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 ص:                                                                               لخستمال   

املصري اخلطاب السينمائي حيملها الدراسة حماولة التعرف على طبيعة القضايا السياسية اليت  تستهدفا
   ، الديناميات السياسيةالعالقة اجلدلية بني الفن السينمائي و  االقرتاب منمن خالل حماولة و مسالكه  اهيف ثناي

اليت تعتم  و تتفاع   سياسيةسوسيو سينما املصرية يف ضوء التحوالت الال طالتمجم  التيارات اليت مب اإلمساكو 
                                           ا.ذمنا هيو  إىلاالستقالل  نذمصر خاصة م داخ  الوطن العريب عامة و

              .و السياسية احمللية و العربية أثر العم  الدرامي على البنية االجتماعية مقاربة كما استهدف الدراسة
من خالل حتلي  الفيلم  البصريةالعالمات  نسقاملعاين الكامنة يف  الستمجالءالدراسة املقاربة السيميولوجية  تبنتو 

ية السياسية و االيدولوج و املسائ  االجتماعية و القيمالقضايا أهم فة ملعر   " هي فوضى؟"السينمائي املصري
                                                                      . ة للفيلم يف فرتة حكم الرئيس مبارك اللساني البىن داخ املختزنة و املستبطنة 

ضمن صارورهتا الزمنية املختلفة أن تنق  تفاصي  ت استطاع أن األفالم املصريةومن أهم ما توصلت إليه الدراسة:
     عنيفة، و ممارساتمن ظلم و قهر سياسي و أمين  الواقع السياسي يف ك  مرحلة من مراح  اجملتمع املصري،

         تردي مستوى املعيشة و انتشار اآلفات االجتماعية كذا خصوصيات املعيش اليومي للمواطن البسيط من   و
                                                                                                   .و الفقر و التشرد

                   للمسائ  تناوله خالل منكما هو الواقع   عكست يةتعبار  تهايف مجلته و بني العم  الدرامي و قد كان
، كما تناول قو  اإلنسانحلانتهاك  سياسي وو فساد ف عنو أمين و السياسي  هرقمن السياسية و االعطاب 

                كالقضية الفلسطينية و الثورات العربية وغارها.   القوميذات البعد القضايا العم  الدرامي املصري 
              مفهوم القومية  و الوطنية املصرية، السينما  من بني أهم القيم السوسيوسياسية السائدة داخ  أنو نلمس 

و باجملم  استطاعت  .لثورة ، التنديد بالظلم ،رفض االستبداد و العنصرية و الطائفيةا ،و العدالة االجتماعية
االجتماعية و االختالالت الوظيفية السياسية، بالرغم من  القضايا خمتلفنوعا ما  تالمس أنالسينما املصرية 

 .سلطة السياسية من جهة و رقابة السلطة الفنية من جهة أخرىلل املنتظمة لرقابةا

، املقاربة السيميولوجية القضايا السياسية ، اخلطاب السينمائي، السينما املصرية، العم  الدرامي،الكلمات الدالة:
.اجملتمع املصري  



 

 

Abstract 

The study aimed at identifying the nature of the political issues that the Egyptian film 

discourse carries in its content by trying to approach the dialectical relationship between 

cinematic art and political dynamics and to capture the changes that took place in 

Egyptian cinema in the light of the sociopolitical within the Arab world in general and 

Egypt in particular, from Independence era to the present day. 

The study also aimed at approaching the impact of dramatic work on the local, regional 

and Arab social and political structures. The study adopted a semimological approach to 

uncover the latentmeanings within the pattern of visual signs through the analysis of the 

Egyptian film «chaos", in order to identify the most important issues and social 

problematics, political and ideological values stored and hidden within the linguistic 

structures of the film. 

One of the most important findings of the current study is that the Egyptian films 

managed to convey the details of the political reality at every stage of Egyptian society, 

focusing on injustice, political and security oppression, violent practices, and the 

everyday characteristics of ordinary citizens to the low standard of living, prevalence of 

social pests, poverty and displacement. 

The dramatic  film was an expression mechanism of reality that reflected it as it is, 

shedding light on current issues and political dilemmas such as political oppression, 

insecurity, organized violence, political corruption and violation of human rights. The 

Egyptian drama also dealt with questions of national dimension such as the Palestinian 

cause, the Arab revolutions and other relevant subjects. 

We observe that among the most important sociopolitical values prevailing within 

Egyptian cinema is the concept of nationalism, patriotism, social justice, revolution, and 

condemnation of injustice, rejection of tyranny, racism and sectarianism. In general, 

Egyptian cinema was able to touch on various social issues and political dysfunctions, 

despite the systematic monitoring form the political power on the one hand and the 

censorship of the deontological authority on the other hand. 

Keywords:Cinematic discourse, Egyptian cinema, drama, the semimological approach, 

Egyptian society. 
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 مقدمة:

مبختلف جتلياته أضحى  الفيلم السينمائي  ذو أمهية بالغة   يف التأثري  بإعتبار الفن السينمائي مرآة عاكسة للواقع   
لك أن  بني السينما و السياسية عالقة وطيدة و العمل  السينمائي مهما كان نوعه ،ذومستجداته وجماالته حىت السياسية  

                                   . وجب أن يعرب عنها  طياته قضية سياسية بطريقة أو بأخرىحىت الدرامي منه  حيمل بني 
        كسينمات العامل عربت عن عدة قضايا وخاصة تلك اليت هتم املواطن املصري و متس واقعه احليايت ،   السينما املصرية

 ذو بأخرى ، والسينما املصرية و منرت عليها بشاكلة وما من سينما إال وقد ولدت يف رحم عدة تغريات و أحداث أث 
و اليت كان ،بداياهتا أثرت و تأثرت مبختلف تلك احلراكات و األحداث احمليطة هبا  اجملتمعية و االقتصادية و السياسية منها 

عركة  امل تلك  صرية هلا دور يف تصويب مسارها و معاجلاهتا لعدة أحداث و قضايا خاصة السياسية منها لتخوض الدراما امل
ملختلف تلك القيود اليت  و كسرا   ،يف السوق السينمائي و احلدث  نفسهإثبات لتواجدها  ملواكبة خمتلف املستجدات 

   .                                       من جهة أخرى  و الرقابة الفنية فرضتها السلطة السياسية من جهة ، و سلطة رأمسال
وعلى مر الفرتات ،لقد حاولت السينما خاصة أن للسينما املصرية مكانتها لدى املشاهد العريب و املصري على حد سواء  و

ومع ذلك هناك عدة اعتبارات حتكمت السياسية املختلفة التعبري عن خمتلف القضايا خاصة تلك اليت متس املواطن املصري ، 
لقضايا وخاصة السياسية ،اليت تتعلق بعالقة احلاكم و احملكوم ،وممارسات السلطة من تلك ايف ذلك التناول الدرامي للعديد 

وخاصة مع االستثمار الفج يف القطاع السينمائي كقطاع حيوي له وزنه من جهة ، وتلك التحوالت السياسية   السياسية ، 
                                                    و التغريات اجملتمعية من جهة أخرى .                                       

مما فرض على صناع السينما  انتهاج سياسة معينة يف تناول خمتلف القضايا وخاصة السياسية منها ، اليت كان هلا نصيب من 
عاكسة للواقع يف ضوء التناول الدرامي على الشاشة املصرية تعبريا عن الوعي الفكري و السياسي و اميانا بدور الفن كمرآة 

قائمة بني السينما املصرية ، خاصة أن هناك عالقة جدلية   تأثري تلك التحوالت السياسية و االقتصادية على الفن السينمائي
مما جعل السينما تتبع سياسة معينة يف تناول  - السينما املصرية  ظهرت و منت يف كنف السلطة  ، ذلك أن و السياسة 

ياسية املختلفة خاصة الشائكة منها من  انتهاكات حقوق االنسان ، وحوادث االغتياالت السياسية و تلك القضايا الس
احنرافات النظام االجتماعي اليت شكلت  مثلث ، التطرف و التعصب الديين و الطائفية و  اإلرهابالعنف السياسي و 

لتلك القضايا باختالف الظرف السياسي و انظة احلكم الطابوهات يف السينما املصرية،  وكما اختلفت السينما يف تناوهلا 
مما فرض معرفة الكيفية اليت  .املختلفة اليت أثرت بشاكلة ـأو بأخرى يف تناول تلك القضايا من خالل ما يسمى الرقابة  

 تناولت هبا تلك القضايا 
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                          مما يفرتض يف هذا املوضوع دراسة العديد من النقاط :                                                                           
 3الذي حيوي على لفصل األول مباحث ماعدا اأربعة ىل ثالثة فصول وكل فصل حيوي وقد مت التطرق يف هذه الدراسة إ

 حث لضرورة فرضتها الدراسة.    مبا

تلك السينما  و باألخص و فيه مت التطرق إىل نشأة السينما يف العامل والوطن العريب  اخلطاب السينمائيويف الفصل األول:
السينما و وتصنيفاهتا  اجتاهاتنظريات و  .ويف املبحث الثاين مت تناول، و ذلك يف املبحث األول املتضمنة قضية سياسية 

    . السينمائي للخطاب  اإليديولوجيالبعد الداليل و  .ومت التعريج يف املبحث الثالثالف  املدارس  الفنية السينمائيةباخت
و أما يف الفصل الثاين:فقد مت احلديث فيه عن الدراما من حيث املفهوم يف إطار املبحث األول. مث التطرق ألشكال البناء    

 الكوميديا وما ينبثق عنهما، و كذا املوضوعات اخلاصة بالدراما من خالل املبحث الثاين.الدرامي من خالل الرتاجيديا، 

لرابع:مت أما املبحث ا الدرامي من حوار، شخصيات، فكرة، حدث..اخل.النص ويف املبحث الثالث:مت حتديد عناصر   
و األخري فقد كان يتمحور حول الدراما  األساسية لصناعة العمل السينمائي. و أما الفصل الثالث شروطاحلديث فيه عن ال
تارخيها من مت احلديث عن   التحوالت  االقتصادية و السياسية وعالقتها بالقضايا السياسية  املتناولة السينمائية املصرية:

 .الرقابة على األفالم السينمائية  و أخريا حتدثنا عن دراميا يف السينما املصرية 
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                                                                              تحديد اإلشكالية و تساؤالتها:

لتكوين نوع من السرد اإلشارات كلمسة بالغية و مجالية تتآزر حقل الرموز و  كتسح اخلطاب السينمائي ا     

عناصره اللغوية ينمائي بتنوع أدواته التعبريية و احلقل  الس ذلكو  البصري و الشفوي لفكرة أو مشهد خمتار،

كانت املعرفة فيما مضى قد ركزت   اذكة املوجودة يف احلياة . و إمتيز عن باقي الفنون بقدرته على نقل احلر 

مبعزل لعني"، مل يكن اخلطاب السينمائي و ثقافة ا الصورة" ا عاملهذعلى "السمع و ثقافة األذن" فإن عصرنا 

د دميومة الفن السينمائي يف أنه التطور النوعي الذي ميز وسائل االتصال اجلماهريي ليكمن سر  ذلكعن 

موظفا إياها بأسلوب شيق يف إطار تلك الصورة  فنيةيتعامل مبرونة مع الواقع من خالل مفرداته و لغته ال

لتمنح أبعادا داللية يف نفوس املشاهد  هلا  تأثري قوي يف حتريك و  ،و لتمثل موقفا خياليا ،املتحركة اجلذابة

كقوة فريدة ذات طابع تصويري مميز يف العمل الدرامي   ذلكمشاعره ووجدانه حنو قضايا معينة يف إطار 

احملاكاة و وفقا ملا جتسده الدراما  من عناصر فنية، و رؤى و فلسفات  تعمل  وصف األحداث عن طرق 

ف أهنا صنف من اخلطابات الراهنة املتغلغلة يف أعماق احلياة  مبختل ذلككوسيلة حلد املشكالت االجتماعية 

الشعب" . ا السينمائية من أفيون الدراميقول "ال ميكن جتنب من  ذلك.ل جماالهتا و خاصة السياسية منها

  فن رصد الواقع" مسيت " ذلكلن مصادرها تأيت من فكر اجملتمعو من تطلعاته الفنية و الفكرية و السياسية أل

لوجي و خاصة يف ظل و حىت سياسي إيديو  إبداعي، اجتماعيهو خطاب مجايل  ومنه اخلطاب السينمائي 

.فالفيلم السينمائي ليس الصناعة السينمائية  يفأساسا ا الثقافية ليعد اخلطاب السياسي حتدياهتعوملة اليوم و 

 ذلكصناعة ،وهو إن كان أكثر من  اكوهنمن بينها املصرية   جمرد ترفيه و تسلية و لكن ميكن النظر لألفالم و

  األفالم  . هذهاخلطاب على حقائق معينة ال مفر من أن يتضمنها صانعوا  ذلكفهو ثقافة و فكر  ليشمل 
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لريتكز على اعتبار أن   الراهن شهد السياسي يف إطار امل يشهد اخلطاب الفيلمي حتوال يف الدراما السينمائيةو ل

ما  هذاو  ،السياسيةمالية ملعاجلة القضايا اتصال و ترفيه  يف إطار العملية الفنية اجلأكثر من وسيلة السينما 

من احلراك االجتماعي و السياسي اليت ة تمع العرف  يف فتاات شهد موجوخاصة أن اجمليؤثر كثريا على املشاهد 

و إعادة صياغة بعض املفاهيم السائدة العديد من الظواهر  إفرازتولدت نتيجة تراكمات كان هلا الدور يف 

أو بأخرى على الوضع  بشاكلةو اليت كان هلا التأثري  ،...اخلو العنف السياسي و الفساد اإلرهابمنها ظاهرة 

 الدراميالسينمائي يف إطار العمل  الفيلم  حاول إذ ذلكعن  مبنءمل تكن املصرية  السينماو اجملتمعي 

الفيلم بطابعه ،خاصة إذا قلنا الفيلم هو كل متكامل من قصة درامية و عمل تقين كلها تساهم يف تشكيل 

           .خمتلف تلك القضايا خاصة السياسية منها رصد راصدة و حتليلية برؤيةليساهم  املرئي على الشاشة،

 لنطرح التساؤل التايل: 

واإلحياءات اليت حيملها  ،وما هي الدالالت؟ تناول القضايا  السياسية يف الفيلم السينمائي املصري  يتمكيف 

       ؟ ة البصريةييف إطار تناوله للقضايا السياسية من خالل تلك العالمات األيقون املصري الفيلم السينمائي

 اإلشكال انبثق عنه جمموعة من التساؤالت الفرعية كالتايل: هذاو 

يف  اليت تناولتها املادة الدرامية كيف تشكلت مالمح الظاهرة الفنية السينمائية من خالل القضايا السياسية .1

 مصر ؟اسية و االقتصادية يف هات السيضوء التوج

 لسياسي للمواطن املصرييرقى ملستوى طموحات احلدث و الوعي الفكري و استوى الدراما املصرية هل م .2

 ملعاجلة قضاياه اليومية و احلياتية ؟

مع القضايا احمللية و العربية من خالل الطابع  ة يف السينما املصرية هل تتوافق املضامني و القصص الدرامي .3

