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 االٌه الكرٌمه
 
 
 
 
 

 هللا الرحمن الرحٌمبسم 
 
 
 
 
 

اْعَملُوْا َفَسَيَرى اللّىُ َعَملَُكْم َوَرُسولُىُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّوَن ِإلٍَ قولى تعالٍ: }َوقُِل 

َواَدِة َفيَُنِبُُُّكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَملُوَن{ )التوبٌ :   1ضطَعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَّ

 
 

 هللا العظٌمصدق                                                                     
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 داءااله                                      
                                      

الجنٌ تحت قدميواَ ووقَّرها فً كتابى  -سبحانى وتعالٍ  -لٍ من وضع المولٍ 

 أمً الحبيبٌ) ...العزيز

 

 أخً الُمحترم) ..إلٍ من أعتمد عليى فً كل كبيرة وصغيرة .

 

 

كليٌ الفنون إلٍ أساتذتً فً  ..إلٍ أصدقاًُ ومعارفً الذين أُجلُّوم وأحترموم 

 الجميلٌ

 

 اهدي لكم بحثً .....

 المعالجات اِخراجيى لشخصيى المثقف فً الفلم السينماًُ قصر الشوق انمودجا
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ٔانتقذٌش                                                                انشكش   

 

                                

 

 

ْذي ْزا انؼًم ألسٔاح ػهًاء أيتُا انكشاو انزٌٍ جؼهٕا دٍاتٓى كهٓا فً خذيت ْزا انذٌٍ ٔإَٔا دٍَاْى فً خذيت ا

انؼهٕو انششػٍت، ٔأْذٌّ، ٔكم أيٕاث انًسهًٍٍ ٔانشٓذاء ػهى يُٓج أْم انسُت ٔانجًاػت فً يشاسق األسض 

انذي انزي سباًَ ػهى دب هللا ٔسسٕنّ صهى هللا ٔنٕ ٔيغاسبٓا، كًا أْذٌّ نكم أساتزتً انكشاو ٔأيً دفظٓا هللا

ػهٍّ ٔسهى ٔأسشذًَ إنى طشٌك انؼهى انششػً انزي غشس فً َفسً دب انقشاءة ٔطهب انؼهى ٔإنى إخٕتً 

أٔل يشكٕس ْٕ هللا ػز ٔجم، ثى ٔانذاي ػهى كم يجٕٓداتٓى يُز ٔالدتً إنى ْزِ  .جًًٍؼا دفظٓى هللا ٔسػاْى

كى فً هللا أشذ انذبانهذظاث، أَتى كم شًء أدب ٌسشًَ أٌ أٔجّ شكشي نكم يٍ َصذًُ أٔ أسشذًَ أٔ  .

ٔجًُٓ أٔ ساْى يؼً فً إػذاد ْزا انبذث بإٌصانً نهًشاجغ ٔانًصادس انًطهٕبت فً أي يشدهت يٍ يشادهّ، 

ػهى يساَذتً ٔإسشادي بانُصخ  (ٔأشكش ػهى ٔجّ انخصٕص أستاري انفاضم انذكتٕس )و . و . يذًذ سًٍش

ٍخ ٔػهى اختٍاس انؼُٕاٌ ٔانًٕضٕع، كًا أٌ شكشي يٕجّ إلداسة كهٍت انفٌُٕ انجًٍهت فً جايؼت ٔانتصذ

 .دٌانى
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  الملخص                                       
 
 

 

 ،وأن للفٌلم واضح مسبق بتصور التصوٌر خالل الكامٌرا مواقع ٌنوع المخرج أن 

 ما جٌدا ٌعرف

 منعه وعٌا أخرى الى لقطة من بها ٌنتقل التً ،والكٌفٌة عنه سٌتخلى ماو به سٌحتفظ

 خالل المخرج أنٌقوم ،وإما المونتاج مرحلة فً التغٌرات بعض تقع أن ٌمكن بأنه

 مرحلة فً تبدأ الكتابةالحقٌقٌة أن على اللقطات، من ٌمكن ما أقصى بأخذ التصوٌر

 إمكانٌة وجود مع ،وصٌاغةحكاٌته لمللفٌ مهٌكلة بنٌة عن البحث ٌتم حٌث المونتاج

 الخطة هذه تمكن ،قد وعفوٌتها المصورة المواد وفرة تتٌحها السرد نظر وجهة تغٌر

 وال المعنى نفس تؤدي ،ال الفٌلم لنفس عدٌدة نسخ بصٌاغة المونتاج اإلخراجٌة

 توظٌف كٌفٌة عن الكشف الى الحالً البحث ٌهدف اذ اإلٌقاع، بنفس تتطور

 .لشخصٌه المثقف فً الفٌلم السٌنمابً  الخراجٌةا المعالجة
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 –االطار المنهجً للبحث حٌث ٌتضمن  : األولالفصل 

 
 مشكله البحث-1

 
 اهمٌه البحث-2

 
 هدف البحث-3

 
 حدود البحث -4

 
 تحدٌد المصطلحات -5
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 : مشكله البحث.1
 

 المخرج ٌعتمد التً السٌنمابٌة اللغة عناصر بتنوع والتلفزٌون السٌنما فً الفن ٌعرف
 المعروضة الصورة منح أو معنى إلنتاج وجمالٌة تعبٌرٌة كأدوات إشتغالها بتوظٌف
 وفق توظٌفها فٌكون نفسها، الصورة حدود من أكبر لفهم المشاهد تحٌل دالالت
 على تشتمل بل فقط، للنص على ترتكز ال اإلخراجٌة فالمعالجة مدروسة، أسس
 بوساطته ٌنقل الذي المخرج أدوات إحدى هباعتبار البطل، شخصٌة مالمح رسم

 عمل أي فً المخرج فمهمة لذا المشاهد، إلى الفٌلم فً والرسابل واألهداف األفكار
 مع وتفاعله أداءه خالل من الممثل بمساعدة البطل شخصٌة بخلق ٌقوم أن درامً

 فسٌروت الشفرات لفك النص بتحلٌل المخرج ٌقوم ما وعادتا   أبعادها، وفهم الشخصٌة
 الداخلً اإلحساس بصدق متحمسا   الدور لذلك تأدٌته قبل للممثل الشخصٌة دوافع
 [1]الشخصٌة لفعل
 

كٌفٌه توظٌف لذلك تتمثل مشكله الدراسه فً التعرف على التساؤل االتً : 
 .المعالجات االخراجٌه فً الفٌلم السٌنمابً 

 
 : اهمٌه البحث.2
 .القصة وتجسٌد ٌنارٌو،للس المقترحة البؤرة تحدٌد من المزٌد-1
 
 . القصة تناول على العاطفً اإلحساس إضفاء-2
 ُتدّون أن ذلك من والغرض جنب، إلى جنبا   البؤرة تحدٌد زٌادة مع التجسٌد وٌسٌر-3

 .التفاصٌل من الكافً بالقدر القصة
 .عالجها وٌتم الضعف، ونقط العٌوب عن الكشف ٌجري-4
 بأمل بقابه، على والمحافظة اإلثارة، من جو خلق إلى المعالجة حاجة على ٌعتمد-5
 .للفٌلم النهابٌة النسخة ٌشاهدون عندما المشاهدون، به ٌشعر أن
 
 هدف البحث :.3
 الذٌن الربٌسٌٌن اإلدارٌٌن إقناع خاص وبوجه اإلقناع، هو المعالجة من الهدف أن

 دٌش الذي النوع هو هذا وأن ومحبوكة، قوٌة القصة بأن الجهد، هذا ٌقرأون
 أو ثغرات، هناك تكون أالّ  أٌضا   المهم ومن. العرض دور بهم وٌمأل المتفرجٌن

 .للقصة العملً السٌنمابً الجانب فً عٌوب
ل من فهناك. المعالجة لتناول لها حصر ال طرق وتوجد  بشكل المعالجة تناول ٌُفضِّ

 ،ُتختار التً الطرٌقة كانت وأٌا مضغوطة، تكون أن ٌُفضل من وهناك تفصٌلً،
 .المواجهات وعبور والبناء اإلبداع فن ننسى أالّ  هو القصوى، أهمٌته له الذي فاألمر
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 .حدود البحث4

 حدود مكانٌه : السٌنما المصرٌه 
 1968-1967حدود زمانٌه : 

لموضوع المعالجات االخراجٌه  هتناولفً ٌتحدد هذا البحث حدود موضوعٌه : 
 موذجا  م ) قصر الشوق ( انلشخصٌه المثقف فً الفلم السٌنمابً فل

 
 تحدٌد مصطلحات البحث : .5

 المعالجه : 
 أي وعالجا   معالجة   الشًء وعالج والدفاع المراس، العالج من لغة  " -:المعالجة
 (.327 ص، 1" )عالجته فقد ومارسته زاولته شًء وكل وعاناه زاوله

  
 للعـمل رسةمما هً: "الحمٌد عبد سامً تعرٌف  وفق :اصطالحا المعالجة أما

 إٌصال اجل من والمضمون الشكل ناحٌة من المادة بناء كٌفٌة أي،  وتقوٌمه
 (.6 ص،13")الموضوع

 
بٌات النص ونقل هذه الجزبٌات الٰى صوره الدقٌقه لجزقراءه : وهً الاجرابٌا  
الى تحقٌق او حركٌه حوارٌه او سٌنوغرافٌه او الكل مجتمعا  بغٌه الوصول حركٌه 

النص الى المتلقً له للنص عبرالعرض وأٌصال الرساله التً ٌحتوٌها الرؤٌه الشام
 بصوره مفهومه .

