
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

كجزء من متطلبات قسم السينمائية والتلفزيونية -مقدم لكلية الفنون الجميلة بحث   

 نيل شهادة البكالوريوس 

   بأشراف                                              اعداد الطالب                   

 م.د. علي زيد منهل أ.أنور جاسم فليح                                                

 
2022م                                                                                              ه1443   

 لإليقاعالدرامي  التوظيف
 في افالم الرعب



 

 

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالي
 
 
 

ْلًما ) ْدنِّي عِّ ِّ زِّ ب   (114َوقُل رَّ
 

 صدق هللا العظيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ

 



 

 

داء ــــــــــــــااله  

 

 إلى صاحب السيرة العطرة، والفكر الُمستنير؛

 

ل في بلوغي  التعليم العاليفلقد كان له الفضل األوَّ  

 

 .)والدي الحبيب(، أطال هللا في ُعمره

 

 إلى من وضعتني على طريق الحياة، وجعلتني رابط الجأش،

 

 وراعتني حتى صرت كبيًرا

 

 .)أمي الغالية(، طيَّب هللا ثراها

 

 .إلى إخوتي؛ من كان لهم بالغ األثر في كثير من العقبات والصعاب

 

يتوانوا في مد يد العون لي إلى جميع أساتذتي الكرام؛ ممن لم  

 

  أُهدي إليكم بحثي

 

 الباحث
 

 ب



 

 

 

 الشكر والتقدير 

أحمد هللا تعالى أوًلا وآخراا على الفضل العظيم الذي منحني إياه، ثم أتقدم بالشكر لمن فضلهما ًل ينقطع عليَّ 
والدي الحبيبين على كل جهودهم منذ لحظة وًلدتي إلى هذه اللحظات المباركة، ، ويسرني أن أوجه الشكر 

ني في إعداد هذا البحث وإيصالي الجزيل لكل من نصحني أو أرشدني أو ساهم لو بشيء قليل أو وجه
للمراجع والمصادر المطلوبة في أي مرحلة من المراحل التي مررت بها، وأشكر على وجه الخصوص 

، على مساعدتي ومساندتي وإرشادي بالنصح والتعليم والتصحيح وعلى ” علي زيد منهل“  استاذي الفاضل : 
، ”السينما والتلفزيون كلية الفنون الجميلة ، قسم “كل ما بذله معي، كما يسرني أن أشكر إدارة الكلية الموقرة: 

ا، وأن يجزيهم تعالى خير الجزا ء والحمد وأسأل هللا أن يكون بحث البكالوريوس هذا في صحيفة أعالمهم جميعا
 هلل رب العالمين
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 ملخص البحث

تمثل اللقطة السينمائية الوحدة اًلساس التي ان اهم ما يتركز عليه التوظيف الدرامي ًلفالم الرعب هي اللقطة حيث 
ينهض عليها الفيلم ، بغض النظر عن حجم او زاوية او حركة هذه اللقطة ، اًل ان حجوم اللقطات وما تمتلك من عملية 

ال السينمائي ،  لفيلمخصوصية ترتبط بطبيعة المعالجة السينمائية وكذلك نوع ااظهار او اخفاء للمكان او الشخصية السينمائية 
وهذه  موض أو بث الصورة الذهنية عن االحداث الدراميةغمن اجل اثارة ال الدراميسيما افالم الرعب التي تتميز بتوظيفها 

وان البحث على النحو اآلتي التوظيف الدرامية عنالعالقة ما بين اللقطة القريبة وافالم الرعب هي من دفعت الباحث الى تحديد 
وقد قام الباحث بتقسيم البحث على النحو اآلتي : ) اًلطار المنهجي ( وتضمن مشكلة البحث التي اعتمدت  في افالم الرعب

 على التساؤل اًلتي : 
في افالم الرعب ؟ وفي اهمية البحث والحاجة اليه فقط تطرق الباحث الى الضرورات  هو التوظيف الدرامي ما 

ومن ثم حدد الباحث حدود البحث وختم الفصل بوضع تحديد للمصطلحات التي  الموضوعةوالحاجة التي دفعته لتناول هذا 
اء عنوان المبحث األول ) اللقطة ... وردت في عنوان البحث ، أما ) اًلطار النظري ( فقد قسمه الباحث الى مبحثين اذ ج

اًلحجام والدًلًلت ( وفيه تم دراسة احجام اللقطات المتعارف عليها ودًلًلت استخدام وتوظيف هذه اًلحجام ومن ثم التطرق 
الرعب (  الى اهمية استخدام اللقطة القريبة في اًلفالم الصامتة وكيفية استخدامها وضروريات ذلك ، اما المبحث الثاني ) افالم

الى كيفية اشتغال عناصر اللغة  باإلضافةوتناول الباحث في هذا المبحث تأريخية افالم الرعب وما تخلق من اجواء نفسية 
السينمائية في ابراز ما يحاول صانع العمل بثه من دًلًلت ، اما ) اجراءات البحث ( فقد تضمن منهج البحث ومجتمع البحث 

التي حددها الباحث بفيلم ) ًل تتنفس ( وقد توصل الى مجموعة من النتائج واًلستنتاجات  واداة البحث ، وحدة التحليل
  والتوصيات والمقترحات وختم البحث بقائمة المصادر ومخلص باللغة اًلنكليزية

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 2 

 الفصل األول 
 البحث  مشكلة 

وافالم الرعب وغيرها بشكل اساسي على لغة التعبير  تعتمد اًلنواع الفلمية المختلفة كأفالم الحركة والمغامرة والكوميديا
للعمل الفني معالجة مختلف المواضيع من خالل صورة ذات امكانيات كبيرة تخاطب فيها المتلقي  ىوالتي من خاللها يتسن

قصده صانع العمل ، وبما ان الوحدة البنائية الرئيسية في الوسيط يوصوًل الى تحقيق حالة اًلدراك والعرض الذي 
السينماتوغرافي في اللقطة ، لذا فان اختالف حجوم اللقطات وما تتضمنه من تكوينات متنوعة تسهم بشكل كبير في بناء 

ثال تمتلك اثر نفسي وانفعالي مستويات تعبيرية مختلفة . تنسجم وطبيعة اًلحداث المعالجة ، فزوايا هذه اللقطات على سبيل الم
لدى المتلقي ، فضال عن باقي التقنيات المرتبطة بالتصوير السينمائي ، يضاف الى ذلك عنصري التكوين والتشكيل وكذل 
عمل باقي عناصر اللغة السينمائية ، وهذا ما يجعل الصورة السينمائية ذات وظائف متعددة يمكن استغاللها نفسيا وجماليا 

، بسبب وتأتي افالم الرعب في مقدمة االنواع الفلمية التي شكل فيها تنوع حجوم اللقطات ضرورة درامية ونفسية ودراميا ، 
وحركات التصوير يزيد من  زاويات طبيعة اًلحداث التي تعتمد اًلفعال المرعبة والمفاجئة ، لذا فان تنوع حجوم اللقطات و

