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 :مقدمة
ن واحدة من  إن السينما بشكل عام إنما تؤثر عمى الرأي العام من خالل الموضوع الذي تطرحو وا 

جماليات السينما ىي ىذا التأثير نظرا لمدور الذي تؤديو وخطورتو في توجيو أفكار الناس وسموكيم، وربما 
 .(1) التأثير في قيميم االجتماعية واألخالقية

ولعل الناحية الجمالية ىي أولى اىتمامات صانع الفيمم حيث تصبح السينما لدى المشاىد ميدان سحر 
تتحد فيو العوامل السيكولوجية والبيئية لخمق أفق مفتوح الدىشة واإليحاء، وبالتأكيد فإن تمقي المشاىد 

في ضوء ذلك كمو . وكيفية إدراكو لمسمات الجمالية، يجب أن تكون معروفة لدى صانع الفيمم السينمائي
تأسست السمات الجمالية لمفيمم الروائي، التي ترتكز باألساس عمى استخدام المونتاج، واإلضاءة، واختيار 

لمجمال وىو روعة الحقيقة قطبان،ىناك مخرج يبحث عن :"جون لوك كودارزوايا الكاميرا؛ وفي ذلك يقول 
الحقيقة وما إن يجدىا فإنيا ستكون بالضرورة جميمة،وآخر يبحث عن الجمال وما إن يجده فإنو سيكون 

 .(2)" حقيقيا،يجد المرء ىذين القطبين في الخيالي والوثائقي
تزخر األفالم السينمائية بتشكيالت عمى مستوى عال من اإلبيار والتميز والجمال الذي يظير جميا في 

 األلوان المناسبة التي تجسد الجمالية المطموبة  االستخدام الجيد لإلضاءة والديكور واختيار

 . في العمل السينمائي

حسب المنظرين في السينما فإن الدرامي األفضل من أجل وضع المشيد في إطاره الجغرافي 
 واالجتماعي المناسب،

إن تطور ديكور األفالم قد تزامن مع تطور جماليات وتقنيات ':Barzacq   يرى برزاكو في ىذا الصدد
أما اإلضاءة فتؤدي دورا كبيرا في إضفاء . (3 )"السينما عموما إال انو في األصل ظير في فن المسرح
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دالالت جمالية وتعبيرية تعمق من مساحة المعنى المنبثق في الصورة، وتخمق حالة مزاجية لدى المشاىد 
 .وتزيد من الثراء الداللي والرمزي

وعمى غرار السينما العالمية حاولت السينما الجزائرية أن توجو كاميراتيا إلى ما يحدث في المجتمع 
وتكون مرآة عاكسة لو واستطاعت أن تكون مدرسة فنية صنعت الفرجة والترغيب، وتقدم وثيقة حية عن 

الثورة وتاريخ الجزائر ونالت اعترافا دوليا لما تحممو من فكرة وبعد جمالي، وسارت الموجة الجديدة 
 .لممخرجين الجزائريين في المنحى نفسو

بالوصف والتحميل لمخرجو " أذرار ن باية"جبـــــل بايـــــة وفي ىذه الدراسة ارتأيت أن أتناول فيمم 
، في محاولة لمعرفة إلى أي مدى برزت القيمة الجمالية لإلضاءة والديكور عز الدين مدورالجزائري 

 واأللوان في ىذا الفيمم،وما ىي اإلضافات البصرية التي عكستيا؟

إلى أي مدى تسيم اإلضاءة والديكور واأللوان في : من ىنا، تطرح إشكالية الدراسة التساؤالت اآلتية
إضفاء دالالت جمالية وتعبيرية تعمق من مساحة المعنى المنبثق عن 

؟ ما ىي الجماليات الناتجة عن باية جبلالصورة المرئية في فيمم 
ييدف البحث إلى جبل بايةالمون، واإلضاءة، والديكور في فيمم 

الكشف عن الدور الجمالي والتعبيري لإلضاءة والديكور والمون في 
وتكمن أىمية البحث في الخوض في القيم الجمالية لمون . الفيمم

والديكور واإلضاءة في السينما الروائية وما تمثمو  ىذه األخيرة من 
إضافة إلثراء السياق الفيممي، فضال عن الوظيفة التعبيرية والجمالية 

واعتمد البحث  من حيث . التي تؤدييا في بناء المقطة السينمائية
وفق جبل باية المنيج عمى دراسة الحالة والمتمثمة في تحميل فيمم 

 .إجراء تحميمي وصفي سيميولوجي؟

 التحميل النظري لجماليات الفيمم السينمائي .1
 :إدراك الجمال في صناعة السينما .1

تمثل الجمالية في المجال الفني الموقف النظري من ظاىرة الجمال 
في نتاجات الفن المختمفة، حيث ترتكز عمى تنظيم العناصر المرئية وترتيبيا داخل العمل الفني بما يبعث 