 
 انتونٌو عرفه وكمارالمغٌّ  الفكري المفهوم وحسب المثقف شخصٌه المثقف: 

 الواقع فهم على ٌساعده حدٌثا علمٌا منهجا ٌمتلك الذي“  ذلك فهو غرامشً،
 المنهج بذلك مستعٌنا االفضل، ىال الواقع هذا تغٌٌر على فٌعمل.. ومالبساته

 [2]العلمً
 
 
 
 
 

______________________________ 
 العربً المركز:  بٌروت.  التلفزٌونً االخراج فن(. 1999. ) البمبً حمادة-1

 . لومعوال للثقافة
 والتهمٌش السطحً االهتمام بٌن.. الدراما فً المثقف شخصٌة-العربً  حمٌد -2

 المتعم
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 االطار النظريثانً :الفصل ال 
 
 

 مفهوم المعالجه الفنٌه /األولالمبحث -1
 

 
 السٌنمابً ٌلمشخصٌه المثقف فً الف.المبحث الثانً /2                      
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 االول/ مفهوم المالجه الفنٌهالمبحث 
 

 هو النهابً المنتج أن حٌث إبداعٌة ومشاعر فنٌة حركة المعالجة فن ٌعتبر
 وتشٌر الربٌسً التركٌز هو ولٌس( مكتشفة قطعة \فنً عمل) فنٌة تحفة
 والفرز التجمٌع: التشكٌلً الفن عملٌة إلى المعالجة فن فً «العملٌة»

ٌُعنى واإلجراءات األعمال بدء وكذلك والزخرفة والربط والمقارنة  بفن و
 حقٌقً؛ فنً عمل أنها على األعمال تعرٌف وكٌفٌة الفعلً القٌام مع المعالجة

ا نقً إنسان كتعبٌر الفن رؤٌة  المالزم الدافع المعالجة فن ٌتضمن ما وغالب 
 إبداعٌة، عملٌة أو ةرحل أنه على الفن إلى ٌُنظر لذلك، والقصد والمنطق

 [1.]نهابً منتج أو للتحقٌق قابل كمنتج ولٌس
 وأوروبا المتحدة الوالٌات فً إبداعٌة كحركة المعالجة فن حركة تخوٌل تم
 وبشكل دادا وحركة األداء فن فً أساسٌات ولها الستٌنٌات منتصف فً

 الصدفة، محض بالتقطٌر بولوك جاكسون لوحات استخدام وفً أكثر، تقلٌدي
 .الفن معالجة حركة فً محددة موضوعات الزوال وسرعة التغٌٌر وٌعتبر

 واألحداث للمجلس المصاحبة القضاٌا فً الفنانٌن عملٌة شاركت وقد
 الشمع مثل التقلٌدٌة غٌر للمواد التحرٌرٌة والخصابص واالرتجال العشوابٌة

 عداداتاست فً شاذة أشكال صنعت المواد هذه وباستخدام والالتٌكس واللباد
 أو واإلسقاط والشنق القطع مثل إجراءات تنتجها منتظمة وغٌر عشوابٌة
 .والتحلل والتجمد والتكثٌف النمو مثل العضوٌة العملٌات
ا  هو كما المهمة غٌر والمواد الزابلة الطبٌعة وأبرزت عرضت ما وغالب 
 ولج التفسٌرٌة الحلقات بعنوان وعمله باسنسكً لولٌام النشرة هذه فً موضح
 [2].اإلعالم وسابل لمذراة تانقاري
 تتقدم ولكنك العام حتى أو األسبوع أو الٌوم مخطط فً الٌلحظ ببطء تتدمر
 الذي الحقٌقً البروتٌن بإنتاج خالٌاك تقوم فعندما مهٌن وجسدك العمر فً

ا الحرة الجذور تطلق فإنها بالعٌش لك ٌسمح  تخترق التً والمؤكسدات أٌض 
اتدرٌج فتكبر أنسجتك  الوقت ففً ذروتك، فً علٌه كنت مما أقل أداء بقدرة ٌ 

ا ستكون الثمانٌن سن إلى فٌه تصل الذي  أنك من الرغم وعلى بالفجوات ملٌب 
ا تلحظ لن  ٌ ا ستشعر أنك إال منها أ  الشٌخوخة إن الجماعً، بأثرها حتم 

ا فهمها ٌكون وقد الحٌاة وسنة الطبٌعة قوى والتدهور  ٌكون ما بقدر مرعب 
ام  ٌ  [3].رض

____________________________ 
 والنشر، للطباعة الحكمة دار البحث، مناهج علم سعٌد، محمد طالب، أبو. 1

 .1991 الموصل،
 بغداد، للنشر، الرشٌد دار علً، جعفر: تر السٌنما، فهم دي، لوي جانٌتً،. 2

1981. 
 المأمون دار الزاهً، فرٌد: تر وموتها، الصورة حٌاة رٌجٌسدوبري،. 3

 .ت.ب العراق، والنشر، للترجمة
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 :الدرامٌة المعالجة خطوات
 
 :األحداث لخلفٌة األساسٌة الخطوط وضع. 1
 األقل، على بأحداثها، المرتبطٌن األشخاص ألن الماضً، فً جذور لها قصة كل
 نهاٌة هو هذا ولكن شخص، ٌموت سكٌن، لمعت إذا هذا على وبناء. ماض   لهم

 السكٌن شخص ٌستخدم لماذا فمعرفة. بداٌته ولٌس تماما ، الحقٌقً ىبالمعن الحدث
 أن الذكر عن وغنى. للحدث حقٌقً فهم ألي حٌوي، أمر آخر شخص مع تعامله فً
 ٌصطدم أن ٌمكن كما حدود، بال ٌستمر أن ٌمكن الماضً متابعة من النوع هذا

 تتفتح سوف الحبكة فجوات فإن قلٌل، ولو المتابعة من قدر بال أنه إال باألرض،
 فهناك ثم ومن. العابم الجلٌد جبل فً العمٌقة التصدعات مثل السٌنارٌو، فً وتتسع

 ٌحل أن الكاتب قدرة فً ٌكون عندما خاصة الموقف، لهذا التعرض لعدم الفرصة
 .والتأمل التفكٌر خالل من بسهولة، المشاكل كل
 
 :القصة عناصر أسس. 2
 بحٌث الفٌلم، من ما مظهرا   أو ما، عنصرا   ُتوضح أن تعنى السٌنمابٌة، الناحٌة من

 أو تأسٌسً لقطة تقدم هذا، وعلى. المتفرجٌن عٌون فً وتمٌٌزه علٌه التعرف ٌسهل
 إلى األمور وتختلف. والخلفٌة األشخاص بٌن العالقة توضح بحٌث التأسٌس، إلعادة

 واألماكن اقفوالمو الشخصٌات على عناصرها تقوم التً القصة، معالجة فً ما حد
 :ذلك إلى وما
 
 :الشخصٌات. أ

 صفاتها أٌضا   تؤسس ولكنها الجسمانً، وجودها فً الشخصٌات تأسٌس ٌتم ال حٌث
 المطلوب واالنطباعات بعضا ، لبعضها بالنسبة أفعالها وردود وعالقاتها الممٌزة،
 .المتفرجٌن على تركها

 
 :المواقف. ب
 الفكرة مع عالقة فً نفسها، اتالشخصٌ فٌها تجد التً األمور أوضاع هً

 عواطف تثٌر مواقف أي وورطات، مأزق األوضاع هذه تشكل وأحٌانا   األساسٌة،
 كان وأٌا  . هذا تفعل ال أخرى أحٌان وفً الشخصٌات، بعض عند سارة، غٌر

 .قاطع بوضوح معالجته الضروري فمن محدد، مكان وفً محدد وقت فً الموقف،
 
 :األماكن. ج
 الكاتب ٌفوت وقد أكثر، أو واحد مكان فً أحادثها ُتمثل قصة كل نأ الواضح من

. الشخصٌات مع الحال هو مثلما الشخصٌة، سماتها األماكن لهذه أن ٌدرك أن أحٌانا  
 بوصف القصة، معالجة عند الورق على السمات هذه تحدٌد ٌنبغً ذلك وعلى
، مناسب  .البٌبة روح تسجٌل مع موجز 
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 :النفسٌة الحالة. د
 ومعالجة. آخر إلى الفٌلم داخل جزء ومن بل آخر، إلى فٌلم من النفسٌة الحالة تختلف
 ٌكفً وال. بالكامل مهمتها تؤدى ال الحٌوي، العنصر هذا توضح ال التً القصة