في افالم  التوظيف الدرامي ما هو لباحث مشكلة بحثه بالتساؤل اآلتي : مستويات التشويق والترقب والخوف . وهنا حدد ا
  الرعب ؟

 
 : يهالحاجة ال و أهمية البحث

في افالم الرعب واهميتها في خلق تواصل نفسي وانفعالي  لاليقاع كونه يتصدى لدراسة موضوعة الوظيفة الدرامية  
مع المتلقي ما يبقيه في وضعية المتبع اليقظ لكل ما يريد المخرج ايصاله من افكار خصوصا مع اًلنتشار الكبير لهذا النوع 

شكل مع عناصر اللغة لت اًليقاعلمي حتى انشأت فضائيات متخصصة لعرض وانتاج هذه اًلفالم التي تعتمد في بنائها على فال
هذا الموضوع فيكمن في أهمية للدارسين من طلبة الكليات ومعاهد  والصوت أهم مرتكزاته ،  كاإلضاءةالسينمائية األخرى 

 .الفنون الجميلة والعاملين في مجال الدراما التلفزيونية كما يمكن عدها دراسة تساهم برفد المكتبة المتخصصة ببحث 
  :أهداف البحث 

 : الكشف عن  البحث الىيهدف 
 كيفية خلق اإليقاع في أفالم الرعب  أوال:

 في افالم الرعب .  الدرامي توظيفالالكشف عن  ثانيا :
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 حدود البحث : 
 .(  2016 – 2010: الفترة اًلفالم السينمائية المنتجة والمحصورة بين عامي )   الحدود الزمانية

 .ت في استوديوهات هوليود جالتي انت الغربيةاًلفالم  الحدود المكانية :
 . في افالم الرعب لاليقاع  التوظيف الدرامي : ةالموضوعي الحدود

 
  تحديد المصطلحات :

  اوال : التوظيف
 لغة 

التوظيف عند ابن منظور في كتابه ) لسان العرب ( هو الزام الشيء ووضعه في مكانه " فيقال : وظف فالنا وظفا 
( ، اما عند الفيروز آبادي  649من الوظيف ، ويقال استوظف استوعب ذلك كله " ) ابن منظور ، ص  مأخوذاإذا تبعه 

استوعبه " ) آبادي ، ص  هواستوظففالتوظيف جاء بمعنى : " تعين الوظيفة . والمواظفة : الموافقة والمؤازرة والمالزمة . 
الشيء ايضا ، فيقال " ) وظف له الرزق ولدابته العلم ( : تعين  ( ، واما المنجد في اللغة فقد جاء التوظيف فيه بمعنى 1764

( ،  907اي عينه و ) وظف على الصبي كل يوم حفظ آيات ) من كتاب هللا ( اي عين له آيات ( ليحفظها " ) انطوان ، س 
من طعام او رزق وقد ) في كل يوم  لإلنسانواما ابو بكر الرازي في ) مختار الصحاح ( فقد عرف التوظيف بانه " ما يقدر 

( ، ومن خالل التعاريف اللغوية اعالن يتبين ان التوظيف في اللغة هو كل ما يتعلق  728وظفه توظيفا ( " ) الرازي ، ، ص 
 بتعين الشيء او تبلييته او تحديده . 

 اصطالحًا : 
جاء تعريف الوظيفة عند ) جميل صليبا ( بمعنى " عمل خاص ومميز لعضو في مجموعة مرتبطة اًلجزاء 

( ، فالوظيفة على اساس هذا  215ومتضامنة ، وهناك وظائف فيسولوجية ، وسيكلوجية ، واجتماعية " ) صليبا ، ص 
، اما ) لطيف زيتوني ( فيعرف الوظيفة بأنها " " التعريف تتحد بمجموعة مترابطة تعتمد اعضاء محددي الوظيفة اي التعيين 

ومستخدم في معان ثالثة على اًلقل : معنى نفعي ) كوظائف اًلتصال ( او تنظيمي )  ائية منوالسيمصطلح شائع في اللسانية 
، ص  ( " ) زيتوني Hjelmslevاو منطقي رياضي ) هجلمسليف  Proppكالوظائف النحوية او وظائف الحكاية عند بروب ) 

( ، فالوظيفة هنا هي من تغير اشتغال المعاني على اساس تركيبي او دًللي ، اما عند ) جيالم سكوت ( فإن " التوظيف  174
اسکندر ( فهو يعرف التوظيف  بي( ، واما ) نج 7من الوظيفة . وهي الفائدة المعنية التي يحققها الشيء " ) سكوت ، ص 

( ، والوظيفة هنا ترتبط بمقدار تحقيق الفائدة وتأثيرها على المنجز  102) اسكندر ، ص بأنه " اًلستثمار او اًلستخدام " 
 الكلي . 
 :مما تقدم من تعريفات فإن الباحث يضع تعريفاا إجرائيا للتوظيف وهو كما يأتي  اجرائياً 

  () هو الكيفية التي يتم فيها استخدام طرق وآليات بناء ادب ما لدعم اليات ادب او فن آخر 
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 ثانيا : الدراما 
الدراما في المعجم الوسيط هي " حكاية لجانب من الحياة اًلنسانية يعرضها ممثلون يقلدون اًلشخاص اًلصليين في 

( كما يشير ابراهيم سكر في كتابه الدراما اًلغريقية أن الدراما " كلمة مشتقة  282، ص  فيلباسهم واقوالهم وافعالهم " ) ض
 ، فهي تعني أي " عمل أو حدث " في الحياة او على خشبة المسرح  اعملبمعنى  -دراؤ -من الفعل اليوناني القديم

 اصطالحًا : 
نهم مارتن اسلن الذي تعرض للدراما بشكل مسهب في لقد تناول نظرية الدراما ومفهومها الكثير من المهتمين بها وم 

( واعتمد هذا التعريف  9كتابه تشريح الدراما وجاء تعريفه للدراما بالشكل األتي ، الدراما هي " قصة ممثلة " ) اسلن ، ص 
الى ان الدراما على القصص التي يقوم بتمثيلها أشخاص من أجل رواية تلك القصص بأسلوب درامي . اما كير إيالم فقد اشار 

( أما  11" ذلك الضرب من التخيل المصمم للتمثيل المسرحي والمبني على أساس اتفاقات درامية خاصة " ) حسن ، ص 
بمعنى انه يستحضر تجربة ماضيه  -الدراما من وجهة نظر نهاد صليحة فهي " نشاط معرفي واع ، حركي جماعي تمثيلي

ة افتراضية في شكل محسوس ، وهو نشاط يطرح صراعاا يحدد من خالله طبيعة استحضارا واعيا مصطنعا أو قد يجسد رؤي
المتصارعة ، ويتبع مسار الصراع في مراحل احتدامه وتأزمه ثم انفراجه سواء عن طريق المصالحة أو الفصل بين قوى القوى 

 ( 20الصراع " ) صليحة ، ص 
 إجرائيا للتوظيف الدرامي وهو كما يأتي  مما تقدم من تعريفات فإن الباحث يضع تعريفاا اجرائيا :  

) هو الكيفية التي يتم فيها استخدام طرق وآليات عناصر البناء الدرامي من حركة وحوار واداء لتجسيد فكرة معينة 
 للتعميق من تعبيرية الصورة ( .

 ثالثا : اإليقاع 
ن من مكونات   الموسيقى درس وصنف في الكتب المتخصصة. ويقابل كلمة وردت في الثقافة العربية للدًللة على مكو ِّ

هذا المفهوَم مفهوم الوزن في الشعر. ويشترك المصطلحان في كثير من الميادين: طبيعتهما المتعلقة بالزمن، تعاملهما مع هذا 
ما، تالقي الزمن، بنيتهما، نوعية اإلحساس الذي يثيره كل منهما عند السامع، الفطرية التي هي من سمات ملكة ممارسه

 مجاليهما في الغناء.
 اصطالحا : 

لقد استعملت كلمة "إيقاع" أو "ريتم" في الشعر اليوناني والالتيني، ثم في اللغات األوروبية الحالية التي انفصلت عن  
اللغات القديمة، فاإليقاع هو أحد مكونات عروض شعرها، مضبوط أحيانا وأحيانا غير مضبوط، ولكنه وارد ومتداول. 

استعملت هذه المفردة أيضا في الموسيقى بصفة دقيقة مقننة. فال غرابة إذن أن يكون اإليقاع في المخيلة الغربية همزة وصل و 
 بين فنون الكالم وفنون النغم وأن نراه مستعمال في العديد من المجاًلت.

 كما يأتي :مما تقدم من تعريفات فإن الباحث يضع تعريفاا إجرائيا للتوظيف وهو :اجرائيًا 
 (اإليقاع مرتبط بالمجال المعرفي أو السياق الداللي الذي يظهر فيه) 
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 الثاني فصل ال
 االطار النظري 

 في السينما اإليقاع المبحث األول : 
إن اًليقاع هو نقطة اًلرتكاز التي فيها وحولها تتجمع كل الحركة..، غنها اًلساس في بناء الهارموني السينمائي. 
فلقد اكد المخرج السوفيتي الشهير )ميخائيل روم( في أحد بحوثه الجمالية بان لكل شيء ايقاعه الخاص مثل خطوط اًلبهام. 

طابق االرضية الدرامية مع ديناميكية الفعل من جهة ومن تطابق الحدث مع ففي السينما يتحدد ايقاع الفيلم من خالل ت
  (1).البناء المونتاجي من جهة أخرى، اي تفاعل الجزء والكل وترابط الزمان والمكان

الموسيقييون يعدون اًليقاع كمدخل تشكيلي للشكل السينمائي، ففي السينما حتى السكون والصمت لهما نبرتهما 
إن اًليقاع مصطلح درامي  .عهما، وربما نستطيع ان نستعيد للذاكرة افالم بيرغمان، تاركوفسكي، برسون وانتونيونيالخاصة وايقا

يتضمن كل العناصر الدرامية من حركة الممثل، إيقاع الصوت، حركة اًلفكار والمزاج الفني، وليس عبثا حينما أكد)جان 
 .هو اًليقاع رينوار( بأن الفيلم

المخرج السينمائي السوفيتي)كوليشوف( كثيرا بمشاكل تفاعل إيقاع الممثل وحركة الكاميرا ونقاط ارتكاز  اهتملقد  
المونتاج، لذا كان يكتب الخطوط اًليقاعية لمونتاج المشاهد الفيلمية، بينما كان )آيزنشتين( يستخدم التضاد اًليقاعي كحل 

  .(2) جمالي
السردي مرتبطا بالمونتاج، بينما ارتبط اًليقاع في السينما الناطقة بحركة اللقطة الداخلية وبناء في السينما الصامتة كان اًليقاع 

العمق(. في السينما الناطقة دخل اًليقاع ألعمق اعماق اللقطة واختفت تلك السكونية  )البعد الرابع.. الحدث وبطبيعة الميزانسين
 .للقطة في السينما الصامتةمن اللقطة) الكادر(، تلك التي كانت تحكم بناء ا

ومن هنا فان المصور الجيد ليس الذي يبني اللقطة) الكادر( بشكل جيد فحسب، وانما الذي يشعر بايقاع الحدث 
فيقتنصه بحركة الكاميرا. لقد كان )تاركوفسكي( يعتقد بان ايقاع الفيلم يأتي من العالقة بين طبيعة الزمان الخارجي الذي 

طبيعة الزمن المضغوط داخل اللقطة..، أي ان اًليقاع مرتبط بتوتر الزمن داخل الفيلم، بينما كان غنتونيوني كاميرا و لتقتنصه ا
 يعتمد على الحركة الموسيقية اللحنية

 .)الميلودية( للحدث..، لذا فليس غريبا ان نجده حادا ودقيقا في استخدام القدرة الدرامية للصمت كقطع حاد للحركة في الفيلم
بناء الدرامي وطبيعة اًلحداث هي التي تحدد سرعة اًليقاع أو بطأه..، ان طبيعة اًليقاع تلعب دورا في تحديد إن ال

فهي تجعل الزمن مسموعا ومحسوسا، ومن المؤكد ان هذا اًلحساس بالزمن سيكون  المضمون الداخلي للزمن السينمائي..

                                                           
العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية، حسين؛ شيريهان. رؤية تحليلية للقيم الجمالية في العرض المتحفي بإستخدام الوسائط الج ا رفيکية. مجلة (1)

20 
مجلة بحوث التربية النوعية . "اثر الد ا رما المسرحية في تأکيد القيمة التعبيرية في التصوير المعاصر." et alعبد الحميد العنانى، رشا،  (2)

2013.28  (2013  ):617 - 638 
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روي الفيلم خالل ساعة ونصف او ساعتين أحداثا تجري في يوم واحد واضحا لدى المشاهد أو لدى السينمائي، ًل سيما حينما ي
 او في سنوات او قرون عديدة.