 اإلخباري و حىت التوعوي ؟
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   ،واحملليةالعاملية قناعية املتبعة يف الدراما املصرية لتناول القضايا السياسية هي اآلليات و األساليب اإل ما .4

 و ترسيخ  القيم السياسية ؟

  هي مظاهر  السياسية يف إطار التوظيف الدرامي ؟ وماهل تكرس األفالم السينمائية النزعة الثورية للقيم  .5

 التكريس؟ هذاو أشكال 

جتسيدها للقضايا السياسية مرتبط بطبيعة تلك التقنية يف  املصرية وباألخص هل ما عرفته الدراما السينمائية .6

ائي خاصة أن الفن السينم، املتحكمة يف الصناعة أم طبيعة تلك السلطة سوءا كانت سياسية أو فنية

 ؟ينمائي يف صناعة الفيلم الستأثر بشاكلة أو بأخرى  ه قوانني و تقف وراءه مؤسساتحتكم

هي أساليب عرض تلك   ما ،السينمائيمن خالل الفيلم ا واقع اجملتمع احمللي والعرف  كيف تناولت الدرام   .7

  القضايا السياسية على شاشة السينما ؟

على  يف ظل أنظمة احلكم املختلفة  يف مصرو احلراكات السياسية الكربى  هي تأثري األحداث ما .8

 ؟ املصري  على الرأي العام األخري هذا ريوما تأث ،اخلطاب السينمائي

على رؤية و إدراك اجلمهور  ذلكو السلطة السياسية ؟،وما تأثري بني الدراما السينمائية  طبيعة العالقة ما .9

 الظرف السياسي ؟ باختالفللحياة السياسية حوله  

                                                                                          : أسباب اختيار الموضوع

 الذاتية:

  ظلت لسنوات سيدة املوقف يف  أهنا ذلكاملصرية امليل الشخصي للدراما السينمائية العربية باألخص

، ولكن مع تراجع مستوى ونوعية ماتقدمه من مضامني من جهة ، و منافستها املشهد الدرامي العرف 

للفيلم القصري و الوثائقي من جهة أخرى جعلها تعيد النظر يف مضامينها و أساليب التأثري لتستاجع 

 .مكانتها اجلماهريية 
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  الثقايف و السياسي يف اجملتمع  األمهية اليت متثلها الدراما باعتبارها مصدرا للتجديد و التغري االجتماعي و

 .ككل من خالل ما تتناوله باملناقشة و التقومي يف إطار حماكاة احلياة الواقعية

 إطار تلك حتليل اخلطاب البصري و الكشف عن دالالته يف د الدراسات حول أمهية السينما، ورغم تعد 

 ذلكإال أن هناك ندرة بشكل عام يف التدخل العلمي و األكادميي الناقد و احمللل ل املادة الدرامية

 الراهنة.غم ولوجه يف الصناعة السينمائية ر  طاب السياسي املتضمن يف األفالماخل

 يا السياسية و حىت الغزارة و التنوع يف تلك النوعية من األفالم يف العقدين اآلخرين اليت تناولت القضا

 ت بالثورة املصرية احلالية. تنبأتلك اليت

 ألسباب الموضوعية:ا

  تعدد اآلراء اليت تطالب أجهزة الرقابة و غريها بضرورة ضبط تلك األعمال الدرامية مبجموعة من القيود و

ع و حىت التمرد و العصيان محاية للكثري من مظاهر الصرا  ذلكالضوابط لعدم املساس بقضايا الدولة و 

 .يف اجملتمع العرف  اليوماملوجود  املدين

  اإلطالع على القضايا احمللية  من خالل التوظيف الدرامي يف حياة أفراد اجملتمع أمهية القيم السياسية و       

 .و ميكن من خالله تشكيل سلوكياهتم و حىت قناعاهتم السياسية و توجهاهتم مبا يزيد من وعيهم

  االجتماعي و القمع السياسي يف اجملتمع العرف  يف اآلونة من الفساد و القهر اخللل وجود بعض مظاهر

من هتك  غري املشروعة،السلوكيات  االحنرافات يف النظام االجتماعي و األخرية مما أدى إىل شيوع بعض

 للعالقات االجتماعية و التطرف و التعصب  و غريهم و اليت صارت تعرض دراميا.

 ة تأويالت و قراءات ممكنة كل حسب مستوى معارفه .كون اخلطاب البصري وثيقة مفتوحة على عد         

لق بتعبري قياسي مادامت السينما تعد نظام ينقل و تلك الداللة الصورية يف اخلطاب السينمائي  تتع

 رسالة من خالل توصيل أشياء مبطنة قد تكون غائبة عن اجلمهور املتلقي.للمشاهد 
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 ة مجاهريية و خطرية، ومن كونه وسيط لالتصال جيمع بني املنطوق تبوء الفيلم السينمائي يف حياتنا مكان

أول ما لفت نظر الدارس للبحث عن لغة شاملة خترج عن حدود النص  هذاو املرئي و املكتوب و لعل 

 اخلطاب السينمائي. ذلكالفين ل

  و خاضع من جهة إيديولوجياتو حتول املشهد السينمائي  اجلديد اليوم إىل مشهد حتركه قوى خفية ، 

و اليت انعكست بشاكلة أو بأخرى على اخلطاب  لسلطة  املال من جهة أخرى و للحراكات احمليطة 

 السينمائي.

  الوقائع اخلارجية خاصة تلك احلقائق حلقائق اليت الزمت بعض األحداث و الضبابية يف بعض االغموض و

 الكشف عنها. رية اليت حاولت السينما تناوهلا والسياسية الس

  يف إطار صورة معينة بعيدا عن فهم الظاهرة  خاصة املصرية لظاهرة اإلرهابمعاجلة السينما العربية و       

السينمائي احللول هلا خاصة ملا متثله هده الظاهرة احلساسة مما جعل التناول  وإجيادهبا باو التحري عن أس

 .يعاجلها يف حدود  الدرامي 

  ذلكالسينما مرآة عاكسة للمجتمع هلا دورها يف تناول خمتلف القضايا و حىت السياسية منها شأهنا يف 

الدور كان مرهونا بالضغوطات  هذاشأن أجهزة و مؤسسات الدولة الرمسية و غري الرمسية ، و لكن 

ة يف الطرح كما حيتاج جلرأبعض القضايا السياسية  املفروضة على صناع السينما على أساس أن تناول 

 يدخل حتت طائلة قائمة التابلوهات الشهرية و اليت تضم اجلنس و الدين و السياسة.

 تقدمه من عنف من خالل  األخرية احلمالت على السينما يف العامل و الوطن العرف  وما اآلونةيف  كثرت

تلعبه  الذيأفالمها اليت تناولت مواضيع اإلرهاب و التطرف و غريها وزادت معها االهتامات حول الدور 

ظواهر العنف يف اجملتمع و ليعتقد هؤالء أن دور الفن جيب أن ينحصر يف الوعظ  ازديادتلك األفالم يف 

  و اإلرشاد.



 جيـــــــــــــــــــــــــــــــــار المنهـــــــــــــــــــاإلط                               
 

9 
 

 خاصة تناولت العنف السياسي  األفالم اليتلك النوعية من قلة االهتمام بالفيلم السياسي خاصة ت         

 يناير(.25األفالم إال بعد قيام الثورة املصرية )ثورة  هذهالتنديد بالظلم و القهر األمين و اليت مل تظهر  و

  منع بعض األفالم و خاصة تلك اليت تضمنت العنف السياسي و الفساد و االغتياالت و غريها من

فأصبحت متاحة للجميع و اليت أثارت  االنتانتحبيسة األدراج لسنوات إىل أن ظهر ولتظل  العرض

 العديد من االستفهامات عن سبب منع عرضها.

  تاريخ السينما املصرية العريق احلافل باآلالف املوضوعات و القضايا اليت حاولت رصد بعض

شخصية األقباط، شخصية الرئيس، الشخصيات كالشخصية اإلرهابية، شخصية اإلخوان املسلمني، 

اولة شخصية رجل األمن و غريها يف حني رصدت بعض اجلوانب يف تلك الشخصيات من خالل حم

 صورة هلؤالء يف الواقع و متثيلها سينمائيا.الشخصيات و تقدمي خصية تلك  رصد

 تطرحه األفالم اليت  فيماائية يصورة شخصية رجل السياسة يف السينما مثرية للجدل و هلا دالالهتا السيم

قضايا و ما تؤثر عدة  من خالل  واصة من خالل الشخصيات السياسية تناولت الوقائع السياسية خ

 من أفكار على املتلقي املشاهد. -األفالم هذه -به

  بعدة مواضيع تناول األفالم التسجيلية و الوثائقية املصورة للسينما و التلفزيونية جوانب كثرية تتعلق

مع تلك القضايا   السينمائي نادرا ما يتعامل فنغري أن الوغريه من خالل أسلوب التحقيق  سواءسياسية 

 و استخدامه لطرح رسالة سياسية تتفق و أغراض صناع الفيلم.أو جعل املوضوع مسيسا متاما 

  اجملتمع الدويل  شهده الذيالسياق  ذلك إطارإن مفهوم اإلرهاب من املفاهيم األساسية اليت وظفت يف

تغيريات يف الدينامية السياسية الدولية  أحدثتمن حتوالت سياسية و اقتصادية و اجتماعية و اليت 

صياغة العديد من املفاهيم من قبيل صدام احلضارات ،  إعادةمت  أثرهاعموما و العربية خاصة  و على 

وعليه وجب الصراع العرف /اإلسرائيلي،،ويف سياق  إيديولوجيا..اخل  و مت توظيفها سياسيا و  اإلرهاب
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الفيلم  إطارو تداعياهتا و كيف مت توظيفها دراميا يف  جذورهااملفاهيم و الكشف عن  هذهالوقوف على 

 السينمائي العرف .

 جماال خصبا للعديد العنف السياسي وغريه  أصبحت ، االستعماالت املتعددة واملتباينة ملفهوم اإلرهاب

حىت السينمائيني فكل منهم حياول أن و احلقوقيني  علماء السياسة والسوسيولوجيني،من النقاشات بني 

 عا يف الرؤى وتعددا يف املقارباتلنا تنو مما أفرز وفقا لرؤيته اخلاصة و  حيدده انطالقا من مرتكزاته املعرفية ،

ينما هنا على لتقف السلفهم مسبباته وغريه.  وزادت يف غموضه اليت وإن سامهت يف تعقيد املوضوع،

خاصة إن قلنا أن مفهوم  . حتديد جذور تلك الظواهر و مرتكزاهتا من خالل جتسيدها على شاشتها 

 ..اإلرهاب قد تغري 

 الفكرية املطروحة للنقاش و لعل  اإلشكالياتالفن السينمائي و السياسة احد  تعد العالقة اجلدلية  بني

ا تأثري كل ذا عامل السياسة، و كذاليت متيز الفن السينمائي و كعة راجع للدينامية و التطورات املتسار  هذا

                           منهما يف اآلخر                                                                

 :أهدافهأهمية الموضوع و 

          من جهة، و احلياة االجتماعية و السياسية  تنبع أمهية املوضوع من االرتباط اجلديل بني الفنون املمثلة يف الدراما

الفيلم السينمائي   و ما تشمله من معاين و حقائق و قيم من جهة أخرى يف ظل تلك املخاوف من استخدام 

راجع ملا يعرب عنه اخلطاب السينمائي الدرامي   ذلككأداة للتاويج ألجندة ما أو الكشف عن حقائق ما .و 

بشكل مجايل و بالغي يف إطار تصويري للوقائع و األحداث املختلفة من جهة و الصراع الدائر يف احلياة من جهة 

أخرى من خالل جتسيده و الكشف عن جوهره .و هنا تكمن األمهية املتزايدة لدراسة الدراما السينمائية دراسة 

 العتبارات: ذلكقة و لعل تفصيلية معم
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الدراما بكافة أشكاهلا و أنواعها تعد من أهم الوسائل و القوالب الفنية املسامهة يف نقل صورة الواقع و حىت *

بناءه، و من كوهنا لغة بصرية و فنية إبداعية قادرة على التأثري لتجسد حقائق و ترسم صورا يصعب حموها لدى 

ينافس من خالل متثيل القضايا السياسية فاألمهية املتزايدة للخطاب السينمائي املتلقي املشاهد ومن جانب آخر.

وسائل االتصال اجلماهريية األخرى أوتتداخل معها  يف نقل احلقائق و تناول القضايا  و األحداث  لتصبح حتليل 

                                                  مكونا أساسيا يف فهم املشهد السياسي العام .اخلطاب السينمائي 

و لتربز أمهية الدراسة كذلك من كوهنا ال تزال حمط اهتمام األوساط اإلعالمية، الفنية و حىت الدارسني يف اجملال 

السيميولوجي من خالل حماولة رصد اآلليات و النماذج  السينمائية  اليت استعان هبا املتلقي إلدراك األحداث 

عنها و خاصة يف  املعرب ةو االيدولوجي الفيلم السينمائي  العامة املختلفة من خالل لقضايا احمللية و الدولية و ا

الذي   يلعبه الفيلم  الذيالدور  ذلكإضافة إىل عصر املوجة احلضارية الثالثة و جتلياهتا على الصناعة السينمائية.

        ياسي للسلطة و النظام احلكم السائد.ل خمتلف القضايا و األحداث السياسية وخاصة من خالل النقد السيتناو 

 نذكر منها: األهدافو عليه تسعى الدراسة جلملة من 

  ل احلقائق كما هي و ليكون و صناعة املشهد السينمائي، و نقاخلطاب السينمائي فهم العالقة بني

 تلك العالقة.التحوالت السياسية الراهنة هو مفتاح لفهم العالقة ام و السلطة السياسية وحىت النظ

  و عالقتها بصناعة املشهد السينمائي  صريةامل الصناعة السينمائيةبيئة خمتلف تلك الظروف احمليطة بدراسة

 األحداث. الدرامي ملختلفمن خالل التوظيف 

  الدعوة إىل بناء منظومة ثقافية و تشريعية  متحررة من اإلشكالية اليت خلقها النظام السياسي العرف  و

 .دون قيود يل باعتبار السينما رسالة  و مرآة عاكسة هلموم الشعب و واقعه املعيشي أينما كانحىت  الدو 

  حتديد األبعاد و املفاهيم الدقيقة للمشهد السياسي الراهن لتطوير الصناعة السينمائية و من خالل غرس

 ينما تعرب عن واقعه. ثقافة سينمائية و فنية و مهنية تراعي متطلبات العصر وحق املشاهد العرف   يف س
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  االهتمام بالتعرف على مناذج اخلطاب السياسي الراهن املتضمن يف املشهد السينمائي من خالل كيفية

 العرض و التصوير و حىت التلقي.

 يف ظل أنظمة احلكم املختلفة. دراسة أثر الصورة السينمائية يف فهم اخلطاب السياسي يف مصر 

  املصاحبة هلا  التكنولوجي وجب معرفة التغريات  تدادها و خاصة التقيناتساع اميف إطار عوملة اليوم و

 يف إطار العمل الدرامي السينمائي. املتضمن  على مستوى اخلطاب السياسي 

  الكشف عن اللغة البصرية من خالل املنهج السيميولوجي يف إنتاج معاين اخلطاب السينمائي  الكامنة يف

 ل حتليل شفرات اإلبالغ املعتمدة يف الصورة السينمائيةمن خال ذلكعالماته الظاهرة  و 

  االهتمام بالتعرف على نوعية القضايا السياسية اليت تتناوهلا الدراما السينمائية املصرية من خالل كيفية

 الطرح و العرض و حىت متثيلها دراميا.