 هذه تجسٌد ٌجب بل ،"لسوزان بالنسبة سٌا ٌوم أنه: "نقول كأن فقط، التصنٌف
 الرٌاح إن مكان، كل فً والتقطٌب العبوس إال تلقى ال أنها ٌبدو: "نقول بأن الحال
 الماء تجعل بجوارها تمر التً السٌارات وحتى قسوة، فً نحوها األمطار تدفع
 وساعدنا اإلحساس، وخلقنا الصورة رسمنا قد نكون وبذلك ،"بغزارة علٌها ٌتناثر
 .المعالجة سٌقرأون الذٌن أولبك، أذهان فً القصة إحٌاء على
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دار مدانات، عدنان: ترجمة السٌنمابً، اإلخراج حول حادٌثأ ، مٌخابٌل روم،

 17ص ،1981 بٌروت، الفارابً،
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 :المعالجة بداٌة. 3 
 ولكل واإلصرار، الرباط هما شٌبٌن، تحقٌق ٌلزم جٌدة، بداٌة الفٌلم ٌكتسب لكً

 :األتً فً ذلك وٌتضح القصوى أهمٌته منهما
 
 (:المصٌدة أو) الرباط. أ

 خالل من ذلك وٌتم المتفرج، اهتمام على لالستحواذ بمحاولة ـ غالبا   ـ الفٌلم ٌبدأ
 أو االستطالع، حب إثارة أجل من الحركة، أو للحدث، التدرٌجً الظهور استخدام

 القصة، فً االندماج على إلغرابهم المتفجرٌن لدى كاف وبقدر آخر، إحساس أي
ٌُسمى. وتتطور تنمو وهً  بعرض ٌقوم الذي ،(المثٌر) التلٌفزٌون فً الرباط هذا و
 إحدى زجاج على تنزلق التً المطر، قطرات إلى قنبلة، انفجار من شا، أي

 أثناء، أو قبل، عرضه ٌتم ما وغالبا   طفل، ضحكات إلى سٌارة، تصادم ومن النوافذ،
 حدوث إمكانات له تكون أن ٌلزم ٌظهر ما أن ٌُهم ما وكل. الفٌلم عناوٌن ظهور
 المتفرجون ٌظل بحٌث المستوٌات، أحد على ما، لشخص ٌرة،مث أو مؤلمة، عواقب

 .أمامهم سٌحدث الذي الدرامً، للتطور توقع فً
 
 :اإلصرار. ب

 إطار داخل تحققه بأن تهتم هدف، قصة أي فً ربٌسٌة شخصٌة لكل ٌكون أن ٌلزم
 الهدف، بتحقٌق الشخصٌة تتعهد عندما القصة، وتبدأ. األساسٌة الفكرة أو الموضوع

د القصة سؤال وإرساء تأسٌس فً البدء ٌكون وعندبذ. ذلك على روتص : لها الموح 
 على الفتى سٌحصل وهل ال؟ أم الهدف إلحراز جهودها فً الشخصٌة ستنجح هل

 أم الطفل على أالم ستحصل وهل ؟ ال أم بالحرٌة المتهم سٌفوز وهل ال؟ أم الفتاة
 .ال؟
 تم وإذا للعمل، صالح أنه إالّ  وهلة، ألول غرٌبا   ٌبدو البسٌط التناول هذا كان وإذا

 المكونات تضٌف لن دونه من الفن، من خال   أنه ٌبدو فلن ومهارة، بحذق استخدامه
 .القلٌل إال األخرى
 التعهد لحظة سبقت قد التمهٌدٌة الخطوات كل أن الضعٌفة، السٌنارٌوهات فً ونجد

 أحداث وخالل وذاك، مشهدال هذا خالل الربٌسٌة الشخصٌة تتحرك فقد. واإلصرار
 ال قصة ُتبنى أن ٌصح وال هدف، وبال واضح قصد بال وكلها وهناك، هنا متنوعة
 .واضح هدف فٌها الربٌسٌة للشخصٌة ٌكون
 المتأنً الحكم كان إذا قفزا ، الموضوع فً الدخول عدم المهم فمن أخرى، جهة ومن
 الشخصٌة، إلصرار عا  تب شا كل ٌبنى أن الحكمة ومن. الهادئ الدخول صالح فً

 أو اتجاهٌن تتخذ أن ٌمكنها الشخصٌة أن والكشف الموقف، بتوضٌح نبدأ قد فمثال ،
 والنضال، الكفاح طرٌق تختار أن الجنون من ضرب أنه للشخصٌة ٌبدو وقد أكثر،
 عندما الشخصٌة أن ذلك وٌتبع. الطرٌق هذا تسلك أن ٌتوقعون المتفرجٌن ولكن
 المتفجرٌن رضاء فإن - المصاعب كل من الرغم على – المعركة تخوض أن تقرر
 .قمته إلى ٌصل
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 فقد. علٌه لتحصل ولٌس بشًء، تحتفظ لكً تكافح أحٌانا   الشخصٌة أن ٌالحظ كما
 االحتفاظ أجل من رجل ٌكافح وقد زواج، دون البقاء فً حقها أجل من فتاة تناضل

 .الشخصٌة لدى واإلصرار الهدف ٌؤكد هذا كل بوظٌفته،
 
 :المعالجة قمم. 4

 عندما تنتهً فإنها ُمحدد، بهدف الربٌسٌة الشخصٌة تلتزم عندما تبدأ القصة أن وكما
 .هدفها تحقٌق فً تفشل، أو الشخصٌة، تنجح
 إلى تصل لكً والمشاكل، المصاعب ضد الشخصٌة تكافح والنهاٌة البداٌة وبٌن

 التً الصراع، وحدة هة،المواج وتعنً. المتتالٌة المواجهات من سلسلة فً هدفها،
 فً قصة أي علٌه تعتمد الذي األساس وأنها ،"الدرامً المشهد" باسم أحٌانا   ُتعرف

 التً هً بٌنها، الربط ٌتم التً االنتقال، وفواصل الوحدات وهذه. وتقدمها تطورها
ل  .الفٌلم جسم تشكِّ

 :مهمة ثالثة أمور ُتفهم أن ٌنبغً المعالجة ولتخطٌط
 
 :مقدما   توقعه مكنٌ ما تجنب.  أ

 المنطقٌة التطورات من سلسلة تحدٌد هو الفٌلم، تخطٌط فً الهدف ٌكون أن ٌجب
 وإن. القصة إلى المتفرجٌن ٌشد الذي الكافً بالقدر االهتمام تثٌر المتوقعة، غٌر
 التً الطرٌقة أن إال حتما ، ٌنتصر سوف البطل أن على تدلهم التجربة كانت

 .لهم ومثٌرة سارة، مفاجأة ونتك أن ٌنبغً بها سٌنتصر
 شٌبا   أن ٌعرفون المتفرجٌن أن جدال   ولنسلم. مرحلة كل فً نفسه المبدأ هذا وٌنطبق

 مخطط فعلى موعده، قبل الشًء، هذا عرفوا فإذا معٌنة، لحظة عند ٌحدث سوف ما
 .نفسه إالّ  ٌلوم أالّ  الفٌلم

 
 :السلبٌات إبراز. ب

. الفٌلم تقدم مع المشاكل، فً توغال   البطل ادازد كلما تمتعا ، الجمهور سٌزداد
 ذي من أسوأ موقف إلى به تنتهً الموقف، لتحسٌن البطل جهود كل آخر، وبمعنى

 فإنّ  األمر واقع فً ولكن المٌلودراما، فً المبالغة من نوع ذلك ٌكون وقد. قبل
 .الدرامٌة األحداث وهذه السلبٌات، هذه ٌشاهد أن ٌجب الجمهور

 
 :األزمات بٌن الفصل أهمٌة. ج
 والمهمة الكبٌرة ستكون األحداث أي ٌُقرر أن التخطٌط فً الضروري من

 أمام فرصة هناك تكون بحٌث بٌنها، ٌُفصل علٌها االستقرار وبعد والحاسمة،
 فلو. التالً الحدث ٌغمرهم أن قبل إحداها، تلقً من أنفاسهم ٌستعٌدوا لكً المتفرجٌن
 فمن ثانوي، وبعضها ربٌسً بعضها أزمات، انٌةثم المثال، سبٌل على وجدت،
 المتزاٌدة، القوة أي ،"المتصاعدة األحداث" ٌُسمى بشكل ترتٌبهم ٌجري أن المعتاد

 . النهاٌة إلى البداٌة من التوتر خلق مع
 :للقضٌة حل إٌجاد. 5
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 بهذا ٌتعلقان أمران فهناك والخطر، الرغبة تضمنت التً التوترات، ُتنهى لكً
 :هما الموضوع،

 
 :الموضوع عن الناشبة، التوترات إنهاء. أ

 المنزل من البطلة تنقذ كٌف: مثل آلٌة، أمور على تعتمد التً التوترات، تلك وهً
 .الشفرة؟ تحل كٌف أو ؟ المحترق

 حد إلى القصة بناء فً العمل ٌصل فعندما مشكلة، األمر هذا ٌّكون أن الممكن ومن
 اإلجراءات، أن والواقع. األمور بٌن التشابك من الةح هناك تكون ما فغالبا   الذروة،

 واألزمات التعقٌدات ابتكار عند المستخدمة نفسها هً األلغاز، لحل ُتستخدم التً
 .مقدما   بها التنبؤ أو توقعها، ٌمكن ال التً المنطقٌة،

 
 :الشخصٌات عن الناشبة التوترات إنهاء. ب
 إلٌها انتهت التً الطرٌقة عن رضوا إذا الّ إ المتفرجٌن، لدى تماما   التوتر ٌنتهً لن

 هذه فً ٌكفً ال وحدها الصعبة المشاكل حل أن ذلك للشخصٌات، بالنسبة األمور
 .الحالة
 السٌنمابٌة، المواقف على أثر االجتماعٌة، البٌبة فً حدث الذي التغٌر أن والواقع

 على االعتداء خاصة الجرٌمة، إلى النظرة ضررا ، أكثر وبشكل أٌضا   تغٌرت، كما
 اندفع للحٌاة، كطرٌق االنحراف تقُّبل نظرٌة على واعتمادا   الغٌر، ممتلكات

 ألحد الناجحة السرقة وتؤٌد المحتالٌن، بمبررات ترحب أفالم نحو المتفرجون
 فهناك العكس، على بل احتجبت، قد اإلفراد ضد الجرٌمة أن هذا ٌعنى وال. البنوك

 .الجرابم ذهه مواجهة تؤٌد عدٌدة معالجات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
 – الثقافة وزارة منشورات دمشق، عودة، حسن تر، الحركة، – الصورة جٌل، دولز

ا19 للسٌنما، العامة المؤسسة  أن أعتقد ولكن قوله بإمكانك الذي باألمر لٌس غالب 
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 بقدر مؤلفه لٌست سهانف فالموسٌقى الفهم، نحو خطوة باسنسكً ولٌام حلقات تفكك
 المادة إلى الذاكرة من األشٌاء لكل المحتوم التدهور وهذا الطبٌعة، قوىمن قوة ماهً

 من سلسلة نقل باسنسكً ولٌام قرر فقد الموسٌقى، فً بوضوح ٌظهر الفٌزٌابٌة
ا 21 عمرها الشرٌط حلقات  رقمً ملف تنسٌق إلى المخزن فً ٌمتلكها كان عام 
ا وكان ا العمل بدأ اعندم مندهش   كما بها، ٌحتفظ كان التً باألشرطة إٌمانه على حفاظ 
 الموسٌقى من أجزاء ومسح القارئ ربٌس فككها مغناطٌسٌة رقاقات بمواد لعبوا
 غٌر شهادة بدور التسجٌل وعملٌة تقدمهم، أثناء الحلقات وصوت شخصٌة وغٌر

 .القدٌمة باسنسكً موسٌقى لتدمٌر مقصودة
 .القدٌمة باسنسكً موسٌقى لتدمٌر مقصود غٌر بشاهد ٌلالتسج عملٌة وتلعب

 الوقت ٌمر مثلما شًء ال باستخدام ٌرتجل باسنسكً أن هً الخالصة
 عالم تشمل قط، اسمعها لم الموسٌقى من مذهلة قطعة والنتٌجة كوسٌلته،
 .مروع هو كما كالسكون الصوت
 :مباشر ارتباطا البٌبً الفن وحركة المعالجة فن حركة ترتبط
 للفساد قابلة مواد باستخدام العضوٌة األنظمة أولٌة الفنانٌن طرٌقة تجذب
 والحبوب والجلٌد والدهون والبخار المٌتة كاألرانب مؤقتة ومواد قٌمة ودون

ا والعشب، الخشب ونشارة : الطبٌعة لقوى معرضة المواد تترك ما وغالب 
 .إلخ... والطقس الحرارة ودرجة والوقت الجاذبٌة

 فن فً كما فن أنها على نفسها الطبٌعة إشادة ٌتم بوزٌرا أرتً ةحرك فً
ا الطبٌعة وتمثٌل بترمٌز المعالجة؛  .ترفض ما وغالب 

ا الدرامٌة المعالجة تعدُّ   وُتعرف السٌنارٌو، وبٌن الرواٌة أو القصة بٌن وسٌط 
 لتقدٌم المتطور الفنً القالب وهً للسٌنارٌو، األولً الدرامً البناء بأنها

 والبداٌة والحبكة السردي والبناء والشخصٌات للفٌلم الربٌسً لمحورا
 .مخل   غٌر باختصار العناصر هذه كافة وتكتب والنهاٌة،

 
ا وهناك أفالم، إلى تتحول والرواٌات القصص من العدٌد  واقعٌة قصص أٌض 
 ضرورة أكد من فمنهم المعالجة، شكل فً الكتاب واختلف. أفالم إلى تحولت
ا، 15 فً إٌجازها  وفً ورقات، 5 حدود فً تكون أن رجح من ومنهم سطر 

 العامة والروح المفصلٌة النقاط المعالجة تتضمن أن من بد   ال الحالتٌن كلتا
 المرور علٌنا السٌنارٌو كتابة لمرحلة نصل ولكً. والحبكة العامة والفكرة

 :أساسٌة خطوات عدة على
 
 ةاألساسٌ والخطوط العام اإلطار وضع –1
 

 تطرأ أن ٌمكن التً والتغٌرات السردٌة القصة تحدٌد هً األولى الخطوة
 معاصرة، بصورة إعادتها أو زمنها وفق تقدٌمها كٌفٌة ومعرفة علٌها،
 .الدرامً للتمثٌل القابل وشكلها العام إطارها وتحدٌد
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 عرضها مدة وفق المشاهد تخطٌط –2
 

 ٌمكن الزمن عامل ألن الكتابة، فً التفكٌر قبل المشهد مدة معرفة علٌك ٌجب
ا ٌغٌر أن  مبة إلى ساعتٌن فً المعروض السٌنارٌو وٌحتاج. تكتب فٌما كثٌر 

ا، صفحة وعشرٌن  وهذه الشاشة، على دقٌقة تعنً ورقة كل أن بمعنى تقرٌب 
 .والسٌنارٌو المعالجة لتقسٌم مهمة الخطوة

 
 الدرامٌة المعالجة تقسٌم –3
 

 للبداٌة عرض األول الجزء وفً ،act:1/2/3″“ سامأق لثالثة المعالجة تقسم

 فً للدخول الثانٌة والمرحلة القصة، وفكرة والمكان بالشخصٌات والتعرٌف
ا، الفرعٌة والقضاٌا الصراع  ٌ  كشف بها ٌأتً التً للنهاٌة واألخٌرة تدرٌج
 الجزء وٌحتاج. األحداث فً الكاتب نظر وجهة أو الصراع نهاٌة أو الحقٌقة
ا العرض، مدة نصف إلى الثانً  .المدة ربع إلى فٌحتاجان واألخٌر األول أم 

 
 وتحدٌدها القصة عناصر معرفة –4
 

 روح وتجسٌد وتفاصٌلها، الشخصٌات ورسم المكان مالمح معرفة وهً
ا العامة، النفسٌة والحالة القصة  .األساسٌة واألحداث المواقف تحدٌد وأٌض 

 
 والمعالجة السٌنارٌو فً تتحكم التً بالعوامل اإللمام –5
 

 السردٌة الضرورة حٌث من المدة هذه مع وتوافقه مشهد كل توقٌت معرفة
 الطوٌلة السردٌة التفاصٌل تحول فالمعالجة المشاهد، فً واالقتصاد واإلٌجاز

 التوازن من بد   وال لإلطالة، داعً فال الشخص به ٌقوم فعل أو حركة إلى
 من قدره عنصر كل بإعطاء وٌتم ٌو،والسٌنار المعالجة نجاح سر وهو

 .المشاهد كافة بٌن والتشابك التناغم وإحداث األهمٌة
 
 الدرامٌة المعالجة كتابة –6
 
 البدء الكاتب ٌستطٌع السابقة، الخمس الخطوات وتطبٌق ومعرفة تحدٌد بعد
 واألحاسٌس المشاعر قٌمة وإدراك التركٌز ضرورة مع المعالجة، فً

 البعدو بإٌجاز، وترجمتها
 .بٌنها الفصل وعدم الشخصٌات وتداخل الشدٌدة الرمزٌة عن 

 

 التجرٌبٌة، السٌنما فً الفلمً التعبٌر لعناصر الفنٌة المعالجات الربٌعً، جبار بان
 1ص ،2111 ، م.غ دكتوراه أطروحة الجمٌلة، الفنون كلٌة
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 شخصٌه المثقف فً الفٌلم السٌنمابً  المبحث الثانً : 
 

 دورا ولعبوا واضحا تنوٌرٌا حضورا المثقفون شكل ـ العشرٌن القرن بداٌات ومنذ
 متعددة وعلمٌة ادبٌة مؤلفات خالل من والفكري، االجتماعً الوعً نشر فً مؤثرا

 عودة بعد االجنبٌة والفنون اآلداب من للكثٌر وترجمات متنوعة ثقافٌة ونشاطات
 تكن لم ذلك مع.. العالم بلدان نم وغٌره الغرب من والباحثٌن الدارسٌن مجامٌع
 على فٌها ركزت والتً بداٌاتها، فً العربٌة، السٌنما فً تذكر صورة للمثقف
.. القدٌم العالمً باالدب تأثرا المجتمع، فً النافذة الشخصٌات من التقلٌدٌٌن االبطال
 تذكرته وعندما تقرٌبا، الزمان من لعقدٌن المثقف شخصٌة تتجاهل السٌنما وظلت

، ال االطوار، غرٌب مثال، الرسام، فكان ساذجة، سطحٌة بطرٌقة متهقد  مبال 
 واالستاذ. دابما وكاسكٌت سوداء بنظارات عصبً، الطبع، حاد والمخرج،. مشعث

 ٌظهر االحوال احسن وفً.. باآلخرٌن ٌختلط وال متكبر، متعجرف، الجامعً،
 ـ الدراما وظلت.. ظروفوال المناسبات كل فً كتبه متأبطا طبٌة، بنظارات المثقف
 الن ربما جدٌة، بصورة معها تتعامل وال المثقف شخصٌة تتحاشى ـ عام بشكل
 صراعه االغلب، على مبادئ، ذا مستقٌما، جادا، شخصا ٌكون، ما عادة المثقف
 افكار صراع وانما مناصب، او مادٌة مصالح اجل من االشخاص مع لٌس

 والعدل الحرٌة واشاعة مستواه فعور المجتمع تغٌٌر اجل من واٌدٌولوجٌات
 حٌن فً والنقاش، والتفسٌر للتحلٌل افكارا سٌطرح الدراما فً وظهوره.. والمساواة

 بالهموم المثقل المشاهد، عن والتخفٌف التسلٌة الى تهدف بداٌاتها، فً السٌنما، كانت
 المثقف شخصٌة ظهرت ولو.. والتفسٌر الشرح بسماع ٌرغب ال والذي الٌومٌة،

 فً قدمت كما بوهٌمٌة او فارغة سطحٌة فستبدو والتحلٌل للنقاش واسبلة افكار دونب
 وال وتكتب تقرا)  حسنً سعاد لها غنت التً(  الحدٌثة الطرٌقة على زواج)  فٌلم

 ومعقدة مركبة النها المثقف شخصٌة تناول عن السٌنارٌو كتاب ابتعد لذا(.  تفهمشً
 ما وهذا درامٌا، ومعالجتها رسمها ٌتم لكً عال وانسانً فكري نضج الى وتحتاج
 واضحة التكوٌن سهلة وشخصٌات جاهزة مواضٌع عن ٌبحثون الذٌن الكتاب ٌتجنبه
 واالنتشار االرباح كسب الى تسعى التً المنتجة الجهات تتقبلها والصفات، المعالم
 وحتى ٌناتاالربع فً العربٌة، السٌنما وألن. الخفٌفة والخلطات بالمٌلودراما السرٌع
 الكبارٌهات فً احداثها اغلب تدور غنابٌة، استعراضٌة كانت الخمسٌنات، منتصف
 ورجال واالقطاعٌٌن التجار من هم االماكن هذه وزبابن اللٌل وعلب السهر ونوادي
 البٌبات هذه من تؤخذ شخصٌاتها كانت لذا فٌهم والطامعٌن منهم والمنتفعٌن االعمال
 . السٌنمابً العمل دٌباجة تشكل بٌنهم اركومع وخالفات صراعات لخلق

 
 

_______________________________________ 
 والتهمٌش السطحً االهتمام بٌن.. الدراما فً المثقف شخصٌة) –العربً حمٌد 
 (  المتعمد
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 االجتماعٌة، الواقعٌة افالم فً اال ومباشر واضح بشكل المثقف شخصٌة تظهر ولم
 الحكٌم وتوفٌق حسٌن، لطه االدبٌة الرواٌات خالل ومن الخمسٌنات، منتصف
 فً علً الضابط شخصٌة فكانت. وغٌرهم القدوس عبد واحسان السباعً وٌوسف

 عن ٌبحث الذي المثقف لشخصٌة ومتمٌزة واضحة صورة اول( قلبً رد)  فٌلم
 علً وشخصٌة(  الشوق قصر) فً كمال شخصٌة وتعتبر. والمساواة العدل مجتمع

 فً للمثقف الدرامٌة النماذج ابرز من محفوظ لنجٌب وكالهما(  31 القاهرة) فً طه
 الرومانسً فكان للمثقف، عدٌدة وصور نماذج قدمت ـ وبعدهما ـ وبٌنهما السٌنما،

 والسالم المحبة الى والداعً(  المقدس الرباط اذكرٌنً، االطالل، بٌن)  افالم فً
)  فً والناس الواقع من والساخر(  تنوالكاب المشاغبات الشرق، من عصفور)  فً

)  فً والفقر التخلف ضد والمناضل(  زوزو من بالك وخلً النٌل، فوق ثرثرة
 االرهابً)  فً والمفكر(  الكرنك)  فً والمتمرد(  الظالم وقاهر والبريء مٌرمار،

 الوصولً المثقف نموذج ظهر السبعٌنات، فً االنفتاح، وبعد. وغٌرها(.. 
(  االختٌار)  فٌلم فً المسرحً الكاتب بشخصٌة ـ السلطة مثقف ـ واالنتهازي

 . شاهٌن لٌوسف
 االعمال من العدٌد فً المثقف شخصٌة ظهرت فقد التلفزٌونٌة الدراما فً اما

 اثرا تترك ان دون الهامش على تراوح ظلت لكنها ـ الحقا ـ والسورٌة المصرٌة
 او للشباب قدوة تصبح او ـ عادة لاالعما تلك تتابع التً ـ الشعبٌة الفبات على

 للسلطات ارضاء وتحجٌمه المثقف دور تهمٌش ٌتعمدون الكتاب وكأن.. الصغار
 المثقف صورة ان اال ـ العامة ـ االستهالكٌة النزعة لهٌمنة استجابة او المتنفذة
 اسامة الكاتب اعمال اغلب فً المؤثر ودورها مداها واخذت واضح بشكل ظهرت
 تعنً والتً ثقافٌة ـ اجتماعٌة الى االجتماعٌة الدراما حول لذيا عكاشة انور

 ومن ـ القراءة بدل ـ المشاهدة خالل من الثقافة نشر او اٌصال الشامل، بالمفهوم
 رحلة و حكمت ابلة وضمٌر الخمسة، باجزابه الحلمٌة لٌالً االعمال، تلك ابرز
 .وغٌرها البشري العال ابو السٌد
.. متباعدة فترات وفً قلٌلة اعمال فً اال المثقف بشخصٌة عراقٌةال الدراما تهتم ولم

(  والحب الربح)  و(  جدٌدة صورة)  مثل العانً ٌوسف الفنان اعمال فً اشهرها
 ظلت العراقٌة الدراما لكن. المغٌرة الرومانسٌة، االٌجابٌة، بصورته قدمه حٌث

 وحضوره ورتهص وتفرد دوره لحساسٌة المثقف شخصٌة من االقتراب تتجنب
 ورفض السلطة معارضة الى ٌرمز ـ ما غالبا ـ وكونه المؤثر، واالدبً االجتماعً
 ٌظهر حٌث ندر، ما اال عنه ابتعدت لذا الحرٌات، وقمع والدكتاتورٌة االستبداد
 دور منح ولو.. االحداث على تأثٌر بدون الصوت، ضعٌف معزوال، ثانوٌة، بأدوار
 ورافضا معارضا ٌكون ان اما لهما، ثالث ال خٌارٌن امام شخصٌته فسٌضع البطولة
 او ـ االعتزال او النفً او السجن مصٌره ٌكون حٌث ـ علٌه متمردا او للواقع

 فً ٌضعهم ألنه الدراما على القابمون ٌتحاشاه ما وهذا. السلطة ٌتملق انتهازٌا
 على هٌمنت التً السلطة ومع.. جهة من المثقفٌن مع ـ ومباشرة مزدوجة ـ مواجهة
 .اخرى جهة من االعالم ووسابل االنتاج مقومات
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 الدرامٌة، احداثهم خضم فً المثقف بشخصٌة الزج الكتاب بعض حاول 2113 وبعد
)  مسلسل فً كما المثقف لصالح ولٌست موفقة تكن لم المحاوالت تلك ان اال

.. القاتل االدٌب بشخصٌة مرّوعا نموذجا قدم الذي شاكر فالح للكاتب(  ج المواطن
 ال والذي ـ ذاتٌا المهزوم ـ السلبً للمثقف آخر نموذجا المالكً حامد الكاتب قدم ثم

ٌّر  العراقٌة الدراما فً المثقف شخصٌة وألن(.  الدهانة)  مسلسل فً ٌتغٌر وال ٌغ
 فتكون الدرامً الحدث لضرورات ولٌس المجاملة، او التنوٌع باب من تحشر

 الذي كالنموذج.. فكرٌا وخاوٌة البناء ضعٌفة هزٌلة، شخصٌة االغلب، على النتٌجة،
 (.الورد دنٌا)  مسلسل فً ظهر
 او مطلوب او مالحق اما الواقع، فً هً كما الدراما، فً المثقف صورة وتظل

 متعمد، وبشكل لٌبقى، الصوت، ومخنوق مهمش االحوال احسن فً او.. محاصر
 .التأثٌر ضبٌل.. منعزال

 بكل ـ الدراما فً المثقف شخصٌة وتهمٌش ـ عامة ـ بالثقافة االهتمام عدم ادى وقد
 تارٌخٌة لفرصة واهدار المجتمع فً والحضارٌة المدنٌة الروح تدنً الى ـ انواعها

 بمواجهة ٌقف نهضوي عصري وتٌار ثقافً عام رأي خلق فً اجتماعٌة، وضرورة
 فرض حاوالتوم والعشابرٌة القبلٌة كعودة الحضاري، التراجع وظواهر التخلف
 .وازدهاره تقدمه وتعرقل المجتمع تطور تمنع منغلقة، اجتماعٌة ثقافة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
 

مقاربات فً المفاهٌم االنسانٌه والتنوٌر والحداثه والهوٌه سعد محمد رحٌم )
 2116 األولىالطبعه -والوظٌفه العضوٌه للمثقف (
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 المجتمـع فـً تحـدث التـً واالجتماعٌـة واالقتصادٌـة ةالسٌاسـٌ راتالتغٌـ تؤثـر
 الثقافٌـة منتجاتهـا علـى ٌؤثـرُُ  بمـا مالمحهـا ُوتشـكل والثقافٌـة، الفنٌـة الحٌـاة علـى

 لتصدٌـر السـلطة أدوات إحـدىزال تـ ومـا- السـٌنما كانـت المقابـل فـً والفنٌـة،
 لوجـه انعـكاس هـً السـٌنمابٌة األفـالم مـن ـدفالعدٌ لهـا؛ الداعمـة والقٌـم األفـكار
 ورغباتها، السـلطة
 تونــً» الباحــث ٌقــول ذلــك فــً للواقــع؛ الجمعــً الوعــً مــن جــزءا كونهــا
 بصـورة السـٌنما فـً والسٌاسـة األٌدٌولوجٌـال تتداخــ مــا غالبــا: “«كٌبٌــن مــاك

 اآلخــر، عـن منفصـ ال ٌبـدو منهمـا كال فـإن ٌـان،األح بعـض فـً لكـن متعمـدة،
 فــإن السٌاســٌة، المٌــول أصحــاب األفــالم صنــاع مــن للكثٌــر وبالنســبة
 الناس حٌاة فً والسٌاسة األٌدٌولوجٌا تتشابك كٌــف إظهــار إلــى تهــدف أفالمهــم
 1.”حٌاتهم أسلوب على تؤثر وكٌف

 تعــوق التــً األخــرى التحدٌــات مــن: “«النحــاس هاشـم»آخـر،ٌقـولعلى صعٌد 
 فقـد والسـٌنما، عامــة المثقفٌــن بٌــن العــازل الحابــط ذلــك الســٌنمابٌة ثقافتنــا
 للمثقـف المتعالٌـة النظـرة مـن تعانـً كبٌـر حـد إلـى المصرٌـة السـٌنما ظلـت

ٌ ضـا؛ العـام والمثقـف المعرفـة، فـروع مـن فـرع فـً الخـاص  السـٌنما جعـل ممـا أ
  ،2”الثقافـً بنابهـا بقٌـة عـن عزلـة شـبه فـً المصرٌـة السـٌنمابٌة والثقافـة

 والبسـٌطة الشـعبٌة الطبقـات مسـتوى علـى فإنـه «النحـاس» ذكـره لمـا واسـتكما ال
 انفصالهـاعـن عـدم ـدممـاٌؤك ثقافتهـمن مصادر مـ هامـا  درا  مصـ السـٌنما كانـت

 المنتــج هــذا عــن منفصــ ال ٌجعلــه السـٌنما ثقافـة عـن المثقـف ابتعـاد المتلقـً،وان
 مــن بــه ٌقــوم بمــا الجماهٌــر خطــاب فــً أحٌا نــا محلــه ٌحــل الــذي الفنــً
 اخـلتد أن كمـا .محددة لقضاٌا ومعالجات وقٌم ألفكار وطرح للمشاهد جــذب

 فـً تسـبب مـا هـو كلٌهمـا عـن الحقٌقـً المثقـف وانفصـال السـٌنما مـع السٌاسـة
 الســٌنما  فــًف صــورةالمثقــ بتقســٌم هــذااإلطــارســنقوم فــً الصـورة رسـم

 علــى مــرت التــً السٌاســٌة ظهورهــاوف قــاللمارحــل منــذبــدء المصرٌــة
 الســمات لرصــد محاولــة فــً مالمحــه مــن ـرت وغٌـ المصــري المجتمــع
 فً المقدمة المثقف صورة وتحلٌل مرحلة كل فً السٌنمابٌة األعمال علــى الغالبــة
 :أفالمها

 .   الملكً العصر ومجتمع ..  السٌنما بداٌات 
 (.1971: 1952) االشتاركٌة وحقبة ٌولٌو ثورة بعد ما
 (.1981: 1971) االشتاركٌة ونهاٌة السبعٌنٌات   
 (.2111: 1981) مبارك عهد..  الجدٌدة األلفٌة بداٌة إلى الثمانٌنٌات من   
 .العربً الربٌع بعد ما   
 

 العربً المركز الدوحة، تبٌن، مجلة ،«والثورة المثقف عن: »بشارة عزمً-1
 .2113 ،4 العدد السٌاسات، ودارسة لألبحاث

المجلس  القاهره ، 1971-1952القطاع العام المصرٌه  هاشم النحاس :سٌنما -2
 هالثقاف األعلى



 23 

مــا ٌــازل مــا( المثقــف) مفهــوم إن القــول نســتطٌع  ٌســتقر فلــم وغام ضــا، غاب 
 إلــى باإلضافــة والنقــاد الكتــاب

 ظٌفتــهوو المثقــف لهوٌــة ٌؤطــر ومحــدد واحــد تعرٌــف علــى المثقفٌــن 
 بداٌــات فً «ارمشــً ج أنطونٌــو» جــاء لكــن المجتمــع، فــً دوره وطبٌعــة
 لٌعــرف المجتمــع فــً الفــرد لحــدود جدٌــ دا إطــا ار لٌضــع العشــرٌن القــرن
 علــى
 لٌسـت البشـري بمحٌطــه الفـرد عالقـة إن .دوره وما المثقف هو من ضوبها
 فـً الفـرد دور فـإن وعلٌـه عضوٌـة، عالقــة هـً بـل فحســب، تجـاور عالقــة
 اجتماعٌـة منظومـة مـن جـزءا ٌكـون أن بـل عنـه، ٌنفصـل بـأال ٌقتضـً المجتمـع
التغٌٌر  فـً ٌأملـون لذٌـن مـَنا اآلخرٌـن مـع خالل اتحاده  مـن فٌهـا دوره ٌتشـكل

 ومجتمعــه البشــري الجنــس إلــى انتمــاؤهرهم غٌـ مـع الفـرد ،وبقـدرتشـارك
 فاعــل، كفــرد دوره لطبٌعــة خٌانــة هــو عنهــم وانفصالــه المحٌطــة، وبٌبتــه
كبُُ  البشرٌة الطبٌعة أن «جارمشً» وٌرى  لتضمنها االجتماعٌة؛ العالقات من مر 
 .الصٌرورة فكرة

فٌن المثق ٌــرىوف بالضروره  مثقــٌ  إنســا نكل  فــإن«جارمشــً»وبحســب
 :الى فبتٌن ٌنقسمون 
 مثـل لمعٌتهـا السـتقطابها السـلطة تسـعى التـً الفبـة وهـً التقلٌـدي، المثقــف
 وفـق والتحـرك السـلطة مـن القـرب مـن المنتفعٌـن والفالسـفة العلمـاء

 الفبـة بـأن اعتقـاده هـو والفالسـفة العلمـاء عنصـّري اختٌـار وسـبب أٌدٌولوجٌتهـا،
 الهٌمنـة، لـه ٌحقـق بمـا أٌدٌولوجٌتـه حقٌقـة وتؤكـد النظـام سٌاسـات تشـرع األولى

 عـن بعٌـ دا التفـوق صخـرة علـى أفكارهـم عالـم فـً ٌهٌمـون فهـم الفالسـفة أمـا
 إلـى ٌنتمـً ال وهـو العضـوي المثقـف فبـة فهـً الثانٌـة الفبـة أمـا الواقـع، أزمـات
 وظٌفة

 إلٌها ٌنتمً التً الطبقة أفكار توجٌه هً وظٌفته تكون ما بقدر المجتمع فً عٌنهاب
ٌا  .لسٌادتها سع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ونقد، أدب ،«والمجتمع العضوي المثقف.. جارمشً أنطونٌو: »ممدوح محمد-1

 211 ،21 المجلد ،238 العدد القاهرة،
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 مؤشرات االطار النظري :
 
 الدراما فً االخراجٌة المعالجات فً وجودها من بدال أساسٌة بنٌة الحركة تعد-1

 الحل إلى وصوال   وتعقدها االحداث تطور عن للكشف التلفزٌونٌة
 
 خصوصٌة أكثر مدخل من المصري المجتمع فً المثقف صورة على التركٌز-2

 ”الفن اجتماعٌة“ ٌسمى ما أو واالجتماعٌة اإلنسانٌة والعلوم السٌنما بٌن بالربط
 
 الفٌلم ف ً االخراٌجٌة والرؤٌة بالتصٌور المتمثلة الفٌنٌة الخصابص ملع الٌة-3

 . الٌسٌنمابً
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 منهج البحث : -2
 

منهج الوصفً التحلٌلً أذ ٌعتمد هذا المنهج على وصف ماهو اعتمد الباحث على ال
كابن وٌتضمن وصف الظاهره الراهنه وتركٌبها والظروف السابده وتسجٌل ذلك 

 األهدافوتحلٌله وهذا ماٌضمن الوصول الى افضل  النتابج عبر تحقٌق  وتفسٌره
 وتحلٌل العٌنات 

 
 أداه البحث :-0
 

تً اسفر عنها  االطار النظري بوصفها مؤشرات أعتمد الباحث على المؤشرات ال
 تحلٌله 

 
 الدراما فً االخراجٌة المعالجات فً وجودها من البد أساسٌة بنٌة الحركة تعد-1

 الحل إلى وصوال   وتعقدها االحداث تطور عن للكشف التلفزٌونٌة
 
 خصوصٌة أكثر مدخل من المصري المجتمع فً المثقف صورة على التركٌز-2

 ”الفن اجتماعٌة“ ٌسمى ما أو واالجتماعٌة اإلنسانٌة والعلوم السٌنما ٌنب بالربط
 
 الفٌلم ف ً االخراٌجٌة والرؤٌة بالتصٌور المتمثلة الفٌنٌة الخصابص عمل الٌة-3

 . الٌسٌنمابً
 
 ػٍُّ انبذث :  -٣

كنموذج للبحث وتم  1967المنتج عام  فلن )قصر الشوق (قام الباحث بااختيار 

اذ انها انها تمثل المعالجات االخراجٌه لشخصٌه المثقف فً الفٌبم عٌنه اختٌار ال
 السٌنمابً قصر الشوق انموذجا  

 
 تم اختٌار فلم قصر الشوق 

 المخرج : حسن االمام 
 السٌنمابً لإلنتاج القاهرة شركةانتاج : 
 (رفلة حلمً)

  إسماعٌلعلً موسٌقى : 
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 ملخص العٌنه :
 
 إلى األب وٌخرج سنوات، خمس تمر الجواد، عبد أحمد السٌد ابن فهمً مات نأ بعد

 خالل بالجمالٌة الشوق قصر حً إلى زواجهن بعد بناته انتقلت لقد الحٌاة،
 إلٌها ٌلتفت ولم زبٌدة العالمه بٌت فً زنوبة ولدت حٌث القرن، هذا من العشرٌنات

 زبٌدة منزل إلى العودة الجواد دعب ٌقرر اللٌل، حٌاة ترك وقد الجواد عبد السٌد
 أن زنوبه وتستطٌع فتاة وأصبحت كبرت قد زنوبه األمس طفلة أن وٌفاجأ العالمة،
 نفس فً ولكنها لها، عوامة بشراء وتقنعه حبها فً ٌقع الجواد عبد السٌد تجعل
 وتتزوجه األمر حقٌقة تعرف ان دون الجواد عبد أحمد ابن ٌاسٌن تحب الوقت
 لكنها عاٌدة، فٌحب كمال، أما البنه، محترمة كزوجة الجواد عبد لسٌدا أسرة وتدخل

 بفقره، تعاٌره أن بعد بها، آمن التً والمثل بالمبادئ ٌكفر وتتركه تتزوجه ال
 .األثرٌاء الشباب أحد من وتتزوج

 
 تحلٌل العٌنه :.4
 

 الشوق قصرفلم  تحلٌل
 بٌن ما بالده واقع رواٌةال هذه ضمنها من التً ثالثٌته فً محفوظ نجٌب ٌُغطً

ا العالمٌتٌن، الحربٌن  الغوص خالل من االجتماعً، وتطّوره المجتمع حركٌة راصد 
 تم إٌصالها الكاتب ٌرٌد التً الفكرة ولتوضٌح اختارها التً الشخصٌات أعماق فً

 :اآلتً النحو على وتحلٌلها األساسٌة عناصرها إلى فلم ال تفكٌك
 
 العنوان-

 العنوان لسٌمٌابٌة قراءته فً ٌوسف بدر شوقً والباحث الكاتب عن ورد لما وفق ا
 الرؤى عن للكشف الحقٌقٌة والبداٌة األولى العتبة العنوان ٌعد محفوظ نجٌب عند
ٌُالحظ األدبٌة، أعماله فً عنها التعبٌر محفوظ نجٌب اختار التً  العنوان هذا فً و
 .المختلفة الخاصة اتهوسم بشعبٌته بالمكان الكاتب احتفاء" الشوق قصر"
 
 المكان-

 بأحٌابها" القاهرة" مدٌنة من" الشوق قصر" فلم  فً محفوظ نجٌب الكاتب اتخذ
ا ،لفلم ا أحداث فٌه تجري فضاء وشوارعها وحاراتها  المجتمع واقع عن معبر 
 مثل) مغلقة أماكن إلى ذكرها الوارد األماكن تقسم عامة وبصورة المصري،

 (.الحارة مثل) ةمفتوح وأخرى( المقهى
 
 الربٌسٌة الشخصٌات-
 

 :وهً الربٌسٌة، الشخصٌات من عدد بٌن الشوق قصر رواٌة فً األحداث تدور
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 أسرة إلى ٌنتمً وهو الرواٌة، فً المحورٌة الشخصٌة ٌعد: الجواد عبد أحمد
ا ٌعمل برجوازٌة، ٌُشار والده، عن ورثه دكان فً تاجر   متناقضة؛ شخصٌة أّنه إلى و

 لطٌف المنزل خارج أما صارمة، وأحكامه وورع تقً شخص المنزل فً فهو
ٌُغّنً وٌسهر وبشوش  و

 لسلطة وخاضعة لها رأي ال نمطٌة امرأة تعدّ  الجواد، عبد أحمد زوجة هً: أمٌنة
 من واسعة شرٌحة وتمثل المجتمع، فً المتوسطة الطبقة إلى تنتمً كما زوجها،
 .النساء

 الثانوٌة الشخصٌات-
 :وهً الثانوٌة، الشخصٌات من عدد بٌن الشوق قصر رواٌة فً األحداث تدور
 .كمال
 .ٌاسٌن
 .المنعم عبد

 .فهمً
 .إبراهٌم
 .وحٌدة
 .خدٌجة
 .عابشة

 .حنفً أم
 .متولً الشٌخ

 
 الربٌسٌة األحداث-

 المجتمع فً االجتماعٌة العالقات طبٌعة حول الرواٌة هذه فً األحداث تجور
 حٌاة محفوظ نجٌب الكاتب ٌعرض إذ الماضً، القرن من األول الثلث فً المصري

 أحداث فً فهمً نجله وفاة بعد مصر فً الحسٌن حً فً الجواد عبد أحمد السٌد
 موضحة وزوجاته أحمد السٌد ابنتً إلى أشار كما م،1919 عام انطلقت التً الثورة
 .الشخصٌات هذه بٌن ما العالقة

 
 العقدة-

 األصغر االبن كبر الرواٌة لهذه دراسة فً الباحثٌن من مجموعة عن ورد ما حسب
 والفلسفة، والعلوم باآلداب لشغفه الحقوق كلٌة ٌدخل أن ورفض الجواد أحمد للسٌد
ا مفاهٌمه وتساقط الوجودٌة أزمته ٌُعاٌش وهو الكاتب صوره فقد  اآلخر، تلو واحد 
ا منهم واحد كل مّثل األحفاد من جدٌد جٌل نشأ كما  اآلخر عن امختلف   ِفكر 
 
 الحل-

 ثورة ُمفجر زغلول سعد بوفاة ثالثٌته من الجزء هذا فً محفوظ نجٌب ٌُنهً
 المصري المجتمع على طرأت التً والتغٌرات التطورات على ٌُعّرج كما م،1919

ا المرحلة، هذه فً  .الثورة حول انقساماته موضح 
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 الشوق قصرفلم  فً الفنٌة الخصابص-
 

 على منها الفنٌة، والسمات الخصابص من بعدد تمتاز الشوق قصر فلم أن إلى ٌُشار
 :ٌأتً ما الحصر ال الذكر سبٌل

 عن أكثر الكشف فً ٌساهم الذي األمر ،فلم ال فً الحوار استخدام من اإلكثار
 .الشخصٌات

 .التبسٌط إلى المابلة الفصحى اللغة استخدام
 .وبدقة بكثرة المجتمع مظاهر تصوٌر
 .واالتزان بالنضج كبٌرة بنسبة الرواٌة ًف الخطاب ٌتسم

ٌّق أسلوب إلى اللجوء  واألسلوب المباشر األسلوب بٌن ما ٌتنوع الرواٌة طرح فً ش
 .المباشر غٌر
 
 
 الصدق والثبات : .6

للحصول على صدق اداه سلٌمه فً هذا البحث تم عرض مؤشرات االطار النظري 
 ت الموافقه على المؤسرات )د. احمد عبد الستار (وتمعلى السٌد المشرف
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 نتابج البحث
 

اعتمد المخرج فً معالجة مشاهد المختارة فً الفلم فً العٌنة إلى استخدام  .1
 الحركة البطٌبة )سلو موشن( لزٌادة مأساوٌة الحدث وزٌادة زمن االدراك 

 شاهد ، . استخدام الحاسوب فً العٌنة فً معالجة بعض الم .2
اعتماد المخرجٌن فً العٌنتٌن اللقطات القرٌبة لتوضح االفعال و ردود   .3

 األفعال . استخدام المخرجٌن بعض المؤثرات البصرٌة، 
اٌجاد المعادل الرمزي لبعض األحداث فً العٌنة وبمساندة المونتاج مثل  .4

 جمالٌة أو اجتماعٌة أو درامٌة بولألسبامشاهد القٌادة 
الطار المغلق وعدم ترك فضاء حول الشخصٌات فً العٌنات وذلك استخدام ا .5

لتعمٌق االحساس بالضغط النفسً الموجود لدى كل من المتلقً 
 والشخصٌات. 

استخدام المخرج فً العٌنة األولى زاوٌة الكامٌرا المنخفضة بشكل كبٌر  .6
 وخاصة فً مشاهد انتصار واالس

سع وذلك كً ال ٌفقد المتلفً التواصل . تبٌن استخدام حركة الكامٌرا بشكل وا .7
 مع الحدث

. أن الصورة السٌنمابٌة تسعى إلى استثمار وتوظٌف عناصر الفن التشكٌلً  .8
من أجل بناء كوادر قادرة على االفصاح عن المعانً والدالالت. تسهم 
عناصر التكوٌن العلً من خالل توظٌفها فً الصورة السلمانٌة فً االفصاح 

قة للصورة العمل على خلق معانً مضافة إلى الشكل عن البنً العمٌ
 الظاهري للصورة

 
 
 
 
 
 
 االستنتاجات.2
 

 استخلصت من االطار النظري عدة نقاط :
 

الٌة عمل الخصابص الفٌنٌة المتمثلة بالتصٌور والرؤٌة االخراٌجٌة ف ً الفٌلم  .1
 الٌسٌنمابً .

 اشتغالها .االدلة الحركة البٌطٌبة ف  الفٌلم و الٌة  .2



 32 

 دور عناصر التكٌون واطالة الحدث الدرام  فً الفٌلم الٌسٌنمابً . .3
 دور عناصر التكٌون فً رمٌزة التأٌطر ف  الفٌلم الٌسٌنمابً . .4
توظٌف عمق المجال فً العٌنة وخصوصا فً مشاهد المعارك، ولذلك  .5

 لتغطٌة أكبر مساحة ممكنة من المعركة فضال عن جمالٌتها
لفلم على المضامٌن الفكرٌة للفلسفة المعاصرة من خٌال إعطاء الفلم .ٌركز ا 6

 التطور العلمً والتكنولوجً. اولوٌة فً
.جسدت شخصٌات الفلم المضامٌن الفكرٌة الفلسفٌة المعاصرة وأولوٌة الجانب  7

 العملً فً
 العلوم االنسانٌة عبر مناقشته هذه الجوانب فً المشاهد االولى من الفلم.

.مثلت دراما الفلم المضامٌن الفكرٌة الفلسفٌة المعاصرة لرؤٌة االنسان العلمٌة فً  8
الكونً من خالل متابعة االبطال للقضٌة التً تم تصوٌرها بكامٌرا سواء  الفضاء

 الفلم االول اوالفلم الذي بداخله .
فلم على .ٌؤكد الفلم على االحداث المستقبلٌة التً تشغل أفكار االنسان، واحتوى  9

اعتمد اكتشافات علمٌة للحٌاة على سطح الكواكب، وصور الفلم مضامٌن  حدث
 وتفاصٌلها الٌومٌة اللنسان فً الفضاء. فكرٌة للحٌاة

.جسدت قصة الفلم ذلك الربط بٌن الحٌاة على سطح أالرض وبٌن أالحداث  11
 الفضابٌة املتخٌلة.

الخٌال العلمً الفكرٌة المعاصرة .تحددت فً هذا الفلم اغلب مضامٌن افالم  11
العلمٌة المفسرة لالحداث والظواهر، وبذلك تأسس مضمون هذا  وذلك وفق التوقعات

الخٌال العلمً باطار ها المعاصر فً تعامل االنسان مع  الفلم لٌعبر عن رسالة الفلم 
 المجهول.

 
 
 التوصٌات: . .3
 
فً السٌنما وكذلك الحاالت ضرورة توجٌه الباحثٌن الى موضوعات جدٌدة دابما -1

واالتجاهات الخاصة بالدراسة والتحلٌل للتطلع على ما هو جدٌد وما هو خاص فً 
 الفن السٌنمابً بصفة عامة .

 
ضرورة االهتمام بجمالٌات التكوٌن الفنً والتركٌز على أهم مقومات  -2

 االستعراض والتً ٌنفرد بها عن غٌره من األنواع مثل الخٌال واالبهار
 
۔ مزارة المنح الدراسً بخبرات فنٌة تشكٌلٌة بغٌة الحصول على تفهم اكبر الدور 3 

التشكٌل فً الصورة السٌنمابٌة تخصٌص دراسة عن توظٌف المؤثرات الرقمٌة 
 السورٌة والصوتٌة وناتجها الجمالً فً السٌنما
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 المصادر :.4
 
 والنشر، للطباعة الحكمة دار البحث، مناهج علم سعٌد، محمد طالب، أبو.1

 .1991 الموصل،
 التجرٌبٌة، السٌنما فً الفلمً التعبٌر لعناصر الفنٌة المعالجات الربٌعً، جبار بان.0

 .14ص ،2111 ، م.غ دكتوراه أطروحة الجمٌلة، الفنون كلٌة
 بغداد، للنشر، الرشٌد دار علً، جعفر: تر السٌنما، فهم دي، لوي جانٌتً، .3

1981. 
 والتهمٌش السطحً االهتمام بٌن.. الدراما فً المثقف شخصٌة) – العربً حمٌد .4

 ( المتعمد
 العربً المركز:  بٌروت.  التلفزٌونً االخراج فن(. 1999. ) البمبً حمادة .5

 . والعلوم للثقافة
 وزارة منشورات دمشق، عودة، حسن تر، الحركة، – الصورة جٌل، دولز .6

 .1997 للسٌنما، العامة المؤسسة – الثقافة
 للترجمة المأمون دار الزاهً، فرٌد: تر وموتها، الصورة حٌاة رٌجٌسدوبري،.7

 .ت.ب العراق، والنشر،
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 دار مدانات، عدنان: ترجمة السٌنمابً، اإلخراج حول أحادٌث ، مٌخابٌل روم،.8
 .17ص ،1981 بٌروت، الفارابً،

 والهوٌه الحداثهو والتنوٌر االنسانٌه المفاهٌم فً مقاربات) رحٌم محمد سعد.9
 2116 األولى الطبعه-( للمثقف العضوٌه والوظٌفه

 
 العربً المركز الدوحة، تبٌن، مجلة ،«والثورة المثقف عن: »بشارة عزمً.11

 .2113 ،4 العدد السٌاسات، ودارسة لألبحاث
 

 المجلس ، القاهره 1971-1952 المصرٌه العام القطاع سٌنما: النحاس هاشم.11
 الثقافه األعلى

 
 ونقد، أدب ،«والمجتمع العضوي المثقف.. جارمشً أنطونٌو: »ممدوح محمد.12

 2115 ،21 المجلد ،238 العدد القاهرة،