 .الرضا والسرور والدىشة
إن المشكمة الرئيسية في فمسفة الجمال ىي أن نميز بين العناصر البنائية المشتركة وسط األنواع 
المحيرة من التجارب الجمالية المتنوعة،وىنا يثار السؤال عن ماىية الجمال أو طبيعتو، فزىرية الورد، 

، ونصب الحرية، ىذه كميا يمكن أن توصف جميمة، لكنيا قائمة متنافرة، بتيوفنوضوء القمر، وموسيقى 
أو غير متجانسة من األشياء،ولو نظرنا إلييا نظرة عادية،لوجدنا أن ال تشابو يربطيا، ومع ذلك فالبد أن 

تكون طبيعة مشتركة بين ىذه األشياء المختمفة جميعا؛ وىذه الطبيعة المشتركة تحدث فينا نوعا من 
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ويتشكل ىذا االنطباع من خالل إدراكو الذي يتم عمى نوعين، . االنطباع، يطمق عميو االنطباع الجمالي
دراك خارجي، والمقصود باإلدراك الخارجي، ىو إدراك الموضوعات الخارجية عن طريق  إدراك داخمي وا 

الحواس الخمس،أما اإلدراك الداخمي فيو اإلدراك الذي يتم من التأمل الذاتي لحاالتنا النفسية،وأفكارنا 
ومشاعرنا وانفعاالتنا وعواطفنا، إن العممية السينمائية برمتيا ما ىي إال عممية عقمية، فالسينما فن العقل 

 .(4)"بالضبط،كما إن الموسيقى فن األذن والرسم فن العين
إن فيم الجمال ىو عممية معرفية ومن ثم يمكن أن تكون فعال خالصا لمتصور أو فعال خالصا 

- ومن دون قصدية في بداياتيا وبقصدية واضحة فيما بعد-ولكن السينما . لإلدراك،أو جمعا ليما معا
فبعد أن  نتجت عن تطور الوعي الثقافي لصانعي األفالم وكذلك التطور الكبير في التقنية المستخدمة،

الحظ صناع األفالم انبيار الجميور بتمك الصور المعروضة في الشاشة، بدؤوا مرحمة جديدة لتطوير ىذه 
وبالتأكيد فإن أي تطوير أو محاولة . األفالم لتحقيق أكبر قدر ممكن من التأثير عمى ىذا الجميور

لمتطوير تضفي جمالية حتى لو كانت نسبية عمى الفيمم؛ حيث يتم من خالل العمل عمى تطوير كافة 
 .العوامل الداخمة في صناعة الفيمم، لخمق سمات جمالية لمسينما

إن الوظيفة األساسية لصانع الفيمم ال تتركز فقط في نقل الواقع، بل في خمق عالم جديد عالم إنساني 
حقا، فالفنان يحمل العالم في جنباتو، ويحاول جاىدا خمق عالم يستطيع أن يجذب المشاىد إلى نواح عدة، 

ولعل الناحية الجمالية ىي أولى اىتماماتو،حيث تصبح السينما لدى المشاىد ميدان سحر تتحد فيو 
العوامل السيكولوجية والبيئية لخمق أفق مفتوح أمام الدىشة واإليحاء، فالسينما منذ اختراعيا تفرض 

سطوتيا وتثير الرىبة والخوف والدىشة، ولذلك  فإن تمقي المشاىد وكيفية إدراكو لمسمات الجمالية،يجب 
أن تكون معروفة لدى صانع الفيمم السينمائي، في ضوء ذلك كمو تأسست السمات الجمالية لألفالم 

 .(5) السينمائية
وتأسيسا لمسينما كفن، فقد حاول ُمنظرو األفالم في النصف األول من القرن العشرين تبرير الدراسة 

الجدية لمسينما بالقول إنيا شكل من أشكال الفن، وقد انطمقوا النجاز ذلك اليدف بمحاولة تحديد الخواص 
 .التي تحدد الفيمم باعتباره فيمما،أي التي تميز الفيمم عن الفنون األخرى

 رودولف ارنيايمكانت أول مدرسة فكرية تدافع عن الفيمم بصفتو فنا ىي مدرسة الشكميين، مثل 
، وبالنسبة لمشكميين،الخاصية المميزة لمفيمم ىي عدم قدرتو عمى محاكاة سيرجي ايزنشتاينوصانع األفالم 

التجربة البصرية لمحياة الواقعية محاكاة كاممة، وقد يبدو ومن المستغرب في البداية أن الشكميين ركزوا 
إن ىذه القيود تعرف اإلمكانية "عمى القيود التي تقيد الفيمم في تعريفو بصفتو فنا،لكنيم طرحوا مقولة 

التعبيرية لمفيمم،فقيود الفيمم تتيح لصانع الفيمم فرصة استغالل التجربة اليومية لمحياة الواقعية وتشويييا 
 .(6)"ألغراض فنية

 

 

 



136 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جماليات الفيمم السينمائي .2

تمثل السينما خطابا بصريا،لديو القدرة عمى التوغل في كافة جوانب حياة اإلنسان،بل ولديو القدرة عمى 
وذلك من خالل فاعمية الخيال التي تبدأ مع انتقاء المظاىر الجميمة من الوجود الطبيعي بدال من  تشكيميا،

أي أن الخيال يبدأ باإلفصاح عن أبعاده الجمالية وقدرتو عمى  االقتصار عمى تقميدىا بقبحيا أو جماليا،
وتتمثل الجماليات السينمائية إذن في دراسة  .الخمق عندما يدرك الفنان العالقة باألشياء ويستجمع المعاني
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يجاد عالقات فنية وجمالية وتعبيرية بين  الموقف النظري والتطبيقي من ظاىرة الجمال في السينما، وا 
 .عناصر التكوين السينمائي

 :من بين الجماليات التي تنطوي عمييا السينما نذكر ما يمي
 جماليات اإلضاءة: 

تؤدي اإلضاءة دورا كبيرا وواضحا في مجال األعمال الفنية، وتتجمى اإلضاءة منفردة بطاقة تعبيرية 
الديكور، واإلكسسوار، والمؤثرات  وجمالية عالية أو بمشاركة العناصر الصورية والصوتية مثل األزياء،

 .                   الصوتية وغيرىا من العناصر، لتخمق صورة بصرية جميمة ذات تعبير داللي

أي  إن اليدف من اإلضاءة ىو تحقيق صورة تتوفر فييا األجواء المناسبة لمبيئة ومجرى األحداث،
عندما يضع مدير التصوير إضاءتو، يجب أن يعمل عمى وقف مكونات المكان الذي يحوي الحدث، وىذا 

 .ما يقع عمى عاتق المخرج لتحديد رؤيتو الخاصة بو
فعند دخول المون عمى الضوء يعطيو قدرة جديدة بخمق الجو العام ألن المون لو خاصية التأثير النفسي 
المباشر، ولو مدلوالتو عند اإلنسان فضال عن كونو أحد العناصر التي تستخدم لتكوين مجموعة مضامين 

فيي التي تشكل كل ما  فاإلضاءة تعد أىم عنصر في التصوير السينمائي،.تعبر عن أفكار الفنان نفسو
 .(7)تراه عدسة التصوير لتكسبو العمق أو التسطيح،اإلثارة أو الممل،الواقعية أو االفتعال 

في سياق آخر،تساىم اإلضاءة في التعبير عن المواقف المختمفة لمفيمم، فيي بمثابة خمفية لمصورة بكل 
ما تحممو في إبراز الموضوع األساسي، فإذا كان ىناك جريمة في حجرة مثال، فمن الطبيعي أن يضاء 

ركن واحد إلحداث التأثير المطموب، ويمكن أن نقيس عمى ذلك اإلضاءة المطموبة لممواقف المختمفة مثال 
في حفمة عيد الميالد تكون اإلضاءة عالية أي تشمل كل أركان المشيد، وتكاد تكون متساوية في توزيعيا 
عمى األجسام المختمفة، بينما تكون اإلضاءة في موقف حزن منخفضة ومتساوية، لمتعبير عن الخوف البد 

 .أن تتوفر درجة عالية من التباين بين الظل والضوء
كما نستخدم مع موقف رومانسي إضاءة ناعمة جد خالية من الظالل، وألن القمق ىو اضطراب نفسي 

في اتجاىات متباينة، فينبغي أن تنقل لنا اإلضاءة ىذا التوتر، فتكون تارة من الشمال وتارة أخرى من 
وبالتالي فإن وظيفة اإلضاءة ال تقتصر عمى مجرد توفير الوضع . اليمين، من األسفل ثم من األعمى

 .(8)المناسب اللتقاط الصورة، بل تتعداه إلى تحديد الزمن الذي تجري فيو األحداث
وتستعصي  بذلك عممية التصوير ما لم تكن ىناك إضاءة، فاإلضاءة ىي التي تجسم األشياء تخمق 
اإلحساس بيا، حيث إن أي جسم ميما بمغ حجمو أو شكمو ال يمكن أن يكون لو إحساس بصري ما لم 

 تكن ىناك إضاءة مسمطة عميو، وىذه اإلضاءة ليست بالضرورة أن تكون اصطناعية
(9). 
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 جماليات الديكور: 

، ( (sets,setting,scenery ىي كممة فرنسية األصل يقابميا في المغة االنجميزيةdécorكممة ديكور 
والكممة الفرنسية األكثر شيوعا وشموال ألنيا تشمل المناظر واألثاث والخمفيات، وعادة ما يعنى بيا 

 .(10)التجميل، الزخرف، وتثير في الذىن بعض الصور الجمالية التي ترتب بيا البيوت
يعد الديكور عنصرا دراميا ىاما في عممية اإلبداع السينمائي، فيو يساىم في استحداث البعد الدرامي 

  إن تطور ديكور األفالم تزامن مع تطور جماليات وتقنيات  L.Barzaqليون برزاكالمناسب، ويرى 
 .السينما عموما،إال أن الديكور في األصل ظير في فن المسرح

وقد ظيرت في أواخر العشرينات موجة جديدة في تصميم الديكورات سيمت ىذه الموجة بالسينما الحرة 
لى الديكورات الطبيعية  أو السينما الحقيقية،تقوم مبادئ ىذه الموجة عمى ضرورة العودة إلى الطبيعة وا 

حتى يتمكن السينمائي من تبميغ إحساسو إلى المشاىد، ففيمم بال مناظر خارجية،ال سماء، وال شمس،ال 
ويمكن اعتبار الديكور في معناه الواسع شخصية متخفية، لكن . نبات، سيؤدي إلى الشعور باالختناق

دائمة الحضور، ىدفو البحث في كل فيمم عن بعد الدرامي األفضل، من أجل وضع المشيد في إطاره 
 .الجغرافي واالجتماعي المناسب

وبحسب المنظرين في السينما فإن الديكور يحتل في الفيمم المرتبة الثانية من حيث األىمية،بعد عنصر 
 ليس ليون برزاكالممثمين عمى شرط أن يكون  الديكور بمعان واضحة، بال غموض،ألن المشاىد حسب 

 .(11)لديو الوقت لتفسير معاني الديكورات المبيمة

 من بين الباحثين الذين درسوا بتعمق دور الديكور في R.M.Stevensروبار مولي ستيفنس ويعد 
يمكن أن يكون الديكور في السينما جيدا، سواء أكان : "1929 سنة فن السينماالسينما،حيث ذكر في كتابو 

واقعيا، قديما، حديثا، إذا لعب دورا حقيقيا، ينبغي عمى الديكور أن يقدم الشخصية حتى قبل أن تظير، 
يشير إلى وضعيا االجتماعي، أذواقيا، عاداتيا، طريقة عيشيا، وبالتالي فان الديكور يجب أن يرتبط 

رأيت :" في تعميقو عمى أحد األفالم بما يميA.Bazanاندري بازان كما أشار . (12)" ارتباطا قويا بالمشيد
رساء  ظيار الشخصيات، وا  كيف ينسجم دور الديكور مع الممثمين في شرح الوضعيات وتبريرىا، وا 

 .(13)" مصداقية المشاىد
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وباختالف األنواع السينمائية من أفالم بوليسية، مغامرات، تختمف الديكورات في جوىرىا، قد تكون 
مفرحة أو عجيبة، أخرى حزينة أو مخيفة، ىذه المسألة تبقى إبداعية، وتتعمق بإحساس مصمم الديكور، 

 ومواىبو الشخصية التي تسمح بتكيف 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 أسموبو مع وجية نظر مخرج الفيمم؛ وعمى ىذا النحو، يظير الديكور جو السرد ألن كل لقطة تحمل 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
كما توجد ديكورات تممك في حد ذاتيا قوة درامية،  .داللتيا موافقة لإلطار الذي وضعت فيو الصورة

الجزر الخالية، أو استخدام عناصر طبيعية لزيادة البعد الدرامي وتقوية الجو العام  مثل األماكن المنعزلة،
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لمسرد الفيممي، مثل المطر الغزير الذي يوحي بفكرة الحزن،أو الفشل،إلى جانب العواصف والريح 
 .والضباب الذي يقول عنو النقاد أنو عامل طبيعي يضفي عمى الموقف عنصر الشك

وبخصوص ديكور الفيمم التاريخي فيتميز بخصوصية معينة تراعي الدقة في وصف الفترة التاريخية 
ىي عناصر تحكي  اليندسة المعمارية، األثاث، المالبس،".... ستيفنس حيث يقول التي يعالجيا الفيمم،

 .   (14)"إلى معرفتو ذاك العصر،وينبغي أن يجد المشاىد عمى الشاشة نظرة الماضي الذي يتطمع
في سياق متصل، يؤدي الديكور الذي تتحرك في فضائو اإلكسسوارات دورا يحرك المعنى، فديكورات 
المبنية والقصور تتميز عن المباني البسيطة في وسط المدينة أو المنازل الريفية في أطرافيا،حيث يتحرك 

كما انو عن طريق الشفرات التي تحمميا األزياء يمكن أن نمتمس زمكانية .الديكور في سياق النص الفيممي
المشيد أو البيئة، فممزي وظائف عدة، فوظيفة الزي لمشعوب البدائية أكثر من حماية الجسد إذ يحمل 

 .(15)معنى العادات والمعتقدات، فممزي داللة طقسية تنقل اإلنسان إلى عالم غير العالم الذي يعيشو
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 جماليات األلوان: 

المون ىو الطبقة الظاىرية لمشكل ومع ذلك نجد انو يتغمغل إلى باطنية الشكل،و يتحد معيا ليساعد في 
إبراز المضمون أو الفكرة المحممة في مادية الشكل من خالل ارتباطو بسموكية البشر ومالو من اثر مباشر 
حداث عدد من الذبذبات  عمى الحواس اإلنسانية،أثناء سقوط بعض الموجات الضوئية عمى شبكية العين وا 
المختمفة وحسب طول الموجة لكل لون من األلوان، وىذا ما يساعد عمى تحديد الرضا أو عدم االرتياح 

لبعض األلوان، ويضطمع المون بدور ميم في سيكولوجية البشر ألنو يرتبط بما يحبون ويكرىون، فالبعض 
يحب المون األخضر، أو األزرق لمشابيتو لفضل الربيع أو السماء الزرقاء الصافية التي تدل عمى الراحة 
. واليدوء، ويكرىون المون األحمر ألنو يدل عمى الخطر واألسود عمى الحزن واألصفر يدل عمى المرض
وىذه الدالالت عمى األكثر ترتبط في التكوين المزاجي لألفراد وال يجب أن تكون قاعدة أو أساس عند 

ال عالقة لتمك القيم "... ىربرت ريدالمصمم عند تناولو لأللوان وتوظيفيا في العممية التصميمية إذ يقول
ن جاز أن تكون ذات عالقة كبيرة بارتكاز أي  الترابطية بالقيمة الجمالية لمون إذ يؤخذ بوصفو ذاك،وا 
فرد بعينو إزاء عمل فني معين،فنحن في الخبرة الجمالية إنما ندخل بدافع الحدس في طبيعة المون 

ونتذوق عمقو أو دفئو أو أسموب إبراز مختمف أنواعو،أو بعبارة أخرى صفاتو الموضوعة ثم نقدم خطوة 
 .(16).."أخرى فنوحد بين تمك الصفات وبين انفعاالتنا

يميل صناع األفالم إلى استخدام أحد الطرق األساسية في تناول األلوان، إما أن يختار أو يستعمل لونا 
واحدا في كل الفيمم،أو أن يعمل عمى أن يبدو المون طبيعيا ولكنو منظم بطريقة لتحقيق التباين بين 
المشاىد وىي الصيغة األكثر استخداما،ويمكن استعمال عدة أنواع من األلوان مقصودة لألعمال 

 .(17)المرحة
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ن  ويرى بعض السينمائيين أن النسق الموني ينبغي أن يسيم في المعنى الخاص بأي شعور داخمي، وا 
ىذا المعنى قد يكون غير واضح تماما مثل الشعور المرتبط بو وىناك اعتقاد واسع االنتشار بأن التعبير 

يبدو أن "... يعبر عن ذلك بقولوايزنشتاينالموني يقوم عمى تداعي المعاني والخواطر واألفكار لذا نجد 
 .  (18)"ىناك اتفاقا عاما عمى أن األلوان تختمف عن بعضيا البعض من حيث التعبير النوعي الحسي

بالغ الرسالة السينمائية بجذب انتباه المشاىد وخمق جو  إن لأللوان تأثير بالغ األىمية والتأثير وا 
وجداني انفعالي، وتكمن جمالية األلوان في حسن استخداميا فيمكن خمق الجمالية عن طريق تباين األلوان 
برازه وأيضا  وىو التضاد، فاألبيض ىو نقيض األسود، والتباين يمعب دورا كبيرا في تغيير حجم األشكال وا 
شاعرية التوافق بين األلوان حيث ىي عبارة عن اتحاد موفق لأللوان ينشأ عن طريق خاصية المصاىرة 
والتقارب الموجود بين األلوان واتحاداتيا البصرية، فإذا ما استخدمت األلوان الدافئة تعطي توافقا لونيا 

 .(19)ونفس الحال إذا استخدمت األلوان الباردة معا 
 "جبل باية"الجماليات السينمائية في فيمم . 2
 :التحميل التعييني لمفيمم.1
 بطاقة فنية عن المخرج: 

 بسيدي عيش، والية بجاية، حيث قضى طفولتو ىناك، درس 1947ماي 8 من مواليد عز الدين مدور
 في دراسة السينما في جامعة موسكو 1971األدب الفرنسي بجامعة الجزائر، ثم تخصص ابتداء من سنة  

 واستطاع أن يخرج العديد من األفالم القصيرة 1976بروسيا، عاد واستقر بالجزائر ابتداء من سنة 
عز رحل . لممؤسسة الوطنية لإلنتاج السمعي البصري، باإلضافة إلى عدة حصص تمفزيونية وأفالم وثائقية
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 سنة، ولم يستمتع بالفيمم الذي أخرجو ولم يحفل بالصدى 52 عن عمر يناىز2000ماي17 الدين مدور في
 .الذي حققو

 : أما عن أعمالو يمكن أن نحصرىا فيما يمي
 1980 : « les nouvelles croisades » 

 1982 : « la fille et le papillon »  

 1983 : « entre nous » 

 1985 : « combien je vous aime » 

 1986 : « polisario année 15 » 

 1988 : « un survivant raconte » 

 1990 : « des faits et des faits » 

 1991 : « la légende de Tiklat » 

 1992 : « djurdjura » 

 1993 : « le chacal doré » 

 1997 : « adrar n Baya » 

 1998 : « la douleur muette » 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بطاقة فنية عن الفيمم: 

 جبل باية أو أذرار ن باية:عنوان الفيمم
 .عز الدين مدور:المخرج
 ENPA,ENTV،Imago caroline:اإلنتاج

 .عز الدين عابد:مدير اإلنتاج
 .بشير سالمي:مدير التصوير

 .أمين  قويدر:ميندس الصوت
 .1997:.سنة الصدور

 . د50 سا و 1:مدة الفيمم
 Jean pierre dedo  وعز الدين مدور، وجون بيار ديد:سيناريو وحوار
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 .فيمم ممون: ركيزة الفيمم
 .جميمة أمزال في دور باية: الممثمون

 عبد الرحمان دبيان في دور جندل. 
 عمي اغيل عمي في دور العجوز بمعيد. 
 وردية كسي في دور العجوز عمجة. 
 كمال عبد الرحمان في دور سعيد. 
 ممخص الفيمم: 

تعود أحداث الفيمم في تصويره التاريخي إلى حياة سكان منطقة القبائل في السنوات األولى من دخول 
وتدور وقائع الفيمم حول الشرف والثأر الذي كان يميز عادات وتقاليد . االستعمار الفرنسي في الجزائر

 التي قتل زوجيا من طرف ابن أحد الحكام الموالين لالستعمار الفرنسي قصد بايةأبناء ىذه المنطقة؛ 
غير أن أبناء قريتيا حاولوا االستيالء   الزواج بيا بعد أن أحبيا، وحقنا لمدماء تتسمم دية من والد القاتل،

عمى قيمة تمك الدية قصد إعادة بناء قريتيم التي دمرىا االستعمار،باإلضافة إلى إنعاش الزراعة وتربية 
. المواشي كمصدر الرزق بالنسبة ليم بعدما تّمت مصادرة أراضييم من طرف الحكام الموالين لالستعمار

 ترفض الفكرة  وتؤكد أن بايةفضال عن إصرارىم عمى تزويجيا لقاتل زوجيا قصد كسب رضا الحاكم، 
تمك الدية ستكون نفسيا دية قاتل زوجيا بعد أن يثأر لو ابنيا الوحيد،وىو ما حدث فعال بعدما صار ابنيا 

شابا يافعا استطاع أن ينتقم لموت والده،حيث يقتل ابن الباي في ليمة زواجو، لتكون الدية نفسيا التي 
 .تمقتيا باية في زوجيا ىي دية المقتول لوالده

 2:والديكور في فيمم جبل باية المون، السمات الجمالية لإلضاءة،

 جماليات اإلضاءة       : 
تراوحت اإلضاءة المستعممة في الفيمم بين اإلضاءة الطبيعية التي تعتمد باألساس عمى ضوء الشمس 
ولون السماء،إضافة إلى استعمال اإلضاءة االصطناعية في بعض المشاىد من الفيمم، وتجمى ذلك في 

لقد استعمل .إنارة البيوت سواء منيا الجبمية التي يسكنيا الفالحون،أو القصور التي يسكنيا الباشاغات
الضوء بكثرة عمى الوجو إلبراز المالمح التعبيرية أو ما يسمى باإلضاءة عمى الوجو، وذلك باالعتماد عمى 
المقطة القريبة جدا أو المقربة، وىو ما سجمناه في المقطات التي تظير فييا البطمة سواء إلظيار حزنيا أو 

خوفيا أو فرحيا، كما وظف اإلضاءة الباىرة لمتعبير عن الفرح والسعادة، التضاد بين الضوء والظالم، 
وتعززت الجمالية في استخدامو الكبير لضوء الشمس . وىو ما خمق جوا من التشويق والدرامية في الفيمم

 .الذي تمركز عمى وجوه الممثمين أو الطبيعة الخالبة التي تم التصوير فييا
 جماليات الديكور: 

ما الحظناه في الفيمم ىو الديكور الطبيعي الذي اعتمد عميو المخرج، فتقريبا أغمبية المشاىد تم 
تصويرىا في الجبل،ما عدا بعض المشاىد التي تصور القصر من الداخل والخارج وبعض البيوت الجبمية 
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استخدامو لمديكور الطبيعي شكل لوحة جمالية أضفت عمى الفيمم اإلبيارية بعيدا .داخل الكيوف والمغارات
 الذي ينتمي إلى عز الدين مدورعن الخيال والتصنع، فجاءت المقطات شبو حقيقية وىذا ما يميز أسموب 

 .المدرسة الروسية
لقد تراوحت العالمات الجمالية في الديكور بين جمال الشخصيات حيث تم اختيارىا بعناية فائقة،وىي 
شخصيات معروفة لدى المشاىد الجزائري؛ وجمالية المباس المزركش باأللوان  والنقوش األمازيغية، التي 
تحمل خصوصية منطقة القبائل وقد ظير جميا في لباس النساء واألطفال، ولباس الباشاغا الذي يحمل 

وبذلك تنوعت مالبسيم و تباينت، .لمسة تركية استنادا لمحقبة الزمنية التي تدور فييا أحداث لمفيمم
 التي بايةفالباشاغا وأىمو والحياة التي يعيشيا تمتاز مالبسيم بطابع المالبس العثمانية،عكس مالبس 

تراوحت بين  القشابية واألحذية الجمدية، والبرنوس الذي يرمز لمطيارة والعفة والستر لممرأة، ورمز الرجولة 
وبالتالي يعكس المباس األبعاد الثقافية لممنطقة، وصورا جعمتنا نممس الماضي . لدى الرجل األمازيغي

 .البعيد، فكانت سمة أضفت لمسة إبداعية في الفيمم
إلى جانب جمالية الحركة التي تجسدت في طريقة أداء الرقصات النسائية التي تتراوح بين الخفة 

والسرعة، ولم يغفل المخرج عن جمال المرأة القبائمية التي ظيرت في الفيمم بكامل أنوثتيا وعفتيا، فالكحل 
والمرآة،والحمي الفضية والخمخال ىي أدوات الزينة التي تتجّمل بيا، وىو ما عكس جمالية المظير في 

 .الفيمم
أما العمران فنجد نوعين،األول يتمثل في الطابع العمراني العثماني الذي يتميز بالقصور والفسيفساء 
والفناءات التي تتوسطيا نافورة، أما النوع الثاني فيتمثل في البيوت الحجرية التقميدية التي تتميز بسقف 

 .القرميد والزخرفة الحائطية، والقالل الموجودة في كل بيت
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 جمالية المون: 

تم توظيف مزيج من األلوان بناء عمى الديكور المستعمل في الفيمم، فجاءت األلوان متنوعة وموحية 
 .في استخداماتيا،تراوحت بين المون األحمر،األخضر،األبيض، واألسود والبرتقالي

ظير جميا في لباس البطمة التي ترتدي برنوسا أحمر ويرمز إلى القوة،الطاقة  : المون األحمر
 بايةالطموح،العزم،النصر، الحب، فيو لون مثير مستوحى من النار والدم والثورة، جاء ليعكس مزاجية 

كما يرمز األحمر إلى لون األرض . زعيم العصابةجندلوعزميا عمى الثأر لزوجيا، وكذا وقوعيا في حب 
 .التي سقيت بالدم وىي جوىر الفيمم وبؤرة الصراع بين القرويين واالستعمار

 إلو أنزاروىو لون المجد واالعتزاز والتباىي ويظير في لباس القرويين أثناء احتفاالت :المون البرتقالي
 .المطر في األسطورة األمازيغية

 .ويوحي بالحزن واأللم، شمل لباس البطمة في عزاء قاتل زوجيا ولباس والد المقتول: المون األسود
وىو لون االخضرار واالنبعاث الروحي، األمل، اليدوء والسكينة،تجمى في الصورة :المون األخضر

 .الطبيعية لمجبل في أجمل حمة لو،من اخضرار النباتات،واألشجار والغابات
 بعد أن قررت الخروج من بايةيرمز لمنقاء والوضوح والسعادة والحياة، تمثل في لباس : المون األبيض

حزنيا واالستحمام في النير إشارة إلى رغبتيا بالزواج مرة أخرى، فعكس لون الصفاء  والعفة التي 
 .(الماء ىو األمان مثل أمازيغي)بداخميا، وماء النير يوحي باألمان

أضفت ىذه الفسيفساء من األلوان جمالية ورونقا عمى الفيمم، تخطت حدود اإلعجاب إلى االنبيار 
 .بالحمة اإلبداعية التي جاءت منسجمة ومتناغمة مع الشخصيات والمشاىد الدرامية

 :خمصنا في ىذا البحث إلى جممة من المالحظات جاءت كما يأتي: نتائج التحميل.3
  عمى تشكيمة فائقة التنوع من مفردات المكان، وتتراوح أماكن السرد واألحداث جبل بايةيتوفر فيمم 

فيما بين المشاىد التي تمثمت في الديكور الطبيعي، من تصوير لمغابة، واألراضي السيمية 
الخصبة،مرورا إلى الجبال التي تزخر بيا منطقة القبائل، ويتمثل الفضاء اآلخر في المدينة ذات النط 

 .العصري أو التركي في البناء من القصور والنافورات، وىنا نممس جمالية المكان

  ىي دراما األيام والميالي، والفصول والسنوات،تشبو في تركيبتيا عز الدين مدوردراما المخرج 
 .أسموب الدراما الوثائقية في سرد الحقائق،فجاءت متسمسمة زمنيا وىو ما صنع جمالية الزمان

  فسيفساء األلوان المستخدمة انعكست عمى مجمل الديكورات والتفاصيل الجمالية التي ظيرت داخل
 .بنية الفيمم

  نالحظ أن اإلضاءة في الفيمم تبدو منسجمة مع الحالة الطبيعية لإلضاءة في فصل الشتاء،وما
  .يبعثو الخشب والنار من دفء وشاعرية  عمى المشاىد
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  إن عنصر الديكور وممحقاتو من قطع األثاث
يحاءات عن رمزية  واإلكسسوارات لو دالالت وا 

 .المكان

  لقد رسمت متتالية طقوس ما قبل الحرث إبداعا ال
 .متناىيا في الفيمم

  برزت قيمة األرض كقيمة جمالية تمسك بيا السكان
 .وحاربوا من أجميا

  العالقة الوطيدة بين القرويين في ذلك الجبل الذي
كان من المفروض أن ال حياة فيو،غير أنو أصبح المالذ 

كرمز لمتكافل االجتماعي " التويزة"اآلمن ليم، وظيرت 
 .بينيم

  زعيم العصابة، عالقة جندل وبايةالحب كقيمة جمالية تجمت في العالقة العفيفة التي جمعت البطمة 
 .تطغى عمييا اإلنسانية والحشمة واألنفة األمازيغية

 ،ثنائيات لقصة تاريخية تحمل قدسية المكان  الحب، الثأر، القرويون، االستعمار، األرض،الجبل
 .والزمان

 
 

 :  الخاتمة
، فإن مدى نجاحو يكون دائما مرتبطا بمدى ”إن أي فيمم ،وميما تميز عمى مستوى األداء والتعبير

مقولة "اىتمامو بالجانب الجمالي الذي يفترض بصانع الفيمم أن يعي إدراك المشاىد المسبق لو،ألن 
؛ لذلك فإن األفالم التي ال "الجميل قائمة في جوىر العقل البشري الذي تنطوي طبيعتو عمى مبدأ جمالي

تعتني بالفعل الجمالي ال يمكن ليا أن تحظى باالىتمام المطموب من قبل المشاىد، وستفتقد العالم المؤثر 
فالجمال صفة متحققة في األشياء، وىو سمة بارزة من سمات ىذا "في العممية اإلبداعية الفيممية كميا، 

ن النفس تفطن إلى الجمال وتحسو، وتستجيب إليو، ولكن حظ ىذه النفوس منو متفاوت،  الوجود، وا 
 . (20)"وىي تدركو بداىة بغير تفكير، وتستقبمو في فرح وسرور

كما أن التطورات التقنية اليائمة في أدوات الصناعة السينمائية، وكذلك التحوالت التي شممت أساليب 
الخمق واإلبداع الفني،قد أسيمت كثيرا في تطور السمات الجمالية لمسينما، كذلك القيم الجمالية القائمة 

 .عمى محاكاة أوضاع الطبيعة وأشكاليا والقيم الجمالية المبتكرة من شأنيا أن تؤدي دورا في ذلك
بطريقة إبداعية أن يصور حقبة زمنية جبل باية  في فيممو عز الدين مدوراستطاع المخرج الجزائري 

من تاريخ الجزائر في منطقة القبائل، وظف فيو الميكانيزمات الطبيعية والتراثية والثقافية لممنطقة، مشكال 
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لوحة سينمائية معبرة، لم يغفل  فييا عن الجانب اإلنساني الذي كانت تعيشو المنطقة، وصور التكافل 
الذي تقدم إلو المطر " أنزار"وأسطورة في الحقول أو بناء المنازل، " التويزة"االجتماعي من خالل مناظر 

 .لو فتاة جميمة كيدية في حال انقطاع الغيث عن المنطقة
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