  و السياسية من خالل األفالم السينمائية االجتماعيةدراسة أثر العمل الدرامي على البنية 

  ،معرفة القيم السياسية السلبية و اإلجيابية يف األفالم السينمائية من خالل الشخصيات الدرامية و غريها

 اليت يسعون لتحقيقها و كيفية حتقيقها. األهدافو 

 الكيفية اليت  يبحثون يتساءلون و  ل الكثريين مما جعب يف مفهومه و أسلوبه عن املاضي اختلف اإلرها

تناولت هبا السينما هدا اإلرهاب وهل استطاعت جتسيده من خالل أعمال درامية  خاصة أن اإلرهاب 

 .املعاصر خيتلف عن إرهاب األمس

    لكن ال تزال السينما العربية  تواجه بعض  الذيوعكون الفن السينمائي عرف ضربا من العاملية و

.وعليه وجب  الوقوف على سواءا كانت تقنية أو من خالل سلطة   اجلهات الرقابية    اإلشكاليات

خمتلف تلك السلطات اليت خيضع هلا  الفيلم السينمائي املصري و اليت تأثر على الصناعة  طبيعة السياق

 . السينمائية خاصة يف تناوهلا لتلك القضايا السياسية 
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 الصورة جوانب تقنية و أخرى فنية مجالية هلا  هذهىن ، و لصناعة اخلطاب السينمائي صناعة بصرية للمع

قي بعد سيا ذاتأن هناك تناسق داليل خيلق داللة فيلمية  ذلكمنتوج فيلمي إىل الوجود   إخراجالدور يف 

املسامهة يف بناء املعىن للصورة الفيلمية و كدا الكشف  وجب  الوقوف على املكونات األساسية  ذاوهل

 لتغدو قابلة للدراسة اجلمالية و التحليلية . اللغة السينمائية إطارالت اليت حتملها يف عن الدال

 تناول املواضيع و األحداث السياسية وكدا  يفالسينمائي املصري  الوقوف على خصائص و مميزات الفيلم

على الرأي  ذلكانعكاسات معرفة األساليب املعتمدة يف العرض و التقدمي إلبراز القضايا السياسية و 

 واملصري. العام العرف 

 و دور السينما يف صناعة احلدث ، الكشف عن طبيعة تلك العالقة اجلدلية بني السينما و السياسة

                                                   السياسي و تأثري السياسة على التوجه اإلبداعي.

 منها:الدراسات السابقة و االستفادة 

مدنا يف دراستنا على مجلة من الدراسات اليت يسرت لنا عملية البحث و كونت زاد معريف و أرضية مهمة اعت

 نذكر منها:

عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية " دراسة حالة لسيميولوجيا " إبراقن دراسة محمود .1

.  2001جامعة اجلزائر،السينما، أطروحة دكتوراه الدولة لألحباث ، يف علوم اإلعالم و االتصال ، 

وكانت هتدف دراسة عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية بصفة عامة و السينمائية بصفة خاصة 

 من خالل طرح جمموعة من التساؤالت كالتايل: 

السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية و كدا السينمائية؟ وما أوجه التقارب البالغية العربية و الغربية  عالقة ما

          يف ضوء سيميولوجيا السينما ؟كيف ميكن من منظور سيميولوجي إبراز طبيعة اللغة السينمائية 

                           ي ؟ . و  العناصر الدالة املكونة هلا، و طرائق التحليل اخلاصة باخلطاب الفيلم
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و اعتمد الباحث دراسة حالة لفيلمي يف إطار التحليل النصي مها " السفراء" التونسي " و " كل اآلخرين 

 . يدعون علي" للمخرج األملاين "فاسبندر"

 وتوصلت الدراسة ملدى مسامهة السيميولوجيا يف دراسة السينما يف إطار حتليل الكتابة السينمائية

 للكشف عن تشفرياهتا و اخللفية الثقافية و السياسية.

السينما و الثورة، دراسة منشورة عن اهليئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، رشاد"  دراسة وليد .2

. استهدفت رصد دور السينما املصرية على مدى السنوات يف تناول الواقع االجتماعي 2013

هل رصدت السينما املصرية على مر السنني واقع كرامة ايل:التساؤل الت إطارللمواطن املصري يف 

                         املواطن املصري؟.                                                      

اعتمادا على املنهج  هذاومن خالل حتليل جمموعة من األفالم من فتاة الستينات إىل يومنا 

السيميولوجي توصلت الدراسة إىل أن السينما املصرية عكست صورة الواقع االجتماعي املصري 

سلبية من حب الوطن، فعل اخلري  أووخمتلف القيم وخاصة السياسية منها سواء كانت اجيابية 

 مقابل االستهتار ، االستغالل ،الظلم ،الفساد ...اخل

، رسالة ماجستري ،  اإلرهاب، معاجلة السينما املصرية لظاهرة   م ممد ممدوح عبد السالدراسة  .3

معاجلة السينما املصرية الكيفية اليت عاجلت  و حاول الباحث  الكشف عن  .عن جامعة  القاهرة 

 العواملسباب و الدوافع و أيضا الظاهرة  من خالل إظهار األ هذهوير أبعاد وتص اإلرهابلظاهرة 

من  اإلرهابيف مواجهة  األمنكما حاول قياس فاعلية رجل    ،اإلرهاباملساعدة على انتشار 

                                                                         خالل الفيلم السينمائي  .

مح مال-خالل فتاة التسعينات -السينمائية  األفالممن  لعديدو لريصد من خالل حتليله 

 بني الواقع و السينما من ناحية أخرى . اإلرهابمن ناحية و مقارنة صور  اإلرهابيةالشخصية 
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يث جاءت معظم الظاهرة ح هذهيف مواجهة و تناول  أخفقتو عليه توصل إىل أن  السينما 

مل تقدم حلوال تساعد على دلك أهنا  و النتائج  األسبابالربط بني من حيث  املعاجلات ضعيفة  

بطوالت رجال الشرطة  جتاهلت أن السينما قد الباحث   أضافو ، .جذورهااقتالع الظاهرة من 

و أما بالنسبة للمواطن فقد صورت ضحية للفعل . اإلرهابينيو اكتفت بإطالق النار على 

 لإلرهاب ليدفع حياته مثنا لذلك الفكر املتطرف.  اإلجرامي

يف الفيلم التارخيي اجلزائري ،دراسة نصية سيميولوجية  اإليديولوجية:"  مراثدراسة  "مورية - .4

 2013، ، بن عكنون ،اجلزائرلفيلم معركة اجلزائر ،دراسة منشورة ، عن ديوان املطبوعات اجلامعية

 كيف ميكن حتديد املضامني اإليديولوجية اليت حيتويها فيلم معركة اجلزائر ؟ولتطرح اإلشكال التايل :

هل اهتمت األفالم التارخيية اليت تصور حرب التحرير :منها أسئلة ثانوية التساؤل عدةولينبثق عن 

هي الصورة اليت رمستها  كحدث أم حاولت صياغته يف إطار إيديولوجي معني؟ ، ما   بعرض التاريخ

هو اخلطاب  ماو  واملرأة،عن شخصيات اجملاهد الضابط الفرنسي الفالح   األفالم التارخيية اجلزائرية

مدى توافق ما مت تصويره يف فيلم معركة اجلزائر  اإليديولوجي الضمين الذي قدمته هذه الصورة؟ وما

 ؟. 1961-1956مع األحداث التارخيية لسنوات 

الكامنة يف النص من خالل إخضاع  اإليديولوجياتللكشف عن اخلفايا  و ولتستهدف الدراسة   

  حليل النصي السيميولوجي.للت املقاطع املختارة من الفيلم 

شخصية احملتل الفرنسي على أنه متوحش)من أن معظم األفالم التارخيية صورت  إىلتوصلت الباحثة 

إذ قدم   أوردت بعض الشخصيات الثورية بصورة سلبية مثال أهنا ل فيلم العصا و األفيون(، كما خال

 .     ومنحرف هارب من اخلدمة العسكرية" علي لبوانت" على أنه مندفع وعنيف بعض املخرجني 
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ية تقزم من أمهية شخصية ضمن ةعن إيديولوجيحدث نتحني ترى الباحثة أنه  ومن هنا   

املخرج يقدم  ويف نفس السياق .داللة ضمنية معينة ولتحمل طريقة التصوير  باستعمال لقطات البوانت

لتعبري عن إيديولوجية  ذلكلبطل و ليسعى املخرج باحملتل  )القائد الفرنسي ماتيو يف الفيلم (يف صورة  ا

 معينة .

         "صورة اإلسالميني يف السينما املصرية " حتليل سيميولوجي لفيلمي: عمارة يعقوبيان  وليد قادر  .5

و مرجان أمحد مرجان" ،رسالة ماجستري يف علوم اإلعالم و االتصال : ختصص :السينما و 

-2012اجلديدة ، بإشراف عبد السالم بن زاوي ، جامعة اجلزائر،التلفزيون ووسائل االتصال 

2013 . 

فيلمي من خالل لإلسالميني  يف السينما املصرية  الذهنيةالكشف عن الصورة  وقد سعت الدراسة إىل 

الدالالت اخلفية يف الفيلمني من  إبراز إىل"عمارة يعقوبيان"" مرجان أمحد مرجان" ،كما سعى الباحث 

الكامنة يف  اإليديولوجيةللكشف عن اخللفية  ذلكو حتليل الرسائل األيقونة و اللسانية و  وزالرمخالل 

                                                                                   .          األفالم هذه

                    كالتايل: هي   مجلة من نتائج  إىلو ليتوصل .و قد اعتمد الباحث التحليل السيميولوجي 

من خالل العنف ، التطرف، الغلو،  اإلسالمينيصورة منطية سلبية جدا عن قيادات قدم كال الفيلميني 

و غياب  االجتماعيبالفقر و احلرمان و الظلم  اإلسالميةاجلماعة  انتشارربط أسباب مت  كما ،التشدد 

معاجلة  اإلسالمينيظاهرة وبالتايل  عوجلت على أساس عنف.  ا تظهر نتائجهالعدالة االجتماعية و اليت

تتحكم هبا اخللفية  إيديولوجيةيرى أن كال الفيلميني حيمل معاين  ذلك إىلسطحية  .وباإلضافة 

 العلماين  املضاد لإلسالميني. توجههاو  ،للمخرجني اإليديولوجية
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" السينما و قدرهتا على التعبري عن األحداث السياسية يف مصر ، عصا م نصر محمود سليم  .6

.                                           1984و التلفزيون ، جامعة القاهرة، اإلذاعةرسالة ماجستري ، قسم 

الفيلم املصري يف تناول القضايا و األحداث  عن توجهاتالكشف إىل الدراسة و هدفت 

ا و توصيلها ومدى مقدرة تلك األفالم السينمائية على معاجلة تلك القضايمصر،السياسية يف 

                                                                               .للرأي العام املصري 

سحي من خالل االعتماد على عينة عليه أجرى الباحث دراسة وصفية و استخدم املنهج امل

 إىل 1968نصوص األفالم السينمائية السياسية املصرية خالل فتاة معينة امتدت من يناير

                                                                                 فيلم .  38و اشتملت على   1978ديسمرب

على مظاهر و نتائج الظاهرة  السياسية قامت بالتاكيز أن األفالم إىلو توصل من خالل الدراسة 

و الرأي العام حىت حتصل على التعاطف اجلماهريي  العالقة بني احلدث إبرازخالل  االجتماعية من

تأثري إجياف  يف تقومي   ذاتاسية يالسينما السأن  ألحداث بعد الثورة. كما كشفت  مضموهنامع 

         اليت تناولت هزمية يونيو. األحداث مثل األفالم  ذهكافة الظواهر السلبية املصاحبة هل

اخلاصة أثرت على  العامة أو سوءاجهات اإلنتاج السينمائي لك توصل إىل أن باإلضافة إىل ذ

أثر على تناوهلا  مما احلاكمحيث عالقتها بالنظام السياسي  األفالم من ملضمونالوجهة السياسية 

 قلل من دورها يف التأثري على الرأي العام. اهلامة.وبالتايل اسية يلألحداث الس

          " صورة اإلرهاب يف السينما اجلزائرية ": حتليل سيميولوجي لفيلمي" املنارة  شاوشجمال شعبان  .7

                         .2008و رشيدة" ، رسالة ماجستري ، علوم اإلعالم و االتصال ، اجلزائر ، 

وتولد لتغريات اليت حلقت باجملتمع اجلزائري مع تغري النظام السياسي رصد  ا الدراسة  استهدفت و 

 حتليال سيميولوجيا ا مهتحليلل لفيلمني كنموذج و عليه انتقى الباحث هدين ا.اإلرهابظاهرة 
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معاناة املرأة  اجلزائرية  على واقع و  ورصد ، الفيلمنيو الدالالت اليت حيويها  اإلحياءاتللكشف عن 

احلركات  تعذيبوجه اخلصوص من النظام السياسي و الواقع االجتماعي وحىت من وحشية و 

الدراسة عن خفايا عمل املرأة يف اجملتمع اجلزائري ليعكس دعوة لضرورة . ومنه كشفت اإلرهابية 

  .هالهتامؤ  إلبرازالفرصة  إتاحةترقية عمل املرأة و الرفع من كفاءهتا و 

، رسالة دكتوراه، بإشراف صورة العنف في السينما الجزائرية : دراسة تيميةدراسة هاجر شرقي ،  .8

                               .2014-2013، 1بوقربة الشيخ ، جامعة أمحد بن بلة وهران 

وقد سعت هذه الدراسة إىل الكشف عن الكيفية اليت عوجل هبا العنف يف السينما العاملية عموما ، 

             و اجلزائرية على وجه اخلصوص يف الفتاة املمتدة مابني التسعينات حىت األلفية اجلديدة ، 

مة و اجلزائرية خاصة ؟ لتطرح الباحثة التساؤل التايل:ما عالقة ظاهرة العنف بالسينما العاملية عا

                                          وهل ميكن وصف السينما اجلزائرية بالعنيفة مقارنة مبثيالهتا؟

إذ عمدت الباحثة على الكشف عن عالقة الفن السينمائي و العنف من خالل تلك األفالم 

 السينما العاملية ، و البحث كذلك يف املقدمة يف إطار السينما التعبريية و أفالم الرعب و غريها يف

 cartoucheجتليات هذا العنف يف السينما اجلزائرية و استعراض لبعض النماذج كالفيلم الثوري 

gauloise   للمخرج مهدي شارف ، و " يا والد " للمخرج رشيد بن عالل .إضافة إىل العنف

العامل اآلخر" ملرزاق علوش ،و " رشيدة " املتجلي يف ظاهرة اإلرهاب و التطرف الديين عرب أفالم " 

ليمينة بشري شويخ ،و" املنارة" لبلقاسم حجاج ، إضافة إىل العنف االجتماعي و العنف ضد املرأة 

 Beur Blanc Rougeيف " إن شاء اهلل األحد" ليمينة بن قيقي ، و عنف املالعب يف 

 حملمود زموري. 
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لي إذ مجعت مابني خمتلف املناهج التحليلية ، النفسية ، وقد اعتمدت الباحثة على املنهج التكام  

                                                                      السيميائية ، الوصفية و التارخيية .

إذ توصلت الدراسة  إىل مجلة من النتائج متثلت يف أن السينما اجلزائرية من خالل تناوهلا لقضايا العنف 

ل تارخيها ، إذ تنوعت مابني إبراز التيمات الثورية  من خالل العنف يف إطار املقاومة و العنف ضد طو 

املستعمر و الثورة اجلزائرية يف إطار  مشروعيته مدام  دفاعا عن الوطن ، بينما نددت خبطورة الفعل 

اإلرهابية ، و كذا  العنيف و تداعيات تلك الظاهرة على األفراد و اجملتمع يف إطار عنف اجلماعات

                                            العنف األسري و العنف ضد املرأة  و العنف يف املالعب.

     الدراسات من خالل ما توصلت إليه من نتائج عن تلك اخلطابات  هذهو قد متت االستفادة من  

  اليت تناسبت مع موضوع دراستنا. خاصة السياسية منها اليت تضمنتها تلك األفالم ووالقضايا 

 هذهمن خالل اعتماد   جي يف حتليلنا للفيلم السينمائيكما مت االستفادة من خطوات املنهج السيميولو 

بدورها على التحليل السيميولوجي ومن خالهلا مت التعرف على كيفية التعامل مع املقاربة الدراسات 

  السيميولوجية وكيفية تطبيقها.
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التوجهات معرفة و  الكشف عن هبدف السيميولوجي اعتمدنا يف دراستنا على :منهج الدراسة و أدواته

القضايا  املوظفة دراميا يف السينما املصرية من خالل الوقوف على حتليل ذلك اخلطاب السينمائي ملعرفة و 

                                      و دالالته .                                                          أبعاده

                                                          .                        فيلم السينمائيسي املتضمن يف الاألنسب يف حتليل و فهم اخلطاب السيا السيميولوجي  عد التحليلي

السيمولوجية للوصول إىل وصف كامل و دقيق لطبيعة حمتوى الفيلم  لدراسةوارتأينا االعتماد على ا

األيقوين من التعبريات االنفعالية و احلوار و لغة  أأللسينالسينمائي املختار من خالل حتليل اخلطاب 

ورها يف تقدمي ،موسيقى و مؤثرات صوتية و دالدراما السينمائية من تصوير، متثيل ، ديكور ،إضاءة 

  للكشف عن داللته املعلنة و اخلفية املختارة حتليل تفصيلي ملتتاليات الفيلم من خالل القضايا السياسية 

                                                 . وصيلها للمشاهد املصري و العرف  و الرسالة املراد ت

سيمولوجي دراسة عميقة للفيلم يف أبعاده و تركيبته الداخلي صوتا و صورة و حركة ذلك أن التحليل ال

مما يساعد على استنباط مالمح  خمتلف القضايا و اخلطابات اليت تعكسها لنا حتليالت احلوار، ،

من الشخصيات و غريها املتضمنة يف إطار قصة الفيلم و تفاعالهتا االجتماعية و السياسية و قيمها 

تقدمي دالالت أكثر مما يتضمنه احلوار على  قدرهتا التعبريية ومن حيث  املشاهد املصورة  خالل

                                                                                             . املصاحب 

تناول خمتلف القضايا  املتضمنة يف اخلطاب الفيلمي من خالل ةعن اإليديولوجيومنه الكشف عن تلك  

                                                               السياسية.                                

عليه ارتأينا االعتماد على املقاربة السيميولوجية ألهنا تتناسب مع طبيعة الدراسة للكشف عن الدالالت و 

الفيلم  الكامنة يف اللغة السينمائية للعمل الدرامي ،وتلك اخلطابات و األفكار املراد توصيلها من 

 ا الكامن فيه.ذكمبعىن الوصف الظاهر للخطاب الفيلمي ،و   السينمائي
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                   ".هي األكثر فعالية واأليقونيةيف  السينما يبدو جلياً متاماً أن املظاهر الداللية  أن ذلك

 ذلكومنه ميكن تعريف التحليل السيميولوجي على أنه:" أداة تركز على العالقة بني الدال و املدلول، و  

من خالل معرفة العالمة ووجودها وطبيعتها وعالقتها باملوجودات األخرى اليت تشبهها واليت ختتلف عنها 

                                                                         . 1مت إبراز فعاليتها وتوظيفها"

آليات البناء الداخلي ومعرفة كيفية قصد فهم اق شكل املضمون استنط إىلأن السيميولوجي يسعى  هذاو 

ليت تشكل الداللة املقصودة داخل سياقها النصي أو اخلطاف  أو الفيلمي و استقراء  خمتلف الوظائف ا

                                                                                 2سواء أكانت مباشرة أو غري مباشرة.تؤديها العالمات السيميائية 

يعرف"سيميولوجيا  وليعد اخلطاب السينمائي أحد اخلطابات اليت هتتم هبا السيميولوجيا من خالل ما

           السينما" من أجل الكشف عن املعىن احلقيقي للعالمات األيقونية أو للصورة بصفة عامة" .

الطريقة اليت تركز أساسا على مفهوم النص  هذهالصدد يقول "جاك أومنت"و "ميشال ماري":  هذاويف 

                                                                            3حيدد أساس الفيلم يف حتليله" الذي

واخلطاب السينمائي كلغة بصرية تتكون من القطة وهي الكلمة و املشهد هو اجلملة .كما تعد لدى 

رة عن إعادة تعريف للعامل املرئي بشكل عالمات لفظية متولدة من أشكال البعض ك"تنيانوف" عبا

  ". اإلضاءةسينمائية مثل املونتاج و 

 

     

                                                             
خترج  مذكرةاألخرية،  ملسلسل الذكرى قيم الدراما التلفزيونية الجزائرية ومدى محاكاتها للواقع االجتماعي:تحليل النظا م النصي،  عياطي  نسرين 1

 21ص،2013لنيل ماستا، ختصص وسائل اإلعالم و اجملتمع ، جامعة مستغامن ، 
 ، جريدة املثقف ، بدون سيميوطيقا الصورة السينمائيةمجيل محداوي، 2
 14:53، الساعة 21/5/2015تاريخ،http;//almpthaqaf.com/index.php/qadaya2014/884309.html،ع

 13،ص2009،اجلزائر،1، دار اخللدوين ،طوالمعنى في الصورةالداللة و جنيب خبوش، عبيد صبطي3
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ا كانت ذائية لتحديد ما إيوهناك العديد من املنظرين السينمائيني  اجلدد حللوا السينما انطالقا من السيم

الصدد  يعلق"ميتز":إن  السينما   هذاهي أشكال تنظيمها ومعانيها .ويف  وما،السينما حقيقة لغة أم ال 

                     .معىن "  ذاتتشكلت  كخطاب  عند تنظيمها يف شكل سردي ولتنتج أفعال 

اخلطاب الفيلمي استعان  هذاوعليه االهتمام ينصب على دراسة الظاهرة السمعية البصرية وخاصة أن 

      سيميائية  احصر ليست األخرى كما أن استخدم جمموعة من الرموز ،بالسيميولوجيا يف حتليله و فهمه 

 تشرهبا اخلطاب السمعي البصري.   اخل واليتمنا موروثة من األدب، الرسم ، التصوير الفوتوغرايف..إو 

سيميولوجيا للواقع مياثل بني الصورة اعتبار السينما  لواقع كمرجع علىا تأخذدون أن ننسى أن السينما 

 . متثله الذيالسينمائية و الواقع املرئي 

من  (desaussure Ferdinandدي سوسري") فرديناندظهر مع " )السيمولوجيا(و مصطلح   

أطلق عليها  )(Pierce)  بريس(بينما  (Sémiologie)علم الدالالت أو العالمات  خالل ما أمساه

 .      (Sémiotique)1السيموطيقا

ولوجيا وولوجها ملختلف اجملاالت الدراسية مل يكن املنظرون يومع االزدهار اليت عرفه تطبيق السيم

ميتز  (و )إمربتو إيكو(ليحاول البعض حتليل اللغة السينمائية منهم  السينمائيون مبعزل عن ذلك

لشبكة داخلية من الدالالت و إدماجا اجتماعيا  )الفيلم (و قد حولت هذا األخري السينما ،)كريستيان

 Le cinéma langueاملرسوم  أيضا من خالل حتليله لألشرطة السينمائية و األفالم ليصدر مقاله

ou langage و عمله 1964عامDes essais sur la signification au cinéma   عام

 .ليتحدث عن اخلدع السينمائية 1968

 

                                                             
 6- 5ص 2012، ترمجة عالء شنانة ، املؤسسة العامة للسينما ،ب ط ،دمشق ، الخطاب السينمائي : لغة الصورةفيتورا فران ،1
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 سيمولوجية من خالل :و عاجلها معاجلة 

 التقاط الصورة (مستوى الكامريا( 

  عمل املمثلني  (مستوى املشهد( 

 تركيب الفيلم 

 Essais)ليتواىل إنتاجه لكتابه 1971عام  (langage et cinéma)السينما ه اللغة و لمث عم 

sémiotiques et cinéma 1977  لريى أهنا جد حديثة لكي، "سيميولوجيا السينما" حتدث عن 

أنه  املكونات الفيلمية الكربى، يبدو تضطلع بعدة تطبيقات يف كل مرة جزء من برناجمها املعىن ببلورة نظام

                                                                                  .1اكتمل لكي نتمكن من تطبيقه على الشريط املصور للفيلم بكامله

املوضة ،اإلشهار  ،كاألساطري   يف دراسته لألنساق غري اللفظية  )روالن بارت(إضافة إىل كريستيان هناك 

النصي  فالتحليل،االجتماعي و السياق  )مضموهنا (و لريى أن هناك عالقة بني مفردات األفالم ،....اخل 

ناته و وظائفه للوصول إىل تفسري للفيلم يدرس الكتابة و اخلطاب الفيلمي من خالل نسقه و مكوناته و مدو 

                   و تعتمد هذه الطريقة على داللة اللفظ ، داللة املعىن ، املرجع و الثقافة ..املعىن املنتج 

كما حيمل رسالة ضمنية من خالل  فكل فيلم حيمل رسالة واضحة يشرحها املخرج من خالل القصة التمثيلية

       Le niveau de surface)املستوى السطحي()  ( القراءة التعينيةهنا ر و عليه قراءة ما بني السطو 

(يف إطار تفكيك عناصر الكتابة السينمائية لقراءة  (de profond املستوى العميق -و القراءة التضمينية

    احملتوى الشريط.

 

                                                             
 53،ص سنة ،بدون،املغرب 2ترمجة : نظيف حممد ، إفريقيا الشرق، ط ، ؟يولوجيامهي السي مابرنارد توسان، :أنظر1
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       ،جتماعية و الثقافية و السياسية له للتعمق  يف مضمون الفيلم أكثر و التعرف كذلك على اخللفيات اال

          اخللفية  تتكون من  مجلة من منظومات  و جمموعة االجتاهات هذهأن  ذلكب"املرجع"  ما يعرف هذاو 

يبعثه املخرج يعرب عنه كاتب السيناريو و االجتماعي لتصنع البعد الفكري و لفيلم و القيم املعروضة يف ا

                                                                                   ."للحياة من خالل الكامريا

قسمني: مفردات لغوية   إىلإدا تنقسم  اإلشاراتبنية معقدة من الرموز و :"أن بنية الفيلم هي  ذلك      

      األشكال، و  اإلشارةو مفردات بصرية: فنون التعبري و  الضوضاءيقى و كالصوت البشري ، و لغة املوس

                                           .. و سلم اللقطات من زوايا التصوير و األلوان ، تقنيات التصوير

لسانية( من غري اللفظية)الالل مجيع الرموز اللفظية)اللسانية(و تضم املعاجلة السيميولوجية للفيلم أيضا تأوي"

 خالل :  

                                            .حيدد طابع الشخصية ونوع احلدث الذياحلوار اللفظي -1

يل كل مستوى و بعد حتل ،توصيف اللقطة: اليت متثل تصويرا مرئيا للفكرة العامة و املتناولة يف الفيلم-2

حمورية يف حياة الفيلم، من دون نسيان أحد السرد املقتان بالصورة ،كثنائية حركة على حدى، تتم دراسة 

   1أهم متطلبات التعبري الفيلمي ، أال: وهي اإليديولوجية

(:" أن كل عمل فين ال بد من انطوائه على موقف jean Paul Sartreيشري " جون بول سارتر") إذ

الفهم ، فلكل سينما مرجعية فكرية حمددة يستوجب أو فكر اجتماعي معني ، مما يزيد من القدرة على 

  الكشف عنها".

 

                                                             
، احلوار املتمدن، العدد  قراءة نظرية في سيمولوجيا السينما : تحليل النظا م الفيلميحفيظة بوخاري، 1

3362،http:/www.ahewar.org/blebatishow.art.asp?aid=25864971 ،08:08،الساعة7/3/2014تاريخ 
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                                               و من الخطوات المنهجية لقراءة الفيلم السينمائي :-  

و اليت تتضمن املدة الزمنية للفيلم، اسم خمرجه، كاتب السيناريو، واضع ، بطاقة تقنية للفيلم دادإع-1

                           .التصوير...اخل احلوار، أمساء أهم املمثلني، املنتج، سنة اإلنتاج و اسم صاحب

و االجتاه أو املدرسة السينمائية اليت ينتمي إليها ملخص ، فيلمغرافيتهمخرج الفيلم و ملخص عن -2

                            اريو.و اليت غالبا ما تكون نواة السين (synopsis)لشريط الفيلم أو لفكرته 

-)رسومو ما يتضمنه من عالمات دالة  ،بعدما يتم عرض الشريط للمشاهدة مع مالحظة ملصقه   

       مع مالحظة كذا عنوان الفيلم مع حتليل صياغته اللغوية و الداللية )البعد اإلحيائي ألوان(.-أشكال

مع مالحظة أولية لشخصيات الفيلم و مواقع احملتملة،و ربط ذلك بفكرة أو قضية الفيلم  ،و الرمزي (   

                                                                                       .تصوير األحداث

تكون شبيهة باملقاطع السردية يف  )متتاليات(، وهو جتزئته إيل مشاهد رئيسية  :نصيال التقطيع- 3

                                                                     الرواية مع املعرفة التامة باملصطلحات السينمائية مثال: املشهد. 

           :" هو سلسلة من اللقطات املتنوعة اجلامع بينهما وحدة الزمان و املكان و احلدث المشهدو 

أما اللقطة فهي جزء من الفيلم تبدأ من حلظة إدارة الكامريا يف وضع معني حىت      سردية(.)وحدة 

 .1تتوقف يف إطار منظر آخر

   2هي:" وحدة بناء الفيلم متاما مثل الكلمة هي وحدة بناء اللغة. اللقطة

                                                             
 1436احلوار املتمدن ، العدد  مشروع جدادة لقراءة الفيلم السينمائي ،جمليد تومرت ، 1
،http:/www.ahewar.org/blebatishow.art.asp?aid=55215،16:04الساعة17/3/2014تاريخ 
 100، ص 2000شركة الفنون للنشر و التوزيع ، تونس ،، 2، جملة اإلذاعات العربية ، العدد  ، اللقطةاحلديدي  مىن2



 جيـــــــــــــــــــــــــــــــــار المنهـــــــــــــــــــاإلط                               
 

26 
 

على املستوى التعييين          يتم حتليل الشريط ، )ترقيم كل مشهد وعنونته على حدا ( الفيلمية املشاهد بعد اختيار  

                                                                                           من خالل:و التضميين 

 1وهنا يتحدد داللة اللقطات ، زوايا التصوير وحركات الكامريا :مستوى التصوير-أ

 ... اخل    جداقريبة  ، وقريبة متوسطة، العامة،هناك  : اللقطة() داللة سلم اللقطات* 

 و تعطي انطباعا على،قطة اليت تؤطر الديكور بكامله لو هي ال:(General shotاللقطة العامة )-1

                                                                                                        .      2املوضوع

مكان، )الديكور اللقطة اليت تتوىل جزء مهم من  : وهي(plan ensembleجامعة )اللقطة ال -2

                               ما.زمان ، جو الشخصيات، ظروف عامة( كالتاكيز على منظر واحد من منظر مدينة 

إىل احلجم النسيب للموضوع على الشاشة، و املسافة  : تشريLong Shot (L Sاللقطة البعيدة )-3

بني املوضوع و الكامريا، وكذا مابني املشاهد و املوضوع. كما تسمح بإدراك البيئة احمليطة باملوضوع بغية رصد 

تستخدم غالبا لعدة أغراض منها: تقدمي توصيف عام للمكان، وهنا جيعل منها لقطة تأسيسية ، كما  احلركة ،

            ميكن استخدامها إللقاء نظرة شاملة على بيئة التصوير ،وحىت أهنا تستخدم يف حالة عزل الشيء 

ريات ، املعارك ، الرقصات أو الشخصية عن بيئتها ، ويف الغالب تستخدم هذه اللقطة يف مشاهد االنفجا  

                                                                               ..اخل، حيث تكون هنا احلركة أكثر أمهية من التفاصيل.

، وميكن من من اخلصر إىل أعلى الرأس وهي اليت تبدأ: (Medium shot)اللقطة المتوسطة -4

 ات و إشارات اجلسم.خالهلا التعرف على حرك

                                                             
 نفسه قالالسينمائي،املجمليد تومرت، مشروع جدادة لقراءة الفيلم  1

        ، أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعالم  (، دراسة حتليلية )ميتيولوجية ، خصوصية اإلشهار التلفزيوني في ظل االنفتاح االقتصاد  خيلف  فايزة 2

 95، ص 2006و االتصال ، اجلزائر ، 
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هي اليت تقطع عادة عند الصدر متضمنة الرأس و الكتفني، وتستخدم  و المتوسطة،اللقطة القريبة وهناك  

                                                                                              1يف حالة احلوار.

 : تكون من الرأس حىت فوق الركبتني قليال قصد إبراز الفعل(American shot) األمريكيةاللقطة -5 

             2و احلركة، و مسيت أمريكية ألهنا استخدمت إلظهار املسدس يف أفالم رعاة البقر األمريكية.    

اليت تبني اجلزء املمتد من الرأس إىل  : وهي(plans rapproché poitrine) :للقطة الصدريةا -6

                وتكون يف حالة إبداء الرأي و املواقف و التصرحيات.،  3لقطة مقربة حىت الصدر وهي  الصدر.

، و حيث تكون تتبع الكامريا للشخصية la grue : ينجزها حامل الرافعة (crane) الكراينلقطة -7

                                            عند شخصني يتحاوران. األعلىمن اخللف ،أو توجه الرافعة حنو 

       الكادر األسفل فوق الصدر بقليل ، وتكون يف احلوارات : ويكون فيها ( shot  )اللقطة الضيقة -8

                                                                               و إبداء الرأي و التصرحيات .

   تلتقط من أعلى املوضوع ، و غالبا ماتكون لداللة  على احتقار أو عزل أو هتميش  :اللقطة العلوية 9-

                      أو إظهار شخصية سلبية أو  تبيان ما متر به الشخصية يف حالة الفقر أو مرض أو أزمة.

، كتصوير شخص يصعد جبل أو سالمل تكون الكامريا أسفل املوضوع املراد تصويره :اللقطة السفلية 10-  

 4، أو بغاية اإلعالء من قيمة الشخص و تفخيمه.

                                                             
، جملة جامعة -المفاهيم، و األطر النظرية ومناهج التحليل : دراسة نظرية -تحليل اللقطة في الخطاب التلفاز أنظر: مجال حممد عبد احلي،  1

 237-236، ص ص 2018-1-18، عن جامعة الشارقة ، 15، اجمللد2الشارقة ، العدد
  

القاهرة  بط،، دار الفكر العرف  ،أسس الفيلم التسجيلي : اتجاهاته و استخداماته في السينما و التلفزيونمىن احلديدي و سلوى إمام ،  2
  81، ص2002،
 الصفحة السابقة.، اذكرهسبق دراسة خصوصية اإلشهار التلفزيوين يف ظل االنفتاح االقتصادي ، ، خيلف  فايزة  3
أطروحة لنيل دكتوراه  إشراف :صياد سيد أمحد ،،- دراسة تطبيقية ميدانية –  واقع  التقنيات السينمائية في الفيلم الجزائر عمر ، غمشي بن 2 

 35ص  ،2019-2018محد بن بلة ، وهران، أسينمائية ، جامعة دراسات ختصص : 
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              :(plan du petite ensemble/ )أو تحديد المقا م  لقطة الجزء الصغير11-

وهي تستخدم لتقدمي البطل و الشخصيات يف :(plant de situationوتسمى أيضا لقطة الوضعية )

                                                                         1.مشاجرة مثالوسط درامي كتصوير 

                                      :(Close Up Shot) (اللقطة الكبيرة )اللقطة القريبة -12

من وضع قريب، لتبدو يف عرضها على الشاشة حبجم   وتؤخذ هذه اللقطة للشيء أو املوضوع املراد تصويره

حىت يتم الكشف على  مثال،على وجه الشخصية إذ تركز   2أو الكتفني. كبري، و تتمثل يف الرأس / أو الوجه

                                                                                              3 بعض املالمح الغامضة أو العناصر الضرورية لفك عقدة معينة يف البناء الدرامي.

، واليت تصور الوجه من أسفل الرأس حىت منطقة الذقن، لتكشف للمشاهد اللقطة العلوية القريبة وهناك-

    4،-الكبيرة جدا -جدااللقطة القريبة هذه اللقطة هناك كذلك  إىلعن أفكار ومواقف الشخصية. إضافة 

أو تركز على عنصر ، تصوير تفاصيل معينة من جسم املمثل )العني، الشفاه، اليد..اخل( على اليت تركز و

  .إلظهار االنفعال، العاطفة و املشاعر..يف جريدة،رقم من أرقام الساعة...اخل( )خربالقصة سينمائي مهم يف 

قيمة درامية ( ملا تضيفه من insertو تسمى هذه اللقطة يف سيميولوجيا السينما :"لقطة مضافة")  

كامريا ثابتة ال تشهد أي و هذه اللقطات املذكورة تلتقط بواسطة  ، تزيد من بعد و عمق التشويق ةبسيكولوجي

    .5أو ميكانيكية بصرية يةو حركة يد

                                                             

الصفحة السابقة، اذكرهسبق دراسة خصوصية اإلشهار التلفزيوين يف ظل االنفتاح االقتصادي ، ، خيلف  فايزة   1  

2
شراف: عزت حممد حجاب، رسالة لنيل إ، -دراسة مالة–األفال م السينمائية طبيعة الدور التعبير  االتصالي للمونتاج في حممد عبد الفتاح طه،  

 16، ص2016ماجستري، كلية اإلعالم ، جامعة الشرق األوسط ، 

سبق ذكرها، الصفحة السابقة  ، دراسة  خصوصية اإلشهار التلفزيوين يف ظل االنفتاح االقتصادي، فايزة خيلف  3  

124، ص2012، األردن، ، بط، دار البداية و التلفزيوني: نظرة إعالمية هندسيةاإلعال م اإلذاعي إياد أبو عرقوب ،  4
  

 سبق ذكرها، الصفحة السابقة ، دراسة  خصوصية اإلشهار التلفزيوين يف ظل االنفتاح االقتصادي، فايزة خيلف 5
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                                        :(champ contre champ) لقطة المجال و ضد المجال -13  

حبيث يتم تصوير الشخص املتحاور ويف املقابل و تستخدم أثناء تصوير حوار مابني شخصني أو أكثر، 

                                                                           الشخص املستمع إليه من ظهره أو جانبه او يديه أو جانب من رأسه.

مضموهنا بواسطة األصوات  إىل اإلحياءو إمنا يتم  هذه اللقطة ،التظهر :  اللقطة خارج الكادر-14

حادث ال تظهر لكن نشاهد فقط ردة الفعل و صوت  املسموعة أو إشارات تتجلى يف اللقطة الظاهرة

                                        احلادث و نتيجته على الشخصية، ويعد هذا كاف لإلحياء و إيصال املعىن.

اليت ال تظهر على الشاشة وذلك احتااما  عنف،طة يف تصوير مثال تلك املشاهد اجلنسية أو قالل ذههوتكون 

                                                                                                                          .االجتماعيةللرقابة 

، حتدد فيها اجلو العام و السياق الزمين و املكاين: (plan d’ambiance) لقطة الجو العا م -15

                                                                     1مثال املكان هو مدينة يف ليلة شتاء ممطرة .

لقطة الفعل و رد الفعل ، لقطة وجهة النظر،  اللقطة االيطالية ، اللقطة  هذه اللقطات هناك  إىلإضافة 

، لقطة اللقطة التفصيلية ، لقطة الظهر ، لقطة منحرفة مائلة ،ـ لقطة خلف الكتفني اجملانية ، اللقطة املستقلة ،

                                                                        .متزامنة ، لقطة متعاقبة، لقطة جمانية 

التعبري عن األفكار و املشاعر  -تتضمن اللقطات املستخدمة يف التصوير السينمائي عدة وظائف منها: منهو  -

إضافة إىل  –إبراز املرجعية االجتماعية أو الثقافية . –إفهام املشاهد بفكرة أو موقف أو رأي.  -و املواقف.

تستخدم اللقطة عدة دالالت: املسافة، االتصال و إظهار وجهة نظر و بالتايل  تغيري الزمان أو املكان.  

  اللقطة.

                                                             
 38-36ص  ، دراسة سبق ذكرها ، صبن عمرأنظر : غمشي   1
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أو بعدها يف إطار حجم لقطة ما إلظهار تلك املسافة مابني  Distanceإذ أن إظهار قرب املسافة

       العالقات  و األماكن و األشخاص، وحىت املشاهد. فاللقطات القريبة تدل على وجود عالقة محيمية، 

 و املتوسطة تدل على وجود عالقة اجتماعية ،و البعيدة تدل على وجود عالقة شخصية عادية أو سطحية.

      ومنه تستخدم اللقطات لعدة دالالت منها التعبري الدقيق عن هوية مرسل اخلطاب و ميوله و اجتاهاته، 

، وحىت الدالالت النفسية، العاطفية بغية و إظهار اإليديولوجية.إضافة إىل الدالالت الثقافية و االجتماعية

                               التأثري يف وجدان املشاهد و انفعاالته و خماطبة حواسه.                                                 

قواعد التصوير         وعليه يف حتليل اللقطات جيب على احمللل التسلح بعدد من املعارف االجتماعية و الثقافية و 

                                                   و اإلخراج و مهارات التحليل و االستنتاج و النقد و احلكم.
                                                                                               :ويرزوايا التص*

ا الكامريا جتاه املنظور الذي يتم تصويره، وهي نفس الزاوية اليت يرى منها ربهاليت تنظر ع يقصد هبا الزاوية  

                                                                            1املشاهد األحداث و املنظور. 

دها النفسية و االجتماعية ووظيفتها . مع شرح و حتليل وظائفها التعبريية فالوقوف على أبعاوهناك عدة زوايا

                                           املشاهد. يف البناء الدرامي للشخصيات و نقل اإلحياءات إىل

تتوقف زاوية التصوير على موضع العدسة الشيئية بالنسبة حلقل التصوير، فعندما تكون الكامريا موضوعة و 

                                                  بشكل أفقي على ارتفاع نظر اإلنسان، تبدو الزاوية عادية. 

ع الكامريا فوقه، أو بطريقة الصعود فوق إىل حتت(، وض النزول )منو يستطيع املخرج التصوير بطريقة 

                                                         بوضعها حتته إما لإلحياء بنظرة حنو األعلى أو األدىن، و ما لتشويه الرؤية.                                                      

                                            2دث تغيري يف الزاوية .وعندما تتحرك كامريا لدى تصوير مشهد ما حي

                                                             
 240-238ص  ، ص حتليل اللقطة يف اخلطاب التلفازي ،  املقال السابق ، أنظر: مجال حممد عبد احلي1

06، ترمجة فائز بشور ، جامعة السوربون اجلديدة ، باريس ، صص معجم المصطلحات السينمائيبةماري ترييز جورنو،  2  
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                                                     من أهم الزوايا املستخدمة يف اجملال السينمائي كالتايل: ومنه

                      :(Neutral angle) أو زاوية مستوى النظر الزاوية األمامية أو المستقيمة-1

. حبيث تكون مواجهة مباشرة مع يتم التصوير فيها على مستوى العني دون حتريك الكامريا صعودا أو هبوطا

دون أن  يراد تصويره وهذا الذياليت توضع الكامريا يف وضعية مقابلة للديكور  ، حبيثما هو موجود يف اللقطة

كما يف شأن   ،التصوير املوضعي ألهدافأحدمها على اآلخر، أي يكون كالمها يف مستوى واحد خدمة  هيعل

                                                                                                  . وهناك عالقة املساواة بني الشخصيات  بالنسبة لألفالم الوثائقية. 

       هنا ينظر الشخص مباشرة حنو الكامريا ، و ختلق إحساسا باحلميمية                                                                 ة المقابلة مع الكاميرا : زاوي-2

  درجة إىل اليمني  45: يتم تصوير الشخصية من اجلانب حنو (4/3زاوية المحور األفقي)ثالثة أرباع -3

 :اليسار ، باالعتماد على حمور نظرة الشخص، و تستخدم هنا للداللة على االنفعاالت السلبية مثلأو 

                                                                                         1.إظهار غضب شخص من اآلخر، عدم االهتمام و التجاهل

 :وهناك.وتدل على عالقات القوة بني الشخصيات ) العمودية (:الزاوية الرأسية-2

 يتم تصوير املوضوع من األعلى إىل األسفل. :(High angle) الزاوية المرتفعة-أ

   .يتم تصوير املوضوع من األسفل إىل األعلى: :(Low Angle)الزاوية المنخفضة -ب

(: وهي الزاوية angle plongée:)أو املرتفعة  أو العلوية الزاوية الغاطسةيف الزاوية العمودية هناك  بالتايلو   

أبعاده و شخصياته و حصر احلركة يؤدي إىل تقليص  الذياليت توضع الكامريا على الديكور املراد تصويره ، األمر 

فيه وهلا وظيفتني : وظيفة سحق الشخصية أو تعظيمها كما هلا قيمة استكشافية تتعلق بإبراز عناصر جديدة على 

   كور.مستوى الدي

                                                             

39غمشي بن عمر ، دراسة سبق ذكرها ، ص   1  



 جيـــــــــــــــــــــــــــــــــار المنهـــــــــــــــــــاإلط                               
 

32 
 

(:وهي الزاوية اليت تعلو فيها الديكور angle contreplangée) أو السفلية الزاوية التصاعدية-وهناك   

                  1مما يوسع من أفق املقلص و يغري داللتها السينمائية مثل االرتباط بالتعظيم ، اهليبة ...اخل. الكامريا،على 

                                       2إما االندماج مع البيئة أو االبتعاد عنها.:تكون العالقة الزاوية األفقية -3

و يكون اخلط األفقي  و يطلق عليها اللقطة اهلولندية الرأسية،: (oblique Angle)الزاوية المائلة-4

                                                                                                      3مائال جلهة ما

لتصوير (drones)وهنا تستعمل الطائرات املروحية وطائرات درون :  (المحور العمود )الزاوية الجوية  -5

.                                             ت ،و تنجز إما الستكشاف املكان أو  يف املطاردات أثناء مالحقة الشخصياتاقطلهذه ال

تكون هنا خلف املوضوع ،و تستخدم للداللة هتميش الشخصيات اليت )المحور العمود ( : زاوية الظهر-6

.                                                                                                                         ترفض اجملتمع

درجة،و هتدف إىل تضخيم  360هنا تدور الكامريا يف مكاهنا بدرجة :(z) الزاوية الدورانية أو القوسية -7

     اإلغماء  املواضيع ، كما تؤدي دور اإلحياء إىل عزلة األشخاص يف األماكن املهجورة ،أو للتعبري عن حاالت

                                                                                                                                                                                                 4.  أو الضياع  اليت تعيشها الشخصية حبيث ال تستطيع اختاذ القرار املناسب

 ligne(:وهي الزاوية اليت تناسب ومهي )champ contreplangée) المجال و المجال المقابل-5

imaginaire)، يسمح بالتقاط الصور انطالقا من ثالث وضعيات قصوى) الذيوهو نفس اخلطposition 

extremee .دون تعدي جلانب آخر للخط) 

                                                             
 97، صاسبق ذكره دراسة يف ظل االنفتاح االقتصادي ،خصوصية اإلشهار التلفزيوين ،  فايزة خيلف:أنظر 1

 240-238ص  ، ص حتليل اللقطة يف اخلطاب التلفازي ،  املقال السابق ، مجال حممد عبد احلي2

 
3 Stadler ,J. and M c W illiam , analyzing film and television,crows Nest,Nest,N.S.W .Allen &Unwin 

,2009,p 35 

40-39ص، دراسة سبق ذكرها، ص بن عمر غمشي  4  
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          يسمح للمصور باحلصول على صورة واضحة متاما يف الواجهة إجراء(: هو profondeurعمق اجملال) -5

   1و أقل وضوحا يف الواجهة اخللفية.

                                                                                                     :مركات الكاميرا*   

حركة دائرية من الكامريا حول حمورها العمودي أو األفقي دون نقل الكامريا من  :(panorama)البانوراما-1

                                                                             . وهناك نوعني للبانوراما ومها :2مكاهنا

التقنية فوق احلامل لتدور  هذه: تثبت الكامريا مبوجب (panaroma horizontal)بانوراما أفقية: -أ

                .      360أو بطرقة دائرية تعادل ° 180على حمورها أفقيا من اليمني إىل اليسار أو العكس بنسبة

يف حركة  درجة من اليمني إىل اليسار أو العكس180وبصفة عامة تستخدم البانوراما األفقية على خط 

    استعراضية )مع ثبات حمورها على الرأس(.  وإذ تستخدم هذه احلركة القتياد عني املشاهد من نقطة ألخرى.

وتقوية القلق ألن ،الوصف التدرجيي للفضاء الفيلمي و لألغراض التالية : االستكشافوإذ تستخدم هذه احلركة 

   يشوق إليه املخرج متاطل يف وصف تدرجيي لعدة شخصيات أو أشياء أخرى. الذيالكامريا قبل تبيني التفصيل 

( من خالل الوصف التدرجيي مثل وصف جدران vide tragique) جيديفراغ تراو التاكيز على صمت أو  

                                                                                                       غرفة ما.

،و غايته الكشف عن مكان ما         النموذج الوصفييف إطار احلركة األفقية للكامريا  نذكر عدة مناذج منها : وبالتايل 

 حياء بإحساس أو فكرة. ، ووظيفته اإلالنموذج التعبير أو شيء ما. و 

                                                             
 97، صاسبق ذكره دراسة خصوصية اإلشهار التلفزيوين يف ظل االنفتاح االقتصادي ،،  فايزة خيلف:أنظر1

 145،ص2001، بدون بلد، 1، دار الكتاب الجديدة المتحدة،ط جاذبية الصورة السينمائية ، دراسة في جماليات السينماعقيل مهدي يوسف، 2
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ووظيفته إجياد عالقة مكانية مابني شخص ينظر و املشهد أو الشيء املنظور إليه أو بني ، النموذج الدراميوهناك 

                                                                                              1 الشخص أو عدة أشخاص آخرين يتابعون من جهة.

                                                         : (panorama vertical)بانوراما عمودية-ب

تقوم فيها الكامريا بالدوران من األعلى إىل األسف أو من األسفل إىل األعلى لألغراض التالية: إبراز صفات      

                                                                             .أو التشويق القلق، الشك ، التادد

الوظيفة كما تقوم بوظائف أخرى ك2إىل إبراز الشخصية من خالل حركة مستمرة من األرجل إىل الوجه إضافة

البانوراما النازلة من ( وذلك بإقامة أو ربط عالقة بني جزأين ال معىن ألحدمها دون اآلخر مثل narratifاحلكائية)

    أن الكامريا قبل أن تكشف مرة واحدة جسد املمثل  ذلكا املسامهة يف خلق القلق ذو كالوجه إىل اليدين.

ينتج عن اإلحساس  الذياألرجل، الصدر حىت تنتهي بالوجه و هو التدرج  األحذية،)بكل قامته( فتبدأ بإبراز 

                                                                                                        .3بالقلق

حيث تتحرك الكامريا على حمورها من أعلى إىل أسفل أو العكس، لتوضيح كل تفاصيل الديكور، أو توليد القلق 

( فاألرجل لدى املشاهد من خالل عدم كشف جسد الشخصية فتبدأ الكامريا بإبراز اجلزء السفلي ) األحذية

                                                                   4فالصدر حىت تنتهي إىل الوجه بغرض التشويق.

العربة  أوبواسطة حامل اليد  املوضوعحنو  أماميالكامريا  يف اجتاه  تنتقلوهنا :  مركة الترافلينج األمامي -2

dolly  ، 5تفاصيل بدقة. إلظهارأو حامل مرتكز على عجالت أو السكة  

                                                             
  240-239، صص السابق حتليل اللقطة يف اخلطاب التلفازي ،  املقال ، عبد احلي مجال حممد 1

2
Marc ferro.analyse de film. Analyse de société.6éme.edition classiques hachette .paris.1979.p122

 

 200صبدون دار النشر، بدون طبعة ، بدون بلد ، بدون سنة ، ،  : حممود ابراقنالسينمائية، ت، العناصر الدالة للغة  جورج سادول 3
 240-239ص  ، صالسابق،  املقال  حتليل اللقطة يف اخلطاب التلفازي، مجال حممد عبد احلي4
5

  45 ، دراسة سبق ذكرها  ، ص بن عمر غمشي 
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                                 تعبريية:لعدة وظائف  وتستخدم هنا.املنظور،حيث الكامريا تقتاب شيئا فشيئا من 

                                                      شاملة.إذ تدخل املشاهد يف بيئة أو مكان احلدث وتعطيه نشرة التمهيد: -أ

                جتسيم عنصر عام بالنسبة لبقية احلدث.              -الوصف املكاين.                    ج-ب

                                                          الكشف عن توتر و اضطراب الشخصية) العاطفة، االنفعال(.        -الدخول يف نفس الشخصية.              ه-د

                                                                        : الخلفي  (التنقل )مركة الترافلينج -3

أو إحداث تأثري بصري معني، حبيث يشعر   ابتعاد الكامريا مكانيا من املنظور هبدف تغيري حجم اللقطة     

                                                           1املشاهد أنه يبتعد عن املنظور ليؤثر ذلك عليه نفسيا. 

أو السكة أو حامل (chariot)العربة  و تكون حممولة يف اليد أو الكتف أوهنا تتااجع الكامريا حنو اخللف ،   

عجالت ، وهذا التنقل يكون إما للتأكيد على فقدان ، وحدة أو عزل الشخص و هتميشه عن احمليط االجتماعي 

     هبوطا ،  أويسارا ، صعودا  أووهنا تسري الكامريا مع الشخصية اليت تتحرك ميينا الترافلينج المصامب:  -4

.                                            األحداثو متابعة  أكثرمي تفاصيل و غالبا ما تكون تلك احلركة التتبعية لتقد

و تقوم بتقريب ،، وهنا تكون الكامريا يف مكاهنا  تقنية الزو موهنا يتعلق باستخدام الترافلينج البصر  :   -5

                                                                                                2إبعاده أواملوضوع 

 wide تغري بعدها البؤري بشكل مستمر ليعطي زاوية رؤية قابلة للتغيري ، من زاوية منفرجة عدسة الزومو 

angle  إىل زاوية ضيقة telephoto  باإلضافة إىل إن احلركة العدسية املقربة zooming in   للقطة

ملنظر ذو زاوية منفرجة ثناء التصوير .   zooming out أو احلركة العدسية املبعدة  -بتضييق الزاوية–القريبة 

                                                 zoom shot3وستخدم عدسة الزوم كعدسة عادية أكثر بكثري منها للقطة الزوم نفسها 

                                                             
1
  240-239ص  ، صالسابق،  املقال  حتليل اللقطة يف اخلطاب التلفازي، مجال حممد عبد احلي 

2
  46-45ص  ص، ، دراسة سبق ذكرها    بن عمر غمشي 
   80،ص1987، لبنان، 1تر: عصام الدين املصري، الدر العربية للموسوعات، ط ،السينمائي اإلنتاجالفنية في  ، األساليبكني دايل 3
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درجة، فتجعل املشاهد  360كامريا دورة كاملة حول نفسها بنسبةوتدور مبوجبها ال:  الترافلينج الدائر  -6

، و تستخدم الستكشاف املوضوع       1حيس كأنه موجود فعال يف الوسط، لريكز على أفعال تلك الشخصية. 

 أو تضخيمه أو للتعبري عن حاالت اإلغماء و احلصار و غياب القدرة على اختاذ القرار.                                               

 و يكون من وضعيات مرتفعة ، و يستعمل هنا انواع حوامل الرافعة : ترافلنج )دورة كبيرة أو مسح كبير( -7

grues .حلمل الكامريا                                                                                                               

                             : (Dolly, travelling chariot)ترافلينج الشاريو أو دوللي  -8

يتم دفعهما لنقل  chariotالتنقل حنو األمام أو خلف املوضوع او متابعته بواسطة استعمال حامل العربة 

                                                                                        2أو عزله و هتميشه حنو الوراء     تفاصيل املوضوع حنو األمام 

                                         .هناك احلركة العادية الثابتة اليت ال تستلزم حترك للكامريالك إىل ذ  إضافةو 

                                                          تؤدي حركة الكامريا عدة وظائف ختدم فكرة اخلطاب الفيلمي ،و رؤية املخرج .  فتحليل حركة الكامريا-

        وازي ...اخل . : التتابعي ، القاطع بواسطة احلكي امل(التركيب بين اللقطات و المشاهدداللة المونتاج ) -ب

(  التاكيب يف القدرة على بناء احلكاية كما يتخيلها الكاتب و يريدها ( montageوظيفة  و تتم اإلشارة إىل

               .3بتاكيب اللقطات و جعلها إعادة مصنعة للواقعاملخرج. و احلقيقة أن جناح األثر السينمائي رهني 

األلوان يف احليز  وعالقات ،اصطناعية: من طبيعة، (تحليل اإلضاءة و األلوانداللة اإلضاءة و اللون ) -د

 وظيفتها الرمزية و التعبريية.دالالهتا ) الزي ، املاكياج ، االكسسورات ، الديكور (، و 

                                                             
 240-239حتليل اللقطة يف اخلطاب التلفازي ،  املقال  نفسه ، صص ، مجال حممد عبد احلي 1

 
  46، دراسة سبق ذكرها ، ص بن عمر غمشي  2

 262،ص2005، دار الغرب للنشر و التوزيع، بط،وهران ، في أشهر الرساالت البصرية في العالم ة سيميائية الصور عبد اهلل ثاين ، قدور 3



 جيـــــــــــــــــــــــــــــــــار المنهـــــــــــــــــــاإلط                               
 

37 
 

         : (تحليل وظيفة الموسيقى التصويرية و المؤثرات الصوتيةداللة الصوت /  الموسيقى و المؤثرات ) -ه  

و تناسبها مع موضوع الفيلم و أحداثه و نفسيات األبطال و مسامهتها يف إيقاع و أدرمة ،غناء...اخل( –)ضجيج 

                                                                            احلكاية و شد املشاهد إيل احلكاية .

 1          : من خالل خلق البعد الفنتازي / الغرائيب (تحليل الخدع السينمائية في الشريطداللة الخدع ) -و

:                                                                  مركات و المسافات مابين  الممثلينداللة  -  

حبيث يتم حتليل داللة احلركة  احلركة. –املالمح –قدرة املمثل على تشخيص الدور الذي يلعبه من خالل اهليئة  

و حىت من اليسار إىل اليمني و العكس، و حركة السكون، احلركة الدائرية، ذلك أن لكل حركة داللة معينة،

                                                                                     للمسافة بني املمثلني داللة.

                                                                                              :يماءاتاإلداللة  -ت

فهناك إمياءات هلا عالقة بالغرائز اإلنسانية أو املشاعر و املواقف اإلنسانية كالعطش، اجلوع، السعادة، اإلحباط، 

.اخل.  و هناك هلا عالقة باملوقف الدرامي، و طبيعة الشخصيات الفيلمية لتظهر شخصية عصبية ، غري الشفقة.

                                                                                                           مبالية، شهوانية  ...اخل. 

              : مدى قوته و توافقه مع الشخصية يف الفيلم، و عالقته بالصورة )مدى توافقه(الحوارداللة   –ت 

                                                                                  / الديكور:المكانداللة  –ث   

فهناك مكان  .و رمز له أمهية الكشف عن الزمان و بيئة موقع األحداث من خالل وظيفته التعبريية من إحياء 

 و مفاجئة و انقالب درامي.  مفارقة تشويق،درامي الذي حياول املخرج أن خيلق فيه التأثريات الدرامية من 

                                                             
 سبق ذكره  مقالة لقراءة الفيلم السينمائي،جمليد تومرت، مشروع جداد: أنظر  1
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أما اإليديولوجي عندما يتحول املكان إيل رسائل مشفرة أما التشكيلي من خالل الديكورات و الفنون املعمارية 

             .                                                                                                  املصنعة

 ..اخل.    االستاجاعي،  االستباقي: فهناك الزمن الطبيعي ،  زمنداللة ال –

و كل ذلك يتم حتليله ضمنيا )داللة املعىن( للكشف عن داللته و أبعاده ذلك أن السينما أداة تعبريية أكثر منه    

                                                                                                                        وسيلة اتصال.

: أي مبعىن رابط حركة املمثلني، انتقال بواسطة الصوت، االنتقال بواسطة اللون، داللة االنتقاالت ) الروابط(

                                                                      االنتقال بواسطة املوسيقى..اخل، فلكل داللته.

                                                               ة:االجتماعية و السياسية و الثقافيالمرجعية  تحليل - 5

من خالل خلفية املخرج و الرسالة اليت ميررها للجمهور من خالل قراءة الشريط قراءة تأويلية بناءا على معطيات 

   1سابقة لريبط ذلك بتوجه املخرج و قناعاته و املدرسة السينمائية اليت ميثلهاحتليل اللغة السينمائية يف املرحلة ال

 

 

 

 

 

 

                                                             
 سبق ذكره  مقالة لقراءة الفيلم السينمائي،تومرت، مشروع جدادجمليد 1
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المختارة:                                                                            مجتمع البحث و العينة 

، تاريخ االنتاج و العرض  ليوسف شاهني و خالد يوسف الفيلم املصري :" هي فوضى؟" يتضمن جمتمع البحث 

غير  و ذلك يف إطار عينة .البحثكرب حجم جمتمع   اعتبار" على احلصر بالعينةو لكن يف إطار " ،2007سنة 

                                                                                               لعدة اعتبارات:مت اختيار هذا الفيلم و املشاهد. جمموعة يف  متثلت أخذت عينةو -قصدية– امتمالية نمطية

التغري  إطارعن القضايا السياسية و الصراعات الدائرة يف اجملتمع املصري يف  عرب ذيال فيلم ال اهذكون -

              و الفساد السياسي والقمع  الثورة على الظلم  إطارو خاصة يف  أصابه على مر السنوات الذيالسياسي 

  . مبارك  الرئيس املخلوع ا الفساد يف ظل حكمذو ك،يتحدث عن القهر األمين يف مصر فالفيلم و القهر األمين 

                                                                        العينة متثيلية جملتمع البحث.وبالتايل كانت 

يتحدث عن مشاكل  ميثلها دراميا القضية اليت من خالل مبطنة ةإيديولوجي ا الفيلم حيملاخلطاب يف هذكون -

    .اجملتمع املصري النامجة عن النظام السياسي يف عهد الرئيس املخلوع " حسين مبارك"

سوءا الصراع  يف اجملتمع املصري د يوسف تعكس تلك القيم السياسية و الصراع القائمكون أفالم خال-    

  .التكنولوجيةالثقافية و التطورات  السياسية االجتماعية وخضم التغريات  الطبقي أو الصراع الوطين االجتماعي يف

و السياسي    و تعتمد على النقد االجتماعي ،تمردية ال بطبيعتها يزتم، واليت تأفالم شاهني من كذلك  هكون

وما طرأ عليه من تغريات  ،االجتماعي والسياسي  لك الواقع ذ فيهيرصد ، « هي فوضى» فيلم و للواقع املصري ،

   . العنف السياسي يف مصر :كما أنه حيمل يف مضمونه قضية سياسية أال وهي  كثرية. 
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تحديد المفاهيم و المصطلحات اإلجرائية :                                                                  -

 النسقية:المفاهيم  -1

 ( Discours de cinéma ( )Discours filmالخطاب السينمائي:) - أ

 مشتق من األصل الالتيين الخطـــــــــاب :Discourus  و تعين " احلوار" و هناك من يضيق هذا املفهوم

 ليقتصر علي أساليب الكالم و احملادثة، و يوسعه البعض ليجعله مرادفا للنظام االجتماعي برمته.

          (: " بأنه منهج يف البحث يف أميا مادة مشكلة من عناصر متميزة Harisرفه " هاريس" ) و يع -  

 و متاابطة يف امتداد طويل سوءا أكانت لغة أو شيئا شبيها باللغة........"

صفقة لغوية بني  ( يعتربه " اتصال لغوي ، يعترب Michael Shortو " مايكل شورت" )  -    

 1املتكلم و املستمع ، نشاطا متبادال بينهما ، وتتوقف صيغته على غرضه االجتماعي" 

 السينما  ( :Cinéma ) كونيا أو عربيا، فهناك من يراها وسلة للتعبري   سوءاتتوزع املواقف اجتاه السينما

 الفين و اجلمايل ،و آخر يتعامل معها كتجارة مرحبة 

البعض اآلخر ينظر إليها كأداة للتافيه و التسلية و هناك من يعتربها أداة للتثقيف و التابية و  -

                                                .السينما جتليا متقدما للحداثة أنالدعاية.و صنف آخر يعتقد 

املعرب(، وهذه -حرفيا أي التسجيل احلركي: )cinématographe  هي اختصار لكلمةالسينما : -

وعرضها           ،و إنتاج األفالم )عمل السينمائي( ،الكلمة متعددة املعاين تدل يف الوقت نفسه على األسلوب التقين

نما (، وجمموع املؤلفات ) حفالت سينمائية( يف قاعات العرض، وجمموع نشاطات هذا امليدان) تاريخ السي

 كالسينما الصامتة ،و السينما التومهية و السينما التجارية ...مصنفة يف قطاعات ،  املفلمة 

                                                             
 ـ30صـــ 2004، ترمجة "يوسف بغول" ، منشورات خمرب التامجة يف األدب و اللسانيات ، جامعة متنوري ، قسنطينة ، الخطاب سارة ميلز ، 1
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. وتدل الكلمة يف وقت معا على Lumièreوهو نسبة للجهاز الذي اختاعه اإلخوة سينما توغراف ، و -
وعلى ذات النشاط الذي ميكن النظر إليه على صعيد جغرايف  ،جمموعة التقنيات و األساليب السينمائية

                                                                 1فنقول السينما اآلسيوية   أو السينما االسبانية 
و هي تعين من حيث اللغة" الصور ،" فن تأليف و إخراج األفالم قصد عرضها  :و هي السينما وعليه -

 . ألهنا تقوم على طريقة حتريك و تسلسل الصور بشكل معني،املتحركة " 
          و يعين "قشرة أو جلدة رقيقة مثل قشرة البيضة  Filmأنه ، هو يف األصل لفظ إجنليزي  الفيلمو يعرف     -

           2أو النواة ، و هو شريط لني من مادة السيليولويد مطبوعة عليه سلسلة من الصور الفوتوغرافية الثابتة " 
 Cinéma etيف "السينما و املنشار" )  -السينما –( louis Doukكما يعرف "لويس دلوك")-

Cie ."بأهنا :"أداة مهمة للتحدث عن الشعوب )  
" لغة الصور اليت تعيدنا إىل الوحدات الكتابية  :( فيعرفها بأهنا Abel Ronseأما" آبل غونس" )     -

                                                                                                                       3 .التمثيلية البدائية اليت مل جتهز بعد ، ألن عيوننا مل ختلق ألجلها"
( حتولت إىل موضوع للتأمل و التحليل ، مث للسؤال الفكري و اجلمايل و احلضاري  Metzو عند " ميتز" ) 

( فهو يعتربها " منط من أمناط املعرفة " يف مقالة   Roland Barthesأما " روالن بارث" ).يف آن واحد 
الة التنومي املغناطيسي ، (. " حب en sortant du cinémaله بعنوان " عند مغادرة صالة السينما" )

" بارث" على الصورة الشعرية للشرنقة : متفرج الفيلم قد يتبىن شعار دودة القز ، ألنين حمتجز فأنا     ليستقر 
أعمل ، وألتمع بكل كثافة رغبيت ، و يرى " بارث" بأن الطريقة الوحيدة لكي ينتزع املرء نفسه من سحر املرآة 

 ) السمعية  و ميكن حتقيق ذلك باللجوء إىل قدرة املتفرج النقديةحلقة ثنائية " ، عليه أن حيطم " أي الشاشة
                                                                                                4و البصرية(. 
يوازي اخلطاب األدف  بنوعيه، بل حسب النظرية النقدية األمريكية املعاصرة: " جنسا خطابيا  -و منه الفيلم

        أقوى و أكثر عمقا حيث يستخدم عدة شفرات و أنظمة عالماتية : اللغة ، الصورة، املالبس ، الديكور،
                                                                                         . و املؤثرات كاملوسيقى التصويرية

                                                             

18-16ص  ، صمرجع سبق ذكره  ، ةمعجم املصطلحات السينمائيماري ترييز جورنو،  1  

 27، صـــ 2001للثقافة ،ب ط ، القاهرة ،  األعلى، ترمجة عبد القادر التلمساين ، اجمللس ، فنون السينما:فرانك جوتريان أنظر 2

7، صــــ 2006،، ديوان املطبوعات اجلامعية، ب ط، اجلزائر  ولوجي للفيلميالتحليل السيمحممودإبراقن،  3
 

4
Roland Barthe ,le bruissement de la langue, essais critique, édition du seuil, France ; p 407 
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يل الفيلم نظام غين بالصور ، كل واحدة مرتبطة باألخرى دالليا ، فتقنية جماورة الصور لبعضها البعض ال بالتا
تكون بصفة جزافية، ذلك أن االستغراق الزمين يف اللقطة وتسريع لقطة أخرى مرهون بالداللة اخلاصة و العامة 

( ألنه يعرف أن املهم ليس ما نرويه  narration)    علي السرد  جهدهللنص الفيلمي ، فالسينمائي يركز 
  ، إمنا الطريقة اليت نروي هبا .

" هي أنظمة من  Christian matz ):حسب " كريستيان ماتز" ) ولوجية للسينمايالدراسة السيم -

العالمات السمعية و البصرية من خالل دراسة الصوت و الصورة إضافة إىل العالقات الشكلية و الداللية اليت 

 .  تنتمي إليها"

                                             :  1( analyse sémiologieالتحليل السيمولوجي)  -

مث املعىن  فيلم( -ت ثابتة أو متحركة )إشهارللرسالة سواءا كان هو استخراج املعىن الظاهري ) التعييين(

و خاصة التاكيز على اإليديولوجية اليت  ،، الشخصيات..اخل األصواتالتضميين للصورة من خالل األلوان، 

على إنتاج املعىن باكتشاف متظهرات األسطورة اليت هي  حتتويها الصورة مع نقد مستوياهتا اإلحيائية للوقوف

مما يسمح بقراءة التعدد الداليل الذي ال ينفصل عن سلم القيم االجتماعية اليت يفرزها النسق  نسق سينمائي

 2.و التواصلي  ولوجي بشقيه الداليلييمالس

             " متثيلية معدة للتمثيل على اخلشبة املسرح(:oxford)يعرفها قاموس (:Dramaالدراما ) - ب

                                                                                                             3أو اإلذاعة "

 4"الراديو." متثيل أو أداء خلشبة املسرح أو التلفزيون أو الدراما:( إىل أن bbcو يشري قاموس )-

                                                             
 
              257، صـــ مرجع سبق ذكره أنظر: قدور عبد اهلل الثاين، سيميائية الصورة يف أشهر الرساالت البصرية يف العامل، 2

 134، صـــــــــــــ 1995بنغازي، ، 01، دار الكتب الوطنية، الطبعة االتصال ولوجيايمدخل إلى سيمبراقن، إحممود 2

3THE Oxford Large dictionary ,1995. P243 
4BBc English , dictionary , 1993 ,p33 
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، بل امتدت إىل على التمثيل املسرحي فقطد قاصرة ( يشري إىل أن" الدراما مل تعlong manأما قاموس ) -

 1التلفزيون و السينما." -سائقي الفنون األخرى كاإلذاعة

ومن أدق تعريفات الدراما:" شكل من أشكال الفنون تقوم على تصوير قصة أو رواية يقصها كاتب أو مؤلف   -

فيها يف إطار منظور و تشارك ،من خالل حوار على لسان شخصيات تربطها عالقة معينة و تضع األحداث 

 2.خذ يف التصاعد"آ

اتسع مصطلح "السينما التلفزيونية" ليشمل األفالم السينمائية اليت تعرض يف دور العرض الفيلم التلفزيوني:  -

خصيصا  télé filmعن طريق إعداد نسخة من الفيلم السينمائي  -التلفزيون -عن طريق الشاشة الصغرية

ر أقل تباينا من النسخ املعدة للعروض السينمائية ، ويتم ذلك من خالل للعرض التلفزيوين ، من خالل صو 

تنقل األفالم السينمائية عرب القناة التلفزيونية بواسطة كامريا  tele projectorوسيلة عرض بالتلفزيون 

صورة /ثانية لتتم مشاهدة األفالم على  25 -صورة/ثانية 24الكتاونية حتول الصورة من معادلة يف السرعة .

 3التلفزيون 

                                                                                             الفيلم السياسي: -

الفيلم الذي يسعى إىل تدمري القيم السائدة خاصة تلك القيم اليت يقول املختصون أن الفيلم السياسي:" هو 

مل يعد إنسان هذا العصر يتحملها مهما كانت األسباب مثل الدكتاتورية، القهر، االضطهاد و التسلط و 

 .عدم املساواة و التوازن بني الواجبات و احلقوق"

 تعريف حمدد إىلاملؤلف حممود قاسم يف كتابه " الفيلم السياسي يف مصر ":" يرى بأنه من الصعب الوصول  -

                                             املرونة.أن السياسة موضوع متسع و شديد  ذلكللفيلم السياسي 

                                                             

Long Man, dictionary , 1994 , p3651 
 245ـ ، ص1997القاهرة  ب ط،دار الفجر للتوزيع،  ،التلفزيونالدراما في اإلذاعة و  العزيز،سامية علي و شرف عبد 2

 214-212، ص صـ2009، القاهرة 1ط اللبنانية،الدار املصرية  راديو و تلفزيون،اإلذاعية:الدراما  أسس علي،سامية أمحد 3
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أن ميكن أن  كما،الفيلم حلايل لزمن إنتاج " فيلم يصور الواقع السياسي ا :ه على أنه الصدد  يعرف هذاو يف 

ين يلعبون دورا يف السياسة إبان إنتاج الفيلم، وقد يكون ذبطل من أبطال السياسة احلالية اليعرض سرية 

                                                                                     .."عن واقع احلياة أو مؤلفا من وحي اخليال مأخوذاموضوع الفيلم 

           يف املشاهدين مشاعر الغضب يفجر الذيهو ، الفيلم السياسي :"املخرج املصري" توفيق صاحل"وعند  -

                                   "و جيعله خيرج من العرض وهو حيلم بالتغيري،يتعامل معه  الذيو الرفض للواقع 

أن يناقش موضوعا :" الفيلم السياسي ليس بالضرورة -رائد السينما الواقعية –صالح أبو سيف و عند -

حياة جديدة تلغى فيها  إىلو تناقضاته هبدف الوصول  ،يكفي أن يطرح الواقع بدقة بكل سلبياته إذ مباشرا

   1و تعيقه يف احلياة اليت ينشدها" ،اإلنسانض حدود السلبيات و العوائق اليت تعتا 

 ر من فعالة، كما أشري وساس األمرمصدلغة :   (:politiqueالسياسة )     -     

سياسة،ساس،سيوس،سوسا و يقال فالن: ساس اخليل أي روضه وسوس فالن أي أمرين فالن أي كلف 

                                                                   2سياستهم ، وسست الرعية: أي أمرهتا و هنيتها

هناك اختالفات كثرية يف حتديد مفهوم دقيق للسياسة ،وكثرية هي التعريفات الواردة ف :اصطالما السياسة و 

تها وعالق،ولكنها تعين كقدر مشتاك بني املفكرين:كل مايتعلق بالدولة و السلطة احلاكمة ،بشأن السياسة 

      3باملواطنني.

 

                                                             
 ، عن الشعب ، بدون ع جدول مول تعريف الفيلم السياسيأنظر: حممد وادفل، 1

،http://www.djazairess.com/echchaab/6220jhvdo 4//2015 11:09الساعة 
 

 
2

  العرب لسان ،منظورابن   
3 Hans Morgenthau ،politics among nations  ، afred knopf، new York، 5th id ،1975 ،p82 
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                   المفاهيم اإلجرائية:                                                                       

هو الفيلم املصري الذي يتناول الواقع االجتماعي والسياسي الذي عرفه اجملتمع  الفيلم السينمائي الدرامي:

املصري و حياكي احلياة اليومية للمواطن املصري من خالل تلك األحداث و الشخصيات املمثلة و اليت تعرض 

                                    تلك خمتلف  القضايا السياسية من إرهاب و تطرف و فساد و عنف سياسي.

هي تلك املمارسات القهرية و العنيفة من إرهاب وإهانة و إذالل و تعنيف و تعذيب اليت : لعنف السياسيا

. من خالل ما عرف ب" الدولة البوليسية." )مارستها الشرطة املصرية يف السجون باجتاه مواطنيها)العنف البوليسي

         وحىت اعتقال املواطن و فض املظاهرات و التجمعات و غريها بالقوة .                                                               

لف القضايا من خالل رصد خمتالعرف  و املصري السياسي للمجتمع  يقدم الواقعهو الذي  :السياسيالفيلم 

   القضية الفلسطينية  اإلنسان،حقوق  البوليسي،العنف  اإلرهاب، الفساد، باحملكوم،عالقة احلاكم  السياسية من

 التقومي.االنتقاد و و غريها من خالل حتليلها وحىت 

  



 

 
 
 
 

  اإلطار النظري
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                                                                المبحث األول : تاريخ  السينما في العالم و الوطن العربي:
و إن كانت الصناعة السينمائية قد استجمعت مراحل اإلنتاج و التوزيع و العرض يف بعض الدول كالواليات املتحدة، 

تبدأ يف دول أخرى كمصر إال باملرحلة األخرية وهي العرض، و انتقلت منها إىل التوزيع بريطانيا و فرنسا، فلم يتسىن أن 
.                               يف مقهى" زواين" باإلسكندرية 1896فاإلنتاج.وقد كان أول عرض سينمائي  شهدته مصر 

، وقد كانا العرضني سوى صور 1د" القدمو يف القاهرة  كان من نفس السنة  يف سينما " سانيت" بالقرب من فندق" شب 
                        . 2كما أن التجارب السينمائية األوىل يف مصر كانت أجنبية بالدرجة األوىل ، ملتقطة ملناظر متفرقة

بعض  مع وجود، ومرت السينما املصرية تقريبا بنفس مراحل السينما يف العامل من السينما الصامتة إىل الناطقة ..اخل
" املتهم   من خالل فيلم 1928االختالفات اجلوهرية بينها وبني سينمات العامل.ففي سوريا  قد بدأ اإلنتاج السينمائي سنة

وقد كانت يف مدينة حلب من خالل ،1908البيء"، أما بالنسبة لتلك العروض السينمائية يف سوريا فأهنا ترجع لسنة 
.                                                              صور متحركة عجيبة  مجاعة أجانب قدموا من تركيا، و قدموا

عندما عرض" حبيب الشماس" صورا متحركة يف مقهى يف دمشق،  1912مع أن البعض يرجع البداية الرمسية للسينما يف 
                                                                                                                .3ألسيتيلنيحيث كانت آلة العرض تدار باليد و كان الضوء فيها يتولد من مصباح يعمل بغاز ا

         و قد كان ، ا فلسطني  العروض السينمائية جاءت العروض متأخرة يف سورياذو ك ،الوقت الذي قد عرفت فيه مصر ويف
قد كان ، و لكذولتتواىل فتح دور العرض بعد ، ق قلعة" يف دمشق من خالل " سينما جنا 1916أو دور عرض  سينمائية 

     4 سوري هو املتهم البيء من خالل مبادرة جمموعة من الشباب اهلواة.أول فيلم روائي 

 

 

                                                             
                                                                                                                                 .23، ص1982، اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب، ب ط، الكويت ، السينما في الوطن العربيأنظر:  جان الكسان،  1
حتليل سيميولوجي لفيلمي" عمارة يعقوبيان "و"ومرجان أمحد مرجان" ، إشراف :عبد السالم بن زاوي، -صورة اإلسالميين في السينما المصرية، وليد القادري 2

       .                                                         22، ص 2012-2011، -3-مذكرة خترج لنيل ماجستري، ختصص: السينما و التلفزيون ووسائل االتصال اجلديدة، جامعة اجلزائر
                                                        90-87، ص ص نفسه  رجع املجان الكسان،  3
                        85-84ص  ، ص 2015، 1، جملة السينما العربية ، العدد تجربة القطاع العام في السينما السوريةبشار إبراهيم،  4

http://www.cause.org.Ib/home/publication-pupur.php?id=5192&Media Id=2 10: 3/2015،17/ 7،تاريخ 
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لك ذان و و لبن 1928، سوريا1927يف وقت متقارب مع السينما يف كل من مصر ى الرغم أن السينما يف لبنان بدأتوعل
إخراج و إنتاج االيطايل " جوار  1929مؤرخو السينما فيلم" مغامرات إلياس حبوك" سنة ،و قد اعتب 1929يف عام 

 . دانوبيدويت"

     صامتة" ،   " كوميديا اجتماعية انتقاديه نذاكأطلق عليه آت وقصري، متثيل هواة لبنانيني و وقد كان أول فيلم لبناين صام
لك كانت ذن منحى خاص لت السينما يف لبناذو السياسية و غريها أخ نظرا لتلك الظروف و العالقات االجتماعية و

ائية كغريها من الدول العربية بني حماوالت أجنبية و أخرى جادة من قبل السينمائيني شباب لتتواىل األعمال السينماحملاوالت  
                                                                                                                    .1يف لبنان

فهي ، ويف نفس الوقت فيها مالمح من ثقافة احلرب أي احلرب يف لبنان ، و قد اعتبت السينما اللبنانية أهنا سينما ناعمة
               صورة و صوتا وحىت ميكن مقارنتها مع السينما الفرنسية حيث أهنما ميتلكان  الفلسفة السينمائيةجتسيد روح 

                                                                        . 2ذات احلس الفين يف التعاطي مع الواقع و املاضي
ا الفن ذت خلدمة الصهيونية، أي استخدام هارتبطت بالسينما املضادة اليت سخر أما بالنسبة للسينما يف فلسطني فقد 

عندما صور امللك سعود خالل  1916ألغراضها .و قد بدأت السينما الفلسطينية العربية مع " إبراهيم حسن سرحان" سنة 
                                         و قد عرض يف سينما " أمري" بتل أبيب.، دقيقة 30جميئه إىل فلسطني يف فيلم مدته 

يف سبيل وطنه  و لتتحول السينما فيما بعد ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية لتعب عن نضال الشعب الفلسطيين 
                                                                                    .لك كانت " سينما نضالية"ذاملغتصب وب

              و بالنسبة جململ تلك األعمال اليت أنتجت ضمن منظمة التحرير الفلسطينية كانت من النوع التسجيلي نذكر منها 
، " حرب األيام 1972،" ليلة فلسطينية " 1972، " العرقوب"1970، " بالروح بالدم" 1969" ال للحل السلمي "

فلسطني » ، 1973ألفالم اإلنتاج املشرتك كانت:" شهادة األطفال يف زمن احلرب" و غريها .أما بالنسبة  1972األربعة" 
                                                                      ...اخل. 1970ثورة حىت النصر"» ، 1969ستنتصر"

من االحتالل يف غزة "، أما بالنسبة للسينما الروائية      أما مجاعة  السينما الفلسطينية فقد أنتجت فيلما واحدا " مشاهد
                                                                     .    3من خالل إنتاج مشرتك مع اجلزائر 1973كانت 

                                                             
                                                                     .124-123جان الكسان ، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 بدون عدد ، جملة كتابات ،األنعم و التونسية والمغربية و الجزائية هي األروع و األرقى، السينما اللبنانية عي عثمان الزيباري و ايفان على 2

،http:/www.kitabat.com،27/6/201522:05، الساعة   
 160-141صص جان الكسان ، مرجع سبق ذكره،أنظر :  3
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و لظروف مغايرة كانت ، ما نوعا املغرب فقد كانت متأخرة ، تونس و أما بالنسبة للسينما يف املغرب العريب يف كل من اجلزائر
حميطة هبا .و إن كانت السينما  يف مصر تأرجحت بني القطاع العام و اخلاص على غرار السينما يف سوريا و العراق اليت 

           روسة اجلزائر كانت غري وسارت خبطوات تطورية مد، ففي حكمها القطاع العام من خالل املؤسسة العامة للسينما 
                                   العربية إىل املستوى العاملي رغم والدهتا يف ظل معركة التحرير.  ن خترج بالسينماو استطاعت أ

أما عن تلك العروض السينمائية  فقد كانت وبعد أيام قليلة من عرض " لوميري" بباريس، فقد قام الفرنسي " فليكس 
، لك عرفت عروض سينمائية قليلةذان و عرضها على املستوطنني .ومع ر يف كل من العاصمة ووه مسجيش"بتصوير مشاهد 

كما مل تنشأ أي دور ،  جاء الفرنسي " دافيد" الذي عرض أفالم " ميليه" يف اجلمعية األدبية ملدينة وهران 1899وحىت  سنة 
                                              .                                                             1908حىت  عرض سينمائي

            و قد كانت بداية السينما " استعمارية" قد سخرت خلدمة مصاحله . ، 2بلغ عدد دور العرض  1914و يف سنة
أنشأ  1947و يف سنة ، مل تكن هناك سوى مصلحة فوتوغرافية 1947وحىت سنة  1و بالتايل ليس للجزائريني عالقة هبا.

                                                           .الفرنسيون مصلحة سينمائية إلنتاج عدد من األشرطة القصرية 

و بالتايل مل ختتلف كثريا يف بداياهتا عن السينما  الفلسطينية من . بالنسبة للسينما اجلزائرية احلقة فقد ارتبطت حبرب التحريرو 
        و اليت تكفلت بتعليم 1957وقد كانت البداية من خالل مدرسة " التكوين السينمائي" . سينما نضاليةيث كوهنا ح

                                                                                        2 و إعداد السينمائيني، كما كانت تنتج عدة عروض سينمائية تلفزيونية.
ومنه كانت السينما ملتزمة بالقضايا  .1954وبالتايل  كانت احلاجة امللحة إلجياد سينما تواكب مسرية الثورة و اليت بدأت 

    3.بعد احلدوداحملتلة و إيصال صوت الثورة إىل أالوطنية آنذاك، ونقل واقع اجلزائر 

 

 

                                                             
، إشراف : فرقاين جازية ، رسالة خترج لنيل دكتوراه ، ختصص: الفنون الدرامية، جامعة  اتجاهات السينما الجزائرية في األلفية الثالثةأنظر: منصور كرمية ،  1

 .26، ص 2013-2011وهران، 

    217-216ص  صجان الكسان ، مرجع سبق ذكره،  2
  .                                                   38-37ص ص منصور كرمية، دراسة سبق ذكرها 3
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ه البداية ذوقد كانت ه،وغريمها 1957جلزائر امللتهبة" ، " ا1956األفالم يف تلك الفرتة :" الالجئون" ومن بني تلك 
حوايل  1974بعد االستقالل إلنتاج جمموعة من األفالم إذ بلغ إنتاج األفالم  الطويلة حىت سنة  لتنطلق السينما اجلزائرية ما

                                                                   1أفالم و غريها لتؤسس لسينما جزائرية جديدة. 9فيلما ، أما القصرية و املتوسطة اخليالية  25
وعليه مر تاريخ السينما بالعديد من نقاط التحول وال نقصد بالتطور الفين فقط من االنتقال من السينما الصامتة إىل الناطقة 

  الثورات احمللية أو األجنبية  ذات التأثري العاملي . ، باألحداث السياسية الكبى كاحلروب و إمنا االرتباط، لكذشابه  أو ما
ا االرتباط  الوثيق هو ما يؤسس لسينما جديدة  تعرف" السينما السياسية" أو  " سينما احلرب" ،" السينما الثورية" ذو ه

                          سياسية كمفهوم أعم و أمشل أكثر.وغريها من املصطلحات اليت عبت عن ذات السينما و إن كانت ال
يف  األفالم  –بعد احلرب العاملية الثانية -يطاليا الواقعية اجلديدة اليت ظهرت يف إ وقد ولدت السينما السياسية من رحم

      البدور األوىل للسينما السياسيةفيسكوليت، أنتونيوين، فلليين و جرمي و دي سانتيس والتوادا. و ترجع  ، األوىل لروسلليين
برنتيكورفرد" أول أفالمه الروائية وهو" جيوفانا" و يقال أن السينما السياسية ليست -عندما أخرج " جيلو 1955إىل عام 

ل ا صحيح من وجهة النظر القائلة بأن لكل فيلم ولكذو هرخيها هو نفس تاريخ السينما كله ابنة السينما املعاصرة، و إن تا
م التسجيلية لفرينوف ه السينما مع تلك األفالذالذي يتناوله. وبالتايل يؤرخ هل املوضوععمل فين بعده السياسي أيا كان 

                                                    يفانس" اهلولندي وغريمها من رواد السينما التسجيلية السياسية .و " إ  الروسي
، ن يكون بعيدا عن السينما التسجيلية و يكون حصرا بالسينما الروائية اليت تتناول موضوعا سياسياوهنا جيب التصنيف أ

وهي اليت تبلورت يف الستينات و  فرضت نفسها على اإلنتاج السينمائي العاملي يف السبعينات و اليت ال ميكن مقارنة تأثريها 
                            أو السينما ذات املدلول السياسي.                                                             الواسع بالتأثري احملدود للسينما التسجيلية السياسية

أو أفالم " بونتيكورفو   ولدت فيه السينما التسجيلية يف فيلمي" الطريