اما 13 داي في العين  االولل )والمكانف فقد تجدررررد حجم اللقط  البعيدة  

( معرررهداي مرئيايف بذلو في العين  ال ال   فقد تجدرررد  23في العين  ال اني  فقد تجدرررد في )
( معررررررررهداي  18اما في العين  الرابع  في ) ( معررررررررهداي مرئيايف16حجم اللقط  البعيدة في )

هداي مرئيايف اما في العين  الدا س   ( مع22مرئيايف اما في العين  الخامد  فقد تجدد في )
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( معرررررهداي مرئيايف بذلو في العين  الدرررررابع  فقد تجدرررررد حجم اللقط   17فقد تجدرررررد في )
 ( معهداي مرئيايف32البعيدة  داي في )

 دة زوالا لترنيد  مخرج العمل الننيلزوالا الترررررر.ير فقد اسرررررتخدا    اما بالندرررررب 
االتجاهات النني  للمنظر المجدررررد بررررر.رة  ام ف تحقيقاي للمعررررهد المرئي النهائيف وفق 

ف معهد مرئي  ف فني العين  االولل تجددت زوال  نظرة الطائر فيمخرج العمل الننير ي  
( 4الخنراء المالمو وتدرررررررررطو المنظ.رف وبرذلرو تم اسرررررررررتخردامهرا في العينر  ال رانير  في )

 فرئي اهد ممع
( معررراهد 3ين  الرابع  في )وبذلو في العين  ال ال   في معرررهد مرئيف اما في الع

معررررهدان ف اما في العين  الدررررا سرررر  في  هد مرئيا( معرررر 4ف بذلو في العين  في )مرئي 
 فاهد مرئي ( مع7ف اما في العين  الدابع  تم تجديد زاوي  نظرة الطائر في )مرئين 

ال طاء المكان   اهد مرئي ( معررررر 6تجدررررريدها في ) المنخناررررر  فقد تم  اما الزاوي 
والهي ات حجم انبر من حقيقتو في العين  االوللف اما بالندرررررب  في العين  ال اني  فقد تم 

ف اما في العين  ال ال   فقد تم تجدرريدها ( معررهداي مرئياي 13تدرريد الزاوي  المنخنارر  في )
ف اما في  مرئي اهد( معررر 9تجدررردها في )ف بذلو في العين  الرابع  اهد مرئي ( معررر 7في )

( معرهداي مرئيايف 14( معرهداي مرئيايف اما في العين  الدرا سر  في )18العين  الخامدر  في )
 ( معهداي مرئيايف24اما في العين  الدابع  فقد تجدد الزاوي  المنخنا  في )

 ند ر يتو اال دا ي    مخرج العمل الننياما بالندررب  لعدسررات التررر.ير فقد حقق  
اسرررتخداا تلو العدسرررات لتحقيق المناهج النني  في الدراما التلنزي.ني ف فالعدسررر   رررريرة  

فانها تحقق العمق للكا ر واتدراع ما  ين م. . ات المكان فقد تجدردت في  البعد البؤري 
( معهد  13بذلو في العين  ال اني  فقد تجددت في ) اهد مرئي ( مع8العين  االولل في )

 ف هد مرئيا( مع4لعين  ال ال   فقد تجددت في )مرئيف اما في ا
( معرررررررررهرداي مرئيرايف امرا في العينر  12امرا في العينر  الرابعر  فقرد تجدرررررررررردت في )

( معررهداي مرئيايف اما في العين  الدررا سرر  فقد تجدرردت في 16الخامدرر  فقد تجدرردت في )
البعد البؤري  ( معرهداي مرئياي  بذلو في العين  الدرابع  فقد تجدردت العدسر  القرريرة14)

 ( معهداي مرئيايف26في )
امرا العردسررررررررر  الط.يلر  البعرد البؤري والتي تقرب مرا  ين م. . ات المكرانف و نرد 

فانو تدرررررع من طبيع  الحرب  باسررررتخداا تلو العدسرررر ف فني   الحرب  االفقي  اما العدسرررر 
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تجدرررد العدسررر   ف اما في العين  ال اني  فقد  هد مرئيا( معررر 3العين  االولل تجدررردت في )
  فقرد تجدررررررررردت في ف امرا في العينر  ال رال ر مرئير   هردا( معررررررررر 6الط.يلر  البعرد البؤري في )

( معررررررررهداي مرئيايف اما العين  7ف اما العين  الرابع  فقد تجدرررررررردت في )معررررررررهدان مرئين 
( 8ن  الدرا سر  فقد تجدردت في )( معرهداي مرئيايف اما العي13الخامدر  فقد تجدردت في )

ا في العين  الدررررابع  فقد تجدرررردت العدسرررر  الط.يل  البعد البؤري في ف ام مرئي معرررراهد
مخرج العمل ( معرررررررهداي مرئيايف وبذلو حققا الكاميرا و دسررررررراتها الر ي  التي ا.اها  17)

 ند تجدررد المناهج النني  في الدراما التلنزي.ني  والي  اشررتيال الكامير للتعبير  ن   النني
 تللو المناهجف

انتج مرررر.راي فني  مربب  غير وا عي ف مبتكرة امرررريل  ال لمكن  لننيمخرج العمل اان -15
 ان لعرررا هها مررر.رة او مربل او معا ل مررر.ري في ال.ا ب ال طاء  ني  لمارررم.ن  

 تداخل فيها بل من العنامرررر النني  والرررر.ر الذهني  التي ارانبها مب  العمل النني
عميق الحرالر  اليرائبير  بعارررررررررهرا لتك.ن الرررررررررر.رة الننير  النهرائير ف اليراالي منرو في ت

واال دا ي  السرل.بو وتقنيتو التي  الج  هما العنامرر النني  ارمن المنهج واالتجا  
النني الرذي لجرد  منراسررررررررربراي لتعررررررررركيرل الرررررررررر.رة المرئير  للعمرل النني في الردرامرا 

 التلنزي.ني ف
النترائج ت.مرررررررررل البراحرث الل تحقيق اهرداي البحرث الحرالي في الير    وفي نهرالر 

الكعرررررررررم  ن الكينيرات التي تحقق تنعيرل االتجراهرات الننير  في الردرامرا التلنزي.نير  وبرذع  
حقق البراحرث  بر معرفر  برل التنرامررررررررريرل المتعلقر  برالتقنيرات وال.سرررررررررائرل الننير  والر ير  

ط.ط العريارررر  لكل منهج واتجا  فني في الكعررررم  ن الخ  مخرج العمل الننياال دا ي  ل
 لمكن ت.اينو في اال مال الدرامي  التلنزي.ني ف

 
 

 

 

 االستنتاجات 

 :ما لرتيمن خالل نتائج البحث تبين للباحث  
 مخرج العمرل الننياتطلرل من    العمرل الننيان  ملير  تجدررررررررريرد االتجراهرات الننير  في -1

المرور بدررررلدررررل  متتابع  من اسررررتحاررررار الررررر.ر الذهني  وتم يلها بررررررياي  بر  
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من خالل   وسررررائلو وتقنياتو اررررمن اسررررل.بو الخا  معرررركالي  ني  خيالي  امرررريل   
وسرررررررررائلرو واتجراهو النني او مي.لو نح. تنراول م رل هذ  الم.ااررررررررريب والخ.و في 

ا ارتالو من ااررررافات  منطق  الخيال والتررررر.رات الذهني  معالجاي تلو التررررر.رات بم
وحذي ومعالجات مجدداي  ذلو وا عاي معاشاي لحمل سمات ال.ا ب بيرائبي  وا تكار مب 

 فمخرج العمل الننيالتربيز  لل  نرر اال داع النني ل
اتحتم  ليرو ان ا.ام العنرامرررررررررر المرئير  بمرا لخردا التمظهر   مخرج العمرل الننيان  -2

النعرررائي العاا للمعررراهد المرئي  ارررمن  العررركلي للرررر.رة المتخيل  ارررمن التك.ين ا
تدرتلزا  ناءي    .ا عي الغير ن  ملي  ااهار الرر.رة المتخيل   ال.ا ب االفترااريف أي ا

 ند تجدررررررريدها في الدراما   مخرج العمل الننيتقنياي خامررررررراي وتعامالي اسرررررررل.بياي من  
 التلنزي.ني ف

مخرج  تتطلل من   ننيالعمل الان  ني  النعل الدرامي ارررررمن تتابب المعررررراهد الحداث -3
اسررررتحاررررار  ميب اال وات النني  والتقني  من ا ل  ناء  الم مرررر.ري  العمل النني

لاررررررم ال.ا ب االفتراارررررري بما لحملو من خيال الذي اتطلل تجدرررررريد  تنعيل  ميب  
منر ات البنير  الردرامير  من ا رل الخروج بخطراب مررررررررر.ري لحمرل سرررررررررمرات خيرالير  

 ي الدراما التلنزي.ني فافترااي  وذي  ناء  رامي فني اميل ف
ان  ملي  تجدريد ال.ا ب ارمن المنهج ال.ا عي ارتبط اسراسراي بالعال   المتبا ل  ما  ين  -4

في  ناء وتررررررر.ير   مخرج العمل الننيتدررررررجيل ال.ا ب وااررررررناء الر ي  اال دا ي  ل
 ال.ا ب الدراميف

ال.ا عي  الرمزي ف انها متجدرردة في  –االتجاهات ال.ا عي  الملحمي ف ال.ا عي  العررعري   -5
 اغلل اال ما الدرامي  التلنزي.ني  في المااي والحاار والمدتقبلف

الردرامي من خالل    المنهج االنطبررا ي فه. منهج حي ولرو القرردرة  لل تنعيررل الحرردث-6
اارراف  الل ت.ايم التقنيات الحدا      النني  مخرج العملالر ي  الذاتي  التي انتجها  

 بما اتالئم مب متطلبات العمل الدرامي التلنزي.نيف
االتجرا  التعبيري ومرا اتارررررررررمنرو من  دررررررررر.ة ور رل وتك.ينرات و لك.رات غير تقليردلر  -7

وبح رو في الحقرائق الدرررررررررالك.ل. ير   رد تم ت.اينرو وبرررررررررر.رة ا ردا ير  في الردرامرا  
  فلنزي.نيتال
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االتجا  الدرررريالي وما اتارررمنو من اسرررتخداا التقنيات الحدا   والمؤثرات الرررر.رري  -8
والدلك.رات واالهتماا بالم.ار. ات اليرائبي  وبالطابب الدرالك.ل. ي للعرخرري  بلها 
تعكل مجم.   من الدمات التي ا تمدها االتجا  الدريالي وهي تعكل حا.راي في 

 الدراما التلنزي.ني ف
ال.ا عيرر    –ال.ا عيرر ف ال.ا عيرر  الجرردارردة والم. رر  الجرردارردةف ال.ا عيرر  الحرة    االتجرراهررات-9

التدررجيل  ل انها تق.ا  العمل الننيال.ا عي  االشررتراني ف بلها تميل الل  –المباشرررة 
 لل اسرررررس وثائقي  باالرتجال و دا ا تما  سرررررناري. مكت.ب وا تما  مم لين غير  

جيرل الحقيقر ف لرذلرو نجرد ان الردرامرا محم.لر  والدرررررررررعي الل تدررررررررر   محترفين وبراميرا
التلنزي.ني  لم تتقيد باتجا  معين ولم ترتكز  لل خررررررررائا ومق.مات اتجا  محد   

مخرج  لمكن ان انهرل من هرذ  االتجراهرات بمرا ارا   رل ان برل  مرل  رامي تلنزي.ني  
 الدرامي التلنزي.نيف العمل الننيمناسباي في ترسيخ  العمل النني

في الردراما  الطليعير ف  رد انحدررررررررررت  –هرات االنطبرا ير  الردا ائير   اتارررررررررو ان االتجرا-10
التلنزي.ني ف نتيج  التربيل الرررررر.ر الالمعق.ل والرم.ز المدرررررتعرررررري   ن التحليل  

 لذلو نعاهد  دا تناول تلو االتجاهات في الدراما التلنزي.ني ف
لمكن ان لحرررررل تداخل مرررر.ري بالندررررب  للمنهج ولبقي  االتجاهات التابع  لو لكي  -11

مناسررررررررباي وفقاي السررررررررل.بو   مخرج العمل الننيلعبر  ن الحدث الدراميف الذي لجد  
 الخا  النتاج ر ي  ا دا ي   دادةف

.ني   في الدراما التلنزي  تم ل المناهد واالتجاهات النني  التي اشتيلا وبر.رة وااح -12
وفق العينرات التي تم اختيرارهرا برانهرا تم رل المرحلر  الدرررررررررابقر  والحرالير  لالتجراهرات  

 النني  في الدراما التلنزي.ني ف
 
 
 
 

 التوصيات 

 ا.مي الباحث بما لرتي:
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ليرو تط.ير وا ب الردرامرا التلنزي.نير  و علهرا ت.انرل التقنيرات الحردا ر  ا.مررررررررري 
الباحث  انعاء فروع تخريري  لتط.ير النن التلنزي.ني بتخرا انا لمي  )فرع االنتاج 

 فرع المؤثرات والخدع البرري (ف –فرع الديناري.  –فرع التر.ير   –فرع االخراج   –
 النظري  للنن.ن الدمعي  اهتم: ا.مي الباحث بانعاء فرع للدراسات

 النظريات واالتجاهات النني ف-1
 النظريات النقدل ف-2
 االساليل الدر ل  الحدا  ف-3
 

 
 المقترحات 

 لقتر  الباحث ا راء الدراس  االتي :
 البناء االسل.بي للمتخيل الر.ري لالتجاهات النني  في الدراما التلنزي.ني ف-1
 الر.ري لالتجا  التعبيري في الدراما التلنزي.ني ف ني  التعكيل -2
  مالي  التربيل الر.ري للمنهج ال.ا عي في الدراما التلنزي.ني ف-3



 1 
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  ملخص البحث:

لليص   ان الرؤية  النيةة  ال ي تنةةةةةةةةة ية  الةلةا فنر  ال مةا النيي     ف ةال  ة 
ن واقال دة دة  فن ر   يالة اافي ووعةةةةةةةةةال الجلة  ام رادةة  للمةةةةةةةةةةا ة  المر ةة    ةة    ة 
وبمةا   فنر  ال مةا النييوفقة ا  للةا الةاقال النيي الةي يي المن ر  والم نةةةةةةةةة  فن ق ةا  

تم ل   فن وسةةةةةةةةا ا  قية  وتية  تي  ةاةر ال يامةةةةةةةةر ال اافة   لل   ةر  ن ام  ا ا  
والة  اشةةةةةةة  اللا  ال   اال  لا ام  ا ا  النية    ةةةةةةةةل     النية  تي ال اافا ال لنزيةنة 

ةا النيي تي ف ا  الةلة  الى  جلةا و ركةب ال ما النيي  ما ت اال الةاقال وان ااس ال ط
  جةةع  ن فيةةا     للةةا الةاقال  مةةا تجملةة  فن ف يةةاق ةةةةةةةةةةا     ةةا الةة اافةةا ال لنزيةنةةة 

الةاقال وتق الن ر  والل ف وطريق  ال ينةي ل ي تج ةةةةةا فن وا  ا ا  تية     ر  ن للا 
ن    ةةةةةةةةةلةا ال  ا تي الةة  اشةةةةةةةةة  ةا  للةا   أي ام  ةا ةا  النيةة  ال ي  مةز     للةا  

الميل  او لاك ام  اه الم  ر  ن ط ة   ال ما النيي ال لنزيةني وكنةةر ال مةو وال  ة  
ق ا لا و  ةةةمةملا وال ي    ؤسةةةال فن   للا ام  ا ا  النية   الى  ةالم  ةالة  غرا  ة 

 ةةةةةاا  مل ت فنر  ال ما النيي ةنةا  ال ي    ا د م  ةةةةةاةللا وتق ف طةا  اليص وال
  ر   كةيلةا النيي الة اافي وتق الميل  الةيي ت ة ه فيةاسةةةةةةةةة ة  لطرا الن ر  ونقة  الم  مال و 

الة  الطرا  لى ام  ا ا  النية     النية  ال لنزيةنة  ال ي  ن ي  الىتلم و ننةر ام ما  
 وتق عةةةو ومةةةاغ   وف ال   فة  فياسةة   مي  فنر  ال ما النييال ي ت   ا   المياسةة  

فنر   قيةا  النية  وال يامةةةةر ال اافة  تي  ياق واقال ات راعةةةةي عةةةةمن اؤي  وتلنةةةةن   ال
  ال ما النيي

ليلا  ياو   يا ال جع     ت ةةةةةةةةة    ةةةةةةةةمي  وااسةةةةةةةة  ام  ا ا  النية  والة  
 :و لى اليجة ام ياش  اللا تي المي ز المر ي  

 الن ا امو :
 : ياو  تة  ةع  ياو  ال ا ع تة : امطاا الميل ي و 
 المةال : وق  مة   تي ال ناؤ  ام ي:

 ال اافا؟( ال ةنةا  ال ي  ةار تةلا ام  ا ا  النية  تي  )فا
 ؟(  ة ا  النية  تي ال اافا ال لنزيةن))وفا الةسا ا المر ة  وال قية  ل  ن  ام  ا

 
 -وااس : - لى اليجة ام يف ال جع ت ان    افا 
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وال ةنةا  ال ي    ال اافا ال لنزيةنة ال ةةةةةر  ن ام  ا ا  النية  المنةةةة ن ف  تي
   ةان   لا  لا ام  ا ا 

كيلا  ياو  ال ا ع  ا مة  ال جع والجاد  الة ، و  وو ال جع، ف مثل    ااسةةةةةة  
م  كما  م تي  يا الن ةةةةةةا  2008-1991   م النية  تي ال اافا ال لنزيةن ي للام  ا ا   

 ال اافا(  – ج د  ا م الم طلجا  ال ي واو  تي  يةان امطرو   )ام  ا ا   
 

 افا الن ا الثاني:
   من امطاا اليظري وال ااسا  النا ق  تةما امطاا اليظري الم ا ع ام ة :

جةع ا م الميةا   الم جةع امو : الميةا   وام  ةا ةا  النيةة   ال   ةةةةةةةةةمن  ةيا الم -1
  وام  ةا ةا  النيةة   ة قا  فن الميل  الةاق ي والميل  امنط ةا ي و قال عةةةةةةةةةمن
 ةيدن الميل ةن غةال ة  ام  ةا ةا  النر ةة  ال ي ا ر  تي الة اافةا النةةةةةةةةةةيمةا ةة   

المةد    –ال  د       وال لنزيةن ي وال ي  ةةةة ما   لى ام  ا ا  ال الة  )الةاق ة 
الةاق ة    –الةاق ة  امشةةةةة راكة    –الةاق ة  الم اشةةةةةر    –الةاق ة  الجر   –ال  د   

 –النةةةةةةةةريالة   –ال   ةري    –الةاق ة  الملجمة   –الةاق ة  الرفزي    –الةةةةةةةةة ري   
 الطلة ة (  –ال اوا ة  

نلةم ف –الم جع الثاني: ال ةةةا  وتق الميا   النية    ةةمن )ال ةةةا  تي النلنةةن  -2
 –فرد ةا  ال ةا  النية    –ال ةا  ال نةلة    –ومم  ال ةا   –ال ةا  النية   

 –ال ةةةا  ال   ةري   –ال ةةةا  الرفزي    –ال ةةةا  امنط ا ة    –ال ةةةا  الةاق ة   
 ال ةا  النريالة  

فنر  تي  يا الم جع  م تلم و جلةا و ركةب ال ةةةةا  النية  والة  اشةةة  اللا وتق اؤي  
 ل  نة  ام  اه النيي  ال ما النيي

   ياو   يا الم جع   يامةةةةةةةةةر ل   ال ةةةةةةةةةةا  وتق ام  ا ا  النية  الم جع الثالع:-3
تي اسةةةة ن ام وسةةةةا ل  ال قية     ر  ةاةر )ال افةرا  فنر  ال ما النيياسةةةةلة  

 –الزفان  –امعةةةةةةةةاق    –المةن ا   –امزياق  –الماةا   –  سةةةةةةةةا لا ال تاةا و 
 اللةن(  فن ادا   نة  ام  ا ا  النية  تي ال اافا ال لنزيةنة   –الماان 
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الم جع الرا ال: ال ياق ال اافي وتق الميا   النية     من  يا الم جع كةنة   ةاةر  -4
و  ةةةمن ال اافا، وال ياق ال اافي   النييفنر  ال ما  ال يامةةةر ال اافة  وتق اؤي  

 النرو ال ةاي  –الن ر   –الل    –الةن ة    –الج ا   –ويةما 
ال ا ع الى ال ااسةةةا  النةةةا ق  ال ي للا   ق    وتي نلات  الن ةةةا الثاني:  طر  

 مةعةةةةةو امطرو  ،  ةع  ةد  وااسةةةة ان ود  ا ال ا ع  ق ر  تي   ا ت ةةةةةللا فن 
، والمةسةةةةةةةةةف  ) ق ةر ال قيةا   1988ال ااسةةةةةةةة  الجالة  و ي: اسةةةةةةةةال  فادنةةةةةةةة ةر  ام 

 ع )ا   واليظريا  النةةةةةيما ة  ال المة   لى اسةةةةلة  المنر  النةةةةةيما ي ال راقي(  لل ا
     ال  اا  افر( 

)اشةةةةةةةةةاةالةة  ال مةةا تي ام  ةا ةا  النةةةةةةةةةةيمةا ةة    2003امطرو ة  الثةانةة   ةام  
 الم امر ( لل ا ع )  ق ال دن     الم ة  داسم( 

وتي   ام الن ةةةةا  ر  ال ا ع  ا م المؤشةةةةرا  ال ي اترز ا امطاا اليظري وال ي 
ي اسةةةةةةةةة ية    وتق تقرا  الم ةةاا ال جةع  ا  مة  ةا ال ةا ةع تي  يةاق اوا  ال جلةةا  ةيةا  ال 

 الةلا اس ماا  امس  ةان 
 

 افا الن ا الثالع    من ادراقا  ال جع:
 فيل  ال جع: ا  م  ال ا ع الميل  الةمني ال جلةلي -1
اوا  ال جع: سةة  م  ال ا ع  لى فا واو فن فؤشةرا  ل طاا اليظري اوا  لل جع      -2

 الن راق والمجامةن  لى  يه المؤشرا  اس ج ا  فةاتق  ل ي  
و    ال جلةا: ا  م  ال ا ع اللقط  والمةةةةةةل  كة     جلةا ا ةنةةةةة  كةنلما تمث ن  -3

  ال ما النييالة  ا  ال يا ة  امساسة  وا ا 
 ةي  ال جع:  مثل   المنةةةةلنةةةة   ال ي  م ا  ةاا ا   ةةةةةا  ق ةةةة ت   ما د  قم فال -4

 –المنةةةةةلنةةةةة   المن اا  ك ةي  )الميل  الةاق ي ط ة   فةعةةةةةةو ال جع الجالي   
 ال زق امو (  –فنلنا  ا  الجاا  
 فنلنا نةا  –الةاق ة  الة ري  
  Carnivalفنلنا  –الةاق ة  الرفزي  

  Romeفنلنا  –الةاق ة  الملجمة   
  Takenفنلنا  –الميل  امنط ا ي  
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  Super Naturalفنلنا   –ام  اه ال   ةري  
  Sad dreamفنلنا  –ام  اه النريالي 

الا االر النةةةةاو  الن راق ننةةةة   ا نا  كلة   لى تقرا  اموا   ينةةةة    مةةةة   اموا :-5
(97.28 )% 

  ةمن  يا الن ةا  جلةا ال ةيا  فن المنةلنة   ال ي  م ا  ةاا ا تي تقر   كيلا 
  ةي  ال جع 

 
 افا الن ا الرا ال:

 فيلا:  من ا م الي ا   ال ي  ةما الةلا ال جع  
ال  اوا وال  ا ا   ان ال ةنةا  ال ي اشةةةةةة  ل  تةلا ال يامةةةةةةر المر ة  عةةةةةةمن   قا -1

ال ةةةا  الي ية  ال ي اك لا فنر  ال ما  ط ة    لمج ةةل  مةةةا  نلاد  د اك  كان   ا
النيي فن       قا   يه ال يامةةةةةةةر وال ةةةةةةةةا الي ية  فال    ةةةةةةةلا ف راا   ال  
 ةاةر الميةةا   وام  ةةا ةةا  النيةةة  و   ةرا   ن ام ةة ا  الةة اافةةة  عةةةةةةةةةمن الةاقال  

 امت راعي ل ا ا  اه تيي 
ة  ف   ر  امةةةةل  م تمان ان ان فنر  ال ما النيي دي   مةةةةاا  تية  فرك   غةر واق -2

تةةةا للا مةةةا  او فركب او ف او  مةةةاي تي الةاقال م طاق  ية  لم ةةمةن ال ما 
النيي  ات ام  في  تي   مةق الجال  ال را  ة  وام  ا ة  مسةةةةةةلةب  و قية   ال ي  ال  
 تةلا ال يامةر النية  عةمن الميل  وام  اه النيي اليي ت  ه فياسة ا  ل ةةاةا ال ةةا 

 المر ة  لل ما النيي تي ال اافا ال لنزيةنة  
 
 
 
 
 
 
 

 وكيلا امس ي ادا  ال ي  ر   لا ال ا ع تي عةق ن ا   ال جع   



 ملخص البحث 
 

 

 ع 

الميل  امنط ةةا ي  ة فيل   ي ولةة  القةة ا   لى  ن ةةةا الجةة   الةة اافي فن     -1
ال قيةةا   الرؤية  الةيا ةة  ال ي دي ل لةا فنر  ال مةا النيي، اعةةةةةةةةةةاتة  الى  ةاةر  

 الج دث   ما د   م فال ف طل ا  ال ما ال اافي ال لنزيةني 
الطلة ة ، ق  انجنةةةةةةةةةر  تي ال اافا  –ال اوا ة     -ان ام  ا ا  امنط ا ة  د  ةةةةةةةةة -2

ال لنزيةنة  ن ة   ال ركةب ال ةةةةةاي ال ف قة  والرفةز المنةةةة   ةةةةة   ن ال جلةا  
 ا ال لنزيةنة  ليلا نةا     م  ياو   لا ام  ا ا  تي ال ااف

 
وكيلا المق ر ا  ال ي  ن م فنةةةةر  ال جع ال لمي تي وفن  م ك ا   ال ةمةةةةا ،  

  يا الم ا  
   من:تق   افا الن ا النافال 

 الم اوا ال ربة  والم ردم  -
 ا فن امت م والمنلن   الم او-
 الم اوا  الل   امن لةزي  -
 الن راق فلنص اس  ةان اس ماا  ل ي  -
 فلنص الرسال   الل   امن لةزي  -
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 جامعة بغداد 

 كلية الفنون الجميلة 
 قسم الفنون السمعية والبصرية 

 الدراسات العليا
 دكتوراه/تلفزيون 

 م/استطالع آلراء لجنة الخبراء 
 .......................................................المحترماالستاذ الفاضل 
 تحية طيبة..

يرمي الباحث الى اختيار اداة التحليل للدراسة الموسومة )االتجاهات الفنية في 
الدراما التلفزيونية( وقد قدم الباحث باعداد استتتتمارة استتتتفتان تترتتتمل فيرات الم يار اذ  

ر النظري كأداة للبحث وقد ارتأى عرض االستتتتتتتتتتتتتتتفتان اعتمد الباحث مؤشتتتتتتتتتتتتتترات اال ا
عليكم لمتا ع دتدا البتاحتث فيكم مل خبرة ودراعتة وعلميتة في تحتديتد فتتتتتتتتتتتتتت حيتة الفيرات 

 الواردة وت ديل ما عحتاج الى التيويم او اضافة فيرات اخرى ان وجب االمر ذلك.
 شاكرا تعاونكم الجليل... خدمة للبحث العلمي 

 -مالحظة:
 -تثبيت ارائكم في االستمارة المخصصة والمرفقة وفقل لما يأتي:يرجى 
 اذا كانت الفقرة مناسبة الرجاء ضع عالمة )  ( امام الفقرة في العمود )يتحقق(. .1
اذا كانت الفقرة غير مناسببببببببة ف بببببببع عالمة )  ( امام الفقرة في العمود     )ال  .2

 يتحقق(.

 الباحث    
 علي زيد منهل
اهر و طالب دكتو 
  

 
 المالحظات  ال يتحقق يتحقق اة التحليل اد
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بناء الم مون الصوري والشكلي في االتجاه الفني الذي تشكل عن  .1
 - طريق :

 االضاءة.  . أ
 اللون  .ب

 الزمان  .ت

 المكان  .ث

امكانية تحقيق الخصائص العامة لكل اتجاه فني عن طريق الوسائل  .2
 - التقنية والفنية وتشمل:

 الكاميرا وعدساتها  . أ
 الديكور .ب

 االزياء .ت

 المكياج  .ث

 المونتاج  .ج

تشكيل البناء التقني للصورة المرئية عن طريق الرؤيا الخاصة حسب  .3
 االتجاه الفني في الدراما التلفزيوينة. 

ابراز السمات والخصائص التي يتشكل منها االتجاه الفني في الدراما  .4
 - التلفزيوينة وذلك من خالل:

 الشخصية  . أ
 الحبكة  .ب

 الحوار  .ت

 الفكرة  .ث

 السرد الصوري  .ج
  

   

 ع و لجنة الخبراء 
 - االسم الثالثي واللقب:

 - االختصاص:
 -الدرجة العلمية:

 - المنصب:
 -التوقيع:         
 - التاريخ:                
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Abstract  
 

 The artistic prospect upon which the director of artistic work 

bases his work through the treatment of dramatic text and putting 

direction solutions for the spectator in order to have a new virtual 

reality. The director of artistic work, with the technical and artistic 

means he employs in the dramatic elements, express artistic trends 

in TV drama and the mechanism of employment. These artistic 

trends reflect the development in the field of entering the analysis 

and construction of artistic works in a way that reflect reality with 

all the contradictions make the TV drama search for artistic 

procedures and attitudes to express that reality according to the idea, 

the objective and the method of carrying out that distinguished some 

from other in the mechanism of working of this or that procedure or 

attitude expressing the nature of artistic work and breaking the 

freeze and entering into imaginary and strange worlds that through 

them establish the ability and design which are formed according to 

the essence of the text and the manner by which the director of 

artistic work forms his work. According to the procedures that he 

finds suitable for posing the idea and criticizing the society and 

keeping pace with civilization development through the 

understanding and interpretation of TV artistic works which are 

based in their mechanism of putting forward on the suitable artistic 

trends. These trends are usually seen by the director of the artistic 

work as suitable for the nature of his theme and treating the dramatic 

components.  

Therefore, the study falls into many chapters that studied the artistic 

trends and the mechanism of involvement of the visual works as 

follows:  

 

The first chapter tackles the procedural framework of the study 

suchlike:  

The problem… which were formed in the following questions:  

What are the manners in which artistic trends are employed?  



What are the visual means and techniques that manifest the artistic 

trends in TV drama? 

The objectives of the study were as follows: 

1. the manner in which artistic trends are employed in TV drama, 

and   

2. The visual and technical means that manifest the trends in TV 

drama.   

The first chapter also tackles the importance of the study and the 

need for it, the limits represented in studying the dramatic trend in 

TV drama for the period 1998-2000. we have also determined in this 

the most important terms used in the dissertations (trends, drama, 

etc.) 

 

The second chapter: 

Included the theoretical framework and the pervious studies 

including the following inquiries:  

1. The first inquiry includes the procedures and dramatic trends. 

It also includes the most important procedures and dramatic 

trends starting from the realistic trend and impressive trend. 

Within these two procedures lies most of the other subsidiary 

trends which effected the cinematic and TV drama alike. It 

includes the following trends {Neo-realism, Neo-wave, free-

realism, social-realism, direct realism, poetic-realism, 

symbolic-realism, epical-realism, expressionism-surrealism, 

Dadaism and avant-garde}  

2. the second inquiry: the image according to artistic procedures 

including {image in philosophy, the concept of artistic image, 

the senses of image, imaginary image, referential of artistic 

image, realistic image, impressionist image, symbolic image, 

expressionist image and surreal image} 

The inquiry also includes the understanding, analysis, and 

construction of artistic image and the mechanism of work according 

to the prospect of the artistic works’ director to manifest the artistic 

trend.  



3. The third inquiry deals with the visual means according to the 

artistic procedure. This inquiry includes the style of artistic 

work’s directors in using the technical means through the 

direction prospect of this artistic work by employing the 

following {camera and lenses, décor, makeup, fashion, 

montage, lighting, setting, color, etc.} for the manifestation of 

artistic trends in TV drama.     

4. The fourth inquiry dealt with the dramatic according to the 

artistic procedures. The inquiry included the employment of 

the dramatic elements according to the prospect of director. 

This includes drama and dramatic construction {plot, dramatic 

personae, language, idea, and image narration.  

 

At the end of the second chapter, the researcher tackled the pervious 

studies that are relevant to the theme of this thesis. There were two 

main studies that he found close in some chapters to the study 

herein:  

The M.A. thesis, 1988 {The Effect of Techniques and Visuals of 

Global Cinema on the Prospect of Iraqi Cinematic Directors} by 

Rasad Abdul Jabbar Thamir.  

The second thesis, 2003 {The Question of Aesthetic in the Trend 

of Modern Cinema} by Aladdin Abdul-Majeed Jassim.  

In the end of this chapter, the researcher comes up with the most 

important indicators that were driven form the theoretical 

framework making the analysis instruments of the research sample 

such as items of the questionnaire forms. 

The third chapter includes the procedures of the study: 

1. The research procedures in which the researcher employed the 

descriptive approach.  

2. The instrument of the study: the research employs the content 

of theoretical framework as theoretical framework after 

obtaining the approvals of the Board of Experts and 

Arbitrators on the indicators.  



3. the unit of analysis, the researcher depended on the scene and 

snapshot as the main unit for analysis in his study of artistic 

work.  

4. the sample for the study represented the series which were 

chosen as a nonrandom sample in compliance with the nature 

of the thesis.  

The series are: 

Bab-ul-Hara {Port of the Lane} – Part I  

Poetical-realism – series ‘Noor’ 

Symbolic-realism- series ‘Carnival’  

Epical-realism-  series ‘Rome’    

Impressionism – ‘Taken’  

Expressionism- ‘Supernatural’  

Surreal – ‘Sad Dream’ 

 

5. The validity of the instrument: the esteemed experts showed a 

total agreement on the items in percentage (%97.28)  

The chapter also included analysis for the series that were chosen in 

as sample of the study.  

The fourth chapter included the The most important results: 

1. the manner in which these visual elements were employed 

within the relations of adjoining , interrelation , adherence 

were in the outcome a final image that affirmed the nature of 

mental image which the director of work draw through the 

relation of these elements and images with each other 

justifying the state of employing the curricula and artistic 

trends, and expressing the dramatic events within the virtual 

reality of each artistic trend.  

2. the director of artistic work produces artistic images that are 

compound and unrealistic, and cannot be similar to an image 

or compound in reality to give structure to the content of 

artistic work. For deepening the strangeness state and the 

innovation within the procedures and the artistic trend which 

he sees as appropriate for forming the visual image of the 

artistic work in TV drama. 



The most important conclusions are:  

1. The impressive method is a living one and has the ability to 

activate the dramatic event through the self-view that the 

director produces, in addition to the employment of modern 

technology in convenience with the TV dramatic work.  

2. It turns out that the Dadaism impressive trends have been 

confined to TV drama as a result of the unreasonable image 

composition and the hard symbols that cannot be analyzed. 

Therefore, we see the lack of tackling of these TV dramas.  

 

In addition, it included the conclusion that the researcher comes up 

with in the light of the outcomes.  

Then, the recommendations such as: 

Studying the branches of TV art as academic specialty {production, 

direction, montage, camera, scenario, the visual effects}. 

Finally, the suggestions that serve the course of scientific researches 

in the field.  

The fifth chapter includes the following: 

The references in Arabic and translated 

The references of films and TV series  

The references in English  

 

  

 

 

      

 

            

    

                

 

 