 مفهوم اإليقاع :
تدرك قيمة كل شئ فى الوجود بقياس جملة الروابط التي يتقيد بها مع غيره من األشياء المتوافقة، والمتعارضة أو 

 .المتناقضة معه أيضاا 
بالمعنى أو الفكر، وبالموقف الذى دفع كاتبه إلى  بارتباطهافالفكر تدرك قيمته التى نقرأها بما ترمز إليه من دًلًلت 

قارئها  فيالكلمات بعضها ببعض وأن تعطى طابعاا معيناا مؤثراا  بارتباط، وكذلك واًلجتماعيةصياغته وحالته النفسية والمزاجية 
 (3) :أو سامعها... أو بمعنى آخر

. وهو المتلقيفهو مقيد بفهم  -آن واحد معاا  في -متلقيها. وهذا المعنى يتقيد ويتحرر  استيعابيتقيد معناها بدرجة 
متحرر لعدم ثبات هذا المفهوم عند غيره. " واللغة ًل تعيش في فراغ وإنما تتفاعل مع الجوانب السياسية واًلجتماعية في 

هو الذى يؤدى إلى  :Rhythm وما يسمى باإليقاع الصوتي اللغوي ط الموضوعية للبعد المجتمع" وربما مثل هذا القول الشرو 
تنظيم كل ذلك، ألن الفكر مقيد بإيقاع هدف المفكر. وتتقيد أدوات هذا الفكر اللغوية والتعبيرية بإيقاع هذا الفكر عينه، إذ أنه 

الفكر مقيد بإيقاع هدف المفكر، وأدوات إيضاحه لهذا الفكر  "ًل غرض إليقاع الكالم إًل أن يمثل إيقاع الفكر" وعندما نقول إن
 .فإننا نقصد اإليقاع المحدد لهذا الفكر

وكذلك يتقيد كل فعل فى الوجود، سواء أكان فعالا فى الزمان أم فعالا فى المكان بإيقاعاته الخاصة، بالتوافق مع إيقاع 
مع  -وبين اإليقاع العام للمحيط أو للوسط تعارض، ولكنهما يتسقان  وقد يكون بين إيقاعات الفعل -وهو إيقاع عام  -المحيط 

 .فى وحدة -ذلك 
 فيتقبله أذواق  إذ أن اإليقاع هو تقييد األداء بزمن محدد تقييدًا جمالياً إذن فلكل فعل صوتى أو حركى قيد إيقاعى، 

مجتمع  فيع إيقاعات الفعل الذاتية، وترفضه أذواق مجتمع متلق له رؤية أو سماعاا أو لهما معاا فى حالة من توافق إيقاعاته م
 .الذاتية -متلق له رؤية أو سماعاا فى حالة تنافر إيقاعاته مع إيقاعات المجتمع المتلقى 

ومعنى هذا أننى أرى اإليقاع سبباا للقبول أو للرفض عند الذوق المتلقى لفكرة من األفكار، حينما يعرض إيقاع المتلقى 
 .لفكرة المطروحةالنفسى إليقاع ا

فاإليقاع هو النظام بالنسبة لكل تشكيل جمالى فى الزمان وًل شك أن لألسلوب أو الشكل وإيقاعاته دوراا فى ذلك. 
 .)فنون السمع( أو فى المكان )فنون الرؤية(

 
 

                                                           
 مصدر سابق .  . et alعبد الحميد العنانى، رشا،  (3)
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فى أداء الفعل، ذلك الذى يعنى حرية التنقل وفق خيال المؤدى دون إلتزام بخطة إيقاعية  اًلرتجالوهذا ًل يعنى أن 
عبر اإليقاعات والقيم البنائية الجمالية المعبرة عن فكرة أو  اللحظيأو بنائية سابقة، ليس فيه إيقاع بدعوى قيامه على التنقل 

المتقاربة األفكار، يشتمل على إيقاعات عدة يجب أًل يكون تنافر  فى أداء الفعل أو تصور األفعال اًلرتجالعدة أفكار، بل إن 
 (4) .بإيقاع محدد سبق تصوره اًللتزامفى التصور وفى الفعل يعنى عدم  فاًلرتجالبينها. 

 -معاا  -، وكذلك هو تقسيم للفراغ فى الكتلة. تقسيم للمدة الزمنية لصوت أو أكثر فاإليقاع تقسيم للفراغ فى الزمن
وافق والتزامل، وفى التعارض والتضاد. وهو تقسيم للمسافة المكانية لكتلة أو أكثر، معاا فى التوافق والتزامل وفى التعارض فى الت

 .والتضاد، بمقادير ونسب مختلفة، وبشكل منتظم. سواء أكان ذلك وفق خطة موضوعية أم كان دون سابق تخطيط
الزمان أو تشكيل المرئي في المكان إن اإليقاع مفتقد فيما هو ليس  وًل يعنى قولنا إن اإليقاع هو تشكيل المسموع في

بمسموع، أو ليس بمرئي، ذلك ألن الصمت إيقاع، على اعتبار أنه انقطاع لمدد زمنية ذات قياس نسبى، فاألذن تسمع ولكنها ًل 
قد انقطع. فالصوت هو  Vibration ) :تنظم. وحينما ينقطع الصوت فال يعنى ذلك أن انتظام اًلنتقال خالل الهواء )اًلهتزاز(

 .الناتج النهائي الذاتي لالهتزاز، حين يرتطم بآليات األذن
 وإذا كان هذا يعنى أن الصوت ًل يوجد إًل إذا سمعناه، فهذا ًل يعنى أن األهتزاز أو اإلنتقال خالل 

رًا مع مثيله )النمط اإليقاعى هذا النمط اإليقاعى المجسد على المنصة بحركة، الممثلين وأصواتهم تفاعاًل حاض
الكامن( المتمثل فى إستجابة جمهور المشاهدين فى قاعة العرض، فيحصل التوحد بين النمط اإليقاعى المجسد )المرسل( 
وبين النمط اإليقاعى الكامن )المستقبل( فيتحقق الهدف بالتأثير وبالمشاركة معًا، أو بالتأثير فى آن واحد معًا، بحيث ينتج 

  الثانى فور وقوعه األول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 2011ة د ا رمية مغايرة. محمد حسين محمد حبيب الحبيب. مسرحية (الحسين اآلن) رؤي (4)
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الثاني لمبحثا  
 أفالم الرعب

   أفالم الرعب :سايكلوجية   
ثمة صعوبة في تحديد سمات النوع الفلمي الخاص بأفالم الرعب ، بسبب تقارب وتداخل السمات الشكلية والبنائية بين هذا النوع 
واألنواع األخرى ، فأفالم الجريمة يمكن ان تكون من أفالم الرعب ، كذلك األفالم النفسية وأفالم الخيال العلمي ، حيث تتداخل 

الم الرعب ، طالما امتلكت السمات الشكلية األساسية ، حيث يغلب عليها طابع الخوف والرعب هذه األنواع مع تصنيف أف
والفزع ، ان أفالم الرعب تعتمد على إثارة غريزة الخوف عند اًلنسان وتستخدم التوتر والتشويق كأسلوب اساس في التناول ، اًل 

بشكل بنائي يقترب من جميع أفالم الرعب ، إًل وهي عملية توظيف  أن السمة األساسية التي يتمتع بها هذا النوع الفلمي يتعلق
الفانتازيا ، او ما يمكن تعريفه بالخيال الجامع ، الذي ًل يخضع ًلي ضوابط علمية . أن أفالم الرعب تعتمد " القصة أو على 

الشخصية أو تتراءى في مخيلة  تجربة تدور أحداثها في مجال الخيال ، أو في دنيا األحالم أو الهلوسة التي تستحوذ على
 ، (5)الراوي " 

ًلسيما وان طبيعة الصراع الذي يقود األحداث يختلف عن طبيعة الصراع في بقية األنواع الفلمية . فال مسوغ عقالني ممكن أن 
عة . أن عالم يقود طرفي المعادلة في الصراع ، قدر ارتباط األمر بالصدفة المجردة التي تقود الضحايا صوب نهايتهم المفج

أفالم الرعب يبتعد عن المباشرة في تقديم أطراف الصراع أو الكشف عن طبيعة األحداث ، بل غالبا ما يكون مليء بالمفاجأت 
واألمور الخفية التي تقود التصرفات الشريرة ، أو ارتباط هذه األفعال العنيفة والشريرة بالشيطان أو القوة الشريرة . إن طبيعة 

حداث في أفالم الرعب ًل ترتبط بالتسلسل المنطقي أو الطبيعي لألحداث ، بل غالبا ما يرتبط بالقدر ، وأفعال األفعال واأل
 . الفانتازيا ، مثل مصاص الدماء أو األشباح وشخصيات الزومبي

فشخصيات المسوخ إن تنوع اًلشخاص يؤدي حتما الى تنوع طبيعة الرعب أو الخوف والتوتر المتجسد داخل الصورة المرئية .  
أو أولئك األموات الذين ينهضون من موتهم وهم يريدون القيام بأعمال القتل إلجل القتل وًل هدف آخر يكمن خلف نهوضهم 
وتحديهم للموت ، أو ظهور لعنة تهدد البشرية بالفناء . أن بناء مشاهد تحمل بنيات قلقة تجعل المشاهد ينتظر ما سيحدث 

  . ة المشاهد بأحداث وأفعال لم يكن يتوقعها ابدأبفارغ الصبر ، أو مفاجئ
تعتمد أفالم الرعب فيما تعتمد على قاتل تسلسلي أو رجل منحرف ذهنياا يتابع النساء ويحاول اغتصابهن وقتلين ، 

ن الذين وهذا ما يبرز اًلتجاه الجسماني في أفالم الرعب كعنصر مهم في تحقيق اًلفعال المتوحشة أو المرعبة ، أو المذؤوبيي
يتغذون على أجساد األحياء حالهم حال مصاصي الدماء والزومبي الذين يشتركون معا بالصفة نفسها ، أو الفعل المرعب ، 
ولكن تبقى األراء تتضارب حول مصاصي الدماء كونهم يعدون ارفع ذوقاا واكثر تهذيباا مقارنة بالزومبي اكلة لحوم البشر ، ألن 

جسم روحانية ، ويعتبر شربه نوعا من السمو ، بل انه طقس ديني معروف حتى اليوم ، طقس الدم هو " أكثر مكونات ال

                                                           
 . 2005 البشالوي . خيرية ، معجم المصطلحات السينمائية ، م ا رجعة هاشم النحاس ، القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب - (5)
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، أن الدم يرمز في حاًلت أخرى الى الجنس ، ومن هنا تصبح لهم إثارة للجنس أيضاا ، ان (6)محاكاة العشاء األخير للمسيح " 
 . لالعقلية انها مخلوقات الظالمهذه النوعيات التي تعمل في ظالم الليل وتتعامل مع القوة الخفية ا

أما بالنسبة إلى الزومبيين فهم يكونون ادنى من مصاصي الدماء كونهم يمثلون الموت ، يتوضح ذلك من خالل بطئ مشيتهم  
. ورثاثة مالبسهم وبشاعة وجوههم ، إنهم يتصرفون من دون إحساس مملوئين بالشحوب واللون األصفر الذي يرمز الى انعدام 

، وكأنهم من دون أي قطرة دم ومتومون مغناطيسياا على النقيض من مصاصي الدماء الذين يكونون مفعمين بالحيوية ،  الحياة
وهذا التداخل الكبير بين " سمة الخوف والرعب والهلع داخل المتلقي وفعل الخوف والرعب في السينما يفسره الهيكل اًلجتماعي 

 (7)اعي لحياتنا الواقعية " ًلفالم الرعب ، هو ذاته الهيكل اًلجتم
 : عناصر اللغة السينمائية وتأثيرها في خلق مفارقات نفسية ودرامية في افالم الرعب

تشترك افالم الرعب في األغلب بسيفات مشتركة ، وفي طليعة تلك الصفات ، هي طبيعة البناء الدرامي لالحداث والمفارقات 
عب بعنصر الخوف والتوتر النفسي وتحقيق عنصر المفاجأة والتشويق ، ًلن المفاجأة الدرامية واًلنقالبات الدرامية من اجل التال

تعمل على تحقيق الصدمات للمشاهد والتي تكون غير متوقعة ، اما التشويق فتمتاز أفالم الرعب بامتالكها عنصر التشويق " 
ه او تورطه في مواقف خطيرة قد يتسبب عنها هالكه كون الحياة نفسها غالباا ما تكون مهددة نتيجة لعدم معرفة البطل او ادراك

. ومع تنامي الحبكة وتطورها في اتجاه النهاية ، تزداد حدة التوتر وتصل مشاعر القلق الى الذروة ". وابقاء المشاهد مشدوداا 
رة والتشويق في السينما . داخل الحدث من دون انقطاع ، وغالباا ما يشار الى المخرج ) الفريد هيتشكوك ( باعتباره أستاذ اإلثا

والميزة األخرى التي لها أهمية كبيرة في أفالم الرعب والتي تضفي على المكان جوا مملوء بالرعب هي مالئمة توظيف اللقطة 
القريبة درامياا ونفسياا وتعبيرياا ، مع ممازجتها بالصوت ، من اجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الخوف والتوتر والتشويق . 

 . بالمشهد الى العملية التطهيرية ، كما وظفة اللقطة القربية كعنصر مفاجأة عند المشاهدين لتحقيق وقع الصدمة للوصول
ففي فلم ) الرجل الثالث ( ، " كان التمهيد في بداية الفلم لعملية لعق القطة لحذاء ) ويلز ( بحيث عندما كررت  

ذي ًل نراه ًلن الظالل اخفته ، ادرك الجمهور فجأة دون رؤيته ان اللقطة في مشهد كشف الشخصية لعقها لحذاء الرجل ال
هنا هو كيفية توظيف اللقطات خصوصا اللقطات الغربية ، التي غالباا ما تكون مكملة ًلداء  قصود، والم(8)"  لزيالمختفي هو و 

يا سقوط الضوء ، إلنتاج توافق الشخصيات ، أو تصميم إضاءة مكان الجريمة ، وهي أساليب متنوعة ، عن طريق التحكم بزوا
من المعلومات واًلفكار ، أو إنتاج دًلًلت نفسية  عديدشكلي بين طبيعة موضوع ) الرعب ( ، وتحقيق تشكيل دراسي ينتج ال

خاصة وعامة ، وكذلك دًلًلت رمزية بحيث يتأثر بها ويتفاعل معها ، من خالل استخدام اللقطات القريبة التي تعتمد ابراز 

                                                           
 ، 1993 نيكوللز ، بيتر ، السينما الخيالية ، تر : مدحت محفوظ ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب (6)
 2001طارق ، الخيال العلمي . دمشق : المؤسسة العامة للسينما ، منشو ا رت و ا زرة الثقافة ، . الجبوري ،  - (7)
 2003للكتاب ، ، هيرمان ، لويس ، األسس العلمية لكتابة السيناريو للسينما والتلفزيون ، القاهر ، الهيئة المصرية العامة (8)
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الجو سليناا  كون ق الطبيعية التي تظهر والتي تعتبر رمزاا مهماا للرعب ، فهي تعطي اًلحساس بقرب الكارثة كما يالخوار 
 بالضباب واستخدام فترات اًلضاءة في جو الفجر والعسق ،

ر افالم الرعب أول من بدأ باًلهتمام في صفات هذا النمط من اًلفالم في السينما األلمانية ، حيث بدأت تظهر سلسلة من اشه 
( ، للمخرج ) بول فيبجر ( ومن اشهر افالم  1913األلمانية ، وأول األفالم كان بعنوان ) طالب من براغ ( ، الذي انتج عام ) 

( ، من اخراج  1919، هو الفلم التعبيري ) عيادة الدكتور كاليجاري ( ، الذي انتج عام )  طالقالرعب األلمانية على وجه اًل
 ي ( ، وهو عبارة عن قصة رجل مجنون اسمه الدكتور كاليجاري . ) روبرت فين

 مانيايتسلط بوساطة السحر على شاب اسمه سيزار ويجعله اداة ًلرتكاب جرائم القتل ونشر الذعر في منطقة شمال ال
زوايا المستخدمة ، كان لتنوع اللقطات دور كبير في بلورة الكثير من األفكار والدًلًلت النفسية ، إذ جاءت اللقطات وال

واًلضامة منسجمة بشكل كبير " شكل الديكور وطابعه في الضوء ًل يتيح لنا أن نرى وجود األشياء في المكان الفلمي فقط ، 
استداراتها والمسافات الفاصلة بينها والتالعب بين النور والظل هام وحاسم في التعبير عن  اتبل أيضا كيفية تشكيلها واتجاه

 ، (9)وعالقاتها تلك " خصائص اًلشياء 
 1920النجاح الذي حققه هذا الفلم تدفقت أفالم الرعب التي تمتاز بهذه السمات الشكلية ، منها افالم : ) جوليم  وبعد

( ، اخراج )  1970( للمخرج ) اف دبليو ( ، وفلم ) الكونتيسة دراكيوًل  1922( ، للمخرج ) بول فيجينر ( و ) نوسفيراتو 
مجربة سادية استحمت في حمام من دماء العذاري ، حيث يعيد اليها الدم  ونتيسةمبني على قصة حقيقية لكبيتر ساسدي ( 

( ، للمخرج ) فيليب  1977شبابها اليها مؤقتاا ، ومن افالم مصاصي الدماء ايضا فلم ) الكونت دراكيوًل ( ، الذي أنتج عام ) 
بنفس القيمة الفكرية من العشاء األخير ،  رتباطهسافيل ( ، حيث يتحقق من خالل ظهور الكونت بمنتهى الوسامة والعذوبة ، وا

ولكن بطريقة فاحشة ، بحيث يبدو المنظر مقززاا عندما يعمل على جرح ضحيته في منطقة الصدر ، ويدعو اتباعه إلى لعق 
ان يترك هذا المشهد " على الفور وفي نفس الوقت انطباعين ) ديني وحسي ( ، وهاتان الثيمتان هما الخيط . الدماء السائلة

. تشترك الفنون السمعية والبصرية مع باقي الفنون األخرى في تميزها بمخاطبة األحاسيس والعواطف (10)الرئيسان للقلم "
مختلفة ساهمت في اثر اًلدراك اًلنساني باعتبارها وسيلة تواصل بين اًلفراد حيث  ةاًلنسانية عبر رسائل وعناصر تشكيلي

النشاط البشري الذي يتمثل في قيام اًلنسان بتوصيل عواطفه إلى اآلخرين بطريقة  يشير تولستوي الى ان الفن " ضرب من
 شعورية ارادية مستعمال بذلك بعض العالقات الخارجية " 

ومن هذا التعريف يمكننا توضيح القدرات الفنية للفنون المختلفة ومساهماتها في التعبير عن الحياة الداخلية للفرد وتوضيح  
سية عن المكبوتات وصوًل إلى تحقيق اًلثر المطلوب في عملية التأثير الحسي والتي تعمل بشكل عال في افالم انفعاًلته النف

                                                           
 .1989 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، كاسبر ، الن ، التذوق السينمائي . تر : وداد عبد هللا (9)
  1993نيكوللز ، بيتر ، السينما الخيالية ، تر : مدحت محفوظ ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، . (10)
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يعتمد من خاللها على تحليل طبيعة التاثيرات واًلستنتاجات المستمدة بشكل عام تؤكد  حيثالرعب ذات الطابع التشويقي ، 
طات ، اإلضاءة ، واللون ، والمكان ، والمؤثرات الصوتية ، والمونتاج ( ، اهمية عناصر معينة من دون أخرى ، مثل ) تنوع اللق

وفي تحديد طبيعة المؤثرات الصورية في مثل هذا الشكل الفلمي ، وظهر اسم ًلمع مميز له طابع خاص وبصمة في فلم اإلثارة 
ت افالمه تالقي رواجاا مميزاا بسبب قدرته والتشويق ، وهو المخرج ) الفريد هيتشكوك ( ، منذ العشرينات القرن الماضي إذ اخذ

فأن اإلثارة في جميع أفالمه غايتها إثارة اًلنفعال  وهكذا(11)الفذة على استحواذ الجمهور " ودفعه الى المشاركة في الحدث " 
بريطانيا ، عند الجمهور ، والالفت للنظر أن ) هيتشكوك ( كان قد أبتدأ بداياته في مرحلة العشرينات في مسقط رأسه في 

والستينات والسبعينات ،  يناتوبعدها مرحلة الثالثينات واألربعينات ، واستطاع إثبات نفسه أكثر في مرحلته اًلنتقالية في الخمس
  . ( فلماا  50( فلما في بريطانيا ، وبعد انتقاله الى ) هوليود ( في امريكا قام بإنتاج مايقارب )  23أنتج ) هيتشكوك ( ) 

ه بإطار مميز صانع ) التشريق ( . في جميع افالمه كان اًلمر اًلساسي لديه " هو إثارة اًلنفعال لدى الجمهور ، وضع نفس إذ
واًلنفعال إنما يولد من الطريقة التي تروى بها القصة ، ومن اسلوب ترتيب المقاطع جنبا لجنب وانطباعي اذن هو قائد جوقة 

بة ، اما اللقطة البعيدة فهي توحي بجوقة كاملة تعزف عزفاا خفيفاا امام مناظر لقطة مقر  لموسيقية ، صوت البوق فيها يقاب
طبيعية جميلة وباستخدام اًللوان واًلثوار ". وفي ضوء اًلشكال المتنوعة ًلفالم الرعب يمكن استخالص سمات عامة بظهرها 

ي تعتمد على المفارقات الدرامية والمفاجأة والتشويق تكنيك هذا النوع من األفالم ، ولعل في مقدمة ذلك طبيعة البناء الدرامي الت
، كما تتسم افالم الرعب بطبقة اًلضاءة ذات المفتاح الواطئ في اغلب المشاهد ، اما تحققه العتمة من جو ملئ بالغموض من 

فاعل المشاهد معها ، تزيد من فاعلية اًلحداث وت يجةجهة واًلحساس بالمفاجأة والترقب المشحون بالتوتر من جهة اخرى وبالنت
كما توظف اسلوب اضاءة تعتمد على الضربات الضوئية والمساقط الضوئية ًلظهار حاًلت التوحش عند الشخصيات الشريرة 

 المكانفي افالم الرعب ، حيث اغلب افالم الرعب تتطلب عند صناعها مراعاة جميع عناصر التشكيل الدرامي لالضاءة ، في 
ءة تعبيرية جي ، جزيرة ، غابة ، بيت متطرف ، فندق ، الخ ... وغيرها من اًلماكن التي تتطلب اضاسواء بيت ، ام مکان خار 
كما ان المشاع في افالم الرعب اننا نتعامل مع شخصيات شريرة ، يتطلب من صانع العمل توظيف  ،بحسب الموقف الدرامي 

دو اكثر بشاعة ، وهذا النوع من اًلفالم يقتضي ان مساقط ضوئية بالشكل الذي يعطي تشوهات وظالل على الوجوه حيث تب
اًلساسية التي تستخدم في معالجة عيوب  عناصريكون للماكياج دور بارز في دعم الشخصيات " كون الماكياج عنصر من ال

ومن اًلهداف األساسية التي يجب مراعاتها هي الهدف التعبيري ،   ،(12)الوجه سواء كان في الفلم السينمائي او في التصوير " 
من حيث ان الماكياج " وسيلة لمساعدة الممثل على ان يظهر للمشاهد تلك الشخصية التي يتطلبها العمل الدرامي حيث يجب 

لمطلوب ، ويلعب المكان دوراا ان يكون الماكياج جزءاا مكمالا للشخصية "  ، كما يجب مراعاة الجانب الجمالي لتحقيق الشكل ا
الضوئية  لعناصرمهماا في تعبيريته كونه يأخذ شكالا دراماتيكياا ، اذ يشارك المكان في اضفاء الجو المناسب من خالل مشاركة ا

 " المنازل ليست في حاجة ًلن تكون طيبة ، 
                                                           

 ت و ا زرة الثقافة والًعالم . . الحمو ، زهير ، هيتشكوك ت ا رفو . تر : عبد هللا عويشق ، دمشق منشو ا ر (11)
 2000ماهر ، فن الضوء ، دمشق ، منشو ا رت و ا زرة الثقافة واإلعالم ، رضي ،  (12)
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 مؤشرات االطار النظري :
 كخالصة للطروحات النظرية السابقة الذكر وهي : المؤشراتالنظري عن جملة من  اًلطار  أسفر 
 رمية . فعال الدااًلية تكشف عن خصوصية نفسللتوظيف الدرامي  
ندماج مع اًلمن تأثير في خلق عملية فالم السينمائية لما لهاًلا عل في للكشف عن الفعل ورد الف اًليقاع توظف  

 المتلقي .
 رمي .تفكيك المكان وتعميق الصمت الداي ف اًليقاع الدرامي في افالم الرعب توظف  

 الدراسات السابقة :
 بعد التقصي والبحث لم يجد الباحث أي دراسة على حد علمه تختص بعنوان البحث لذلك اكتفى باًلطار النظري. 

 
 الفصل الثالث 
 إجراءات البحث

 :  ومنهجيتهاجراءات البحث 
 البحث وتحقيق األهداف .اعتمد الباحث على المنهج الوصفي عبر تحليل عينات 

 مجتمع البحث :  
يتألف مجتمع البحث من جميع اًلفالم الروائية التي تعتمد توظف اًلضاءة للتعبير عن ازدواجية الشخصية ، وبالنظر 

  لسعة مجتمع البحث فقد اعتمد الباحث على اختيار عينة البحث بصورة قصدية بما يؤمن الوصول إلى النتائج المتوخاة
 البحث :اداة 

 كأداة للتحليل  أعتمد الباحث على مؤشرات االطار النظري  . 
 للتوظيف الدرامي دًللة نفسية تكشف عن خصوصية اًلفعال الدرامية .  -1
توظف اًليقاع للكشف عن الفعل ورد الفعل في اًلفالم السينمائية لما لها من تأثير في خلق عملية اًلندماج مع   -2

 المتلقي .
 ي تفكيك المكان وتعميق الصمت الدرامي .توظف اًليقاع ف  -3

 تحليل العينة : 
 : ًل تتنفس اسم الفيلم

 : فيدي الفاريز ، رودو ساياجيوس  سيناريو وحوار
 : بيدرو لوكوي  ريتصو 
دقيقة تمثيل : ستيفن ًلنج ، جان ليفي ،  88بانيوس چلے مونتاج : جاردنر جولد مدة الفيلم :  هي: روک یقيموس

 ديالن منيني ، دانييل زوفاتو ، سيرجي اوناباکو
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 : ملخص الفيلم 
على معلومات يصل عليها اليكس ) ديالن منيني ( من والده الذي يمتلك  عتمادثالث شباب يقومون بسرقة بعض البيوت باًل 

شركة حماية امنية ، ولكن هذه السرقات لم تلبي طموحاتهم خصوصا وان روكي ) جان ليفي ( تحاول ان تحصل على أكبر 
قدر من المال والهرب الى لوس انجلوس مع ابنتها الصغيرة للتخلص من التسلط الذي تمارسه عليه امها ، فيحصل ماني ) 

يدين من السرقة تفيد بان رجل ضرير يمتلك مبلغ كبير من المال جراء دانييل زوفاتو ( على معلومات من قبل احد المستف
التعويض المالي الذي حصل عليها بعد مقتل ابنته ، فيتفقون بعد معارضة اليكس على سرقة الرجل الضرير ولكنهم يتفاجئون 

 مع ابنتها . على مطاردتهم في غرف المنزل وقتل الشابان لكن روكي تستطيع قتله والهرب رجلبقدرة هذا ال
 األول:المؤشر      

دًللة نفسية تكشف عن خصوصية اًلفعال الدرامية ان ما يميز الفيلم السينمائي بوصفه فنا تتحد وتتكامل  للتوظيف الدرامي 
يحاكي القدرة على التعامل مع األحداث المادية عبر تشكيلها في بناء سبوري  األجناس واألشكال الفنية في فضائه ، هو امتالكه

هذه األحداث واًلفعال على ارض الواقع ، بطريقة متقنة وفريدة وله القدرة ايضا على تجسيد األفكار التي ًل تمتلك تجسيدا ماديا 
في الواقع ، وتكون النتيجة صورة متقنة تحاكي تلك األفكار وتصبح هي البناء الشكلي عنها وهذا تحديدا ما رأيناه في فيلم ) ًل 

تصوير معظم  دأ الفيلم بحوار بين اًلصدقاء الثالثة داخل احد المطاعم لالتفاق على سرقة رجل األعمال وتمتتنفس ( حيث ب
اجزاء المشهد باستخدام اللقطات القريبة لتوضيح ما يشعر به اًلصدقاء بعضهم لبعض خصوصا ) اليكس ( الذي يكن 

س وماني حيث يتبين من خالل اللقطات القريبة العبثية وعدم الى الحوار الذي يدور بين اليك باإلضافةالمشاعر ل ) لوكي ( 
 اًلستقرار التي يعيشها ماني بالضد من اليكس الذي يرى بان سرقة رجل ضرير خطأ يجب تجنبه .

تضمن هذا المشهد اربعة عشر لقطة قريبة من مجموعة تسعة عشر لقطة حيث كشف من خاللها مخرج العمل ما 
انطباعا سائدا للجمهور حيث يستطيع من خالل هذا الحوار الذي تكامل مع اللقطات القريبة تفكر به كل شخصية واعطى 

 التأكيد على بعض الكمات لكشف خصوصية كل شخصية وكيفية توقعها لسير األحداث . 
 :المؤشر الثاني

عملية اًلندماج مع  للكشف عن الفعل ورد الفعل في اًلفالم السينمائية لما لها من تأثير في خلق اإليقاع توظف  
المتلقي . في احد المشاهد يعود اًلصدقاء الثالثة لاللتقاء والحديث عن السرقة حيث يجلسون في سيارة ماني ويراقبون الرجل 
الضرير وهم يتحدثون اذ كشف هذا المشهد عبر استخدام ايحاءات الوجه الفعل ورد الفعل اذي اعطى صورة واضحة عن 

صدقاء الثالثة وكيفية تفكيرهم كل واحد تجاه اآلخر ، وما يريده من هذه السرقة في معالجة درامية اراد من العالقة التي تربط اًل
خاللها صانع العمل التأكيد على الدافع الذي تنوع بين العبثية والحب والقلق الي يجمع اًلصدقاء الثالثة وهم ينوون سرقة هذا 

ظيف اللقطة القربية في ابراز الفعل ورد الفعل فمنذ بدأ الحوار بين اليكس و بيت الرجل الضرير اذ كشف هذا المشهد عن تو 
وان اظهرت هذه اللقطات طبيعة العالقة التي يكنها الكيس لوان وكيف انه قبل بتنفيذه هذه السرقة ًلجلها وكيف تفاعل مع 

ها الى صندق السيارة ، بدى على وجه اليكس القصة التي روتها عن مقتل والدها وتأثرها بذلك وحكاية الخنفساء التي دخلت مع
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التأثر الكبير واراد ان يخبر وان بما يكنه لها من مشاعر لوًل وصو ماني الى داخاللسيارة ، لقطات قريبة متنوعة وبحركة 
لومات مدروسة ومتقنة ، كما انها كشفت رد فعل اليكستجاه الرجاللذي عرفه بانه ضرير وان ًل يجب سرقة رجل مثل هذا ، مع

 .ع الشصحية سردت بطريقة تظيف اللقطات القريبة وحوار دقيق جدا ومختصر 
 
 
 
 

 : المؤشر الثالث
في تفكيك المكان وتعميق الصمت الدرامي للمكان دور بارز في السينما لما له من أهمية في  اإليقاع الدراميتوظف  

الكشف عن الزمان والبيئة للموقع الذي تدور فيه اًلحداث فلقد ظهر المكان في السينما بعدة أزمنة منها الماضي والحاضر 
األمكنة ، وهو المكان اًلفتراضي الذي يلعب الخيال  والمستقبل ولقد تمكنت السينما في خلق مكان جديد ليس له صلة بهذه

الدور المهم في نسجة كما في افالم الخيال العلمي واًلفالم الغرائبية وللمكان وظيفتين ، فاًلولى وظيفية تفسيرية حيث يجري 
تماعية والثقافية ، كما تجسيد مظاهر الحياة الخارجية من مدن ومنازل واثاث ادوات للكشف عن الحياة الشخصية النفسية واًلج

ان للمكان وظيفية تعبيرية باًلعتماد على واقع اًلشياء واًلحساس بها وما تثيره من احساس لدى المتلقي وذلك من خالل 
اًليحاء والرمز والدًللة والتي يتم في ضوءها بناء المكان من خالل تحديد خصائصه وميزاته وايجاد الحلول الجمالية في ضوء 

 ذلك . 
السينما يتحكم المخرج تماما في تحديد المكان الذي يريد ان يركز عليه ، فالكاميرا لدى مخرج السينما كما اشار في 

اورسن ويلز ، هي العين التي يرى من خاللها ، والتي يجبرنا ان نرى نحن ايضا من خاللها ، ًل نستطيع ان نفضح ابعاد 
تحكما كليا في تحديد المكان أو محاولة تفكيكه  ن هذا المنطلق يتحكم المخرجالمكان ، وانما ما يتسنى لنا مشاهدته فقط ، وم

من خالل استخدام اللقطة القريبة التي تلغي وجود جغرافية الزمان والمكان واظهار مقطع كبير من جسد اووجه الممثل او اي 
على سبيل التعبير او النتقال الحقيقي ًلماكن شيء سواء كان من الديكور او األزياء بغية تبرير اًلنتقال الى مكان آخر سواء 

اخرى . وقد وظف مخرج فيلم ) ًل تتنفس ( اللقطة القريبة واستغل دًلًلتها الى ابعد حدود حتى مع الحركات والثبات بغية خلق 
 تماهي كبير مع ابطال الفيلم وهم يواجهون خطر الموت وايهام المتلقي بقرب حدوث ذلك . 

القريبة في تعميق الصمت دراميا فقد اشتغل المخرج ) الفاريز ( في مشهد الغرفة التحتية حيث توجد اما تعميق اللقطة 
فتاة اختطفها الرجل الضرير وقام بربطها ويجدها صدفة الن واليكس ويحاولون اخراجها اًل انه يتمكن من حبسهما وقتل المرأة 

ل الضرير كان ينتظر من المرأة المحتجزة ان تلد له طفل بدًل عن المحتجزة ما يتسبب تصاعد حدة المالحقة خصوصا وان الرج
ابنته التي قتلت . يقوم الرجل الضرير ) ًلنج ( بالنزول الى الغرفة األرضية واطفاء المصابيح ما يجعل الغرفة معتمة جدا 

عمل الصمت ضمن اندماجها مع صانع ال بالنسبة للهاربين اما هو فالظمة بالنسبة له حياته وقد تعايش معها ، ومنها يوظف
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اللقطات القريبة للمثليين وهم يحاولون اًلختباء مشكال عمقا دراميا جعل المتلقي يقطع انفاسه حقا وهو يتابع ما يجري من 
 احداث والخوف من القبض على هذين المختبئين .
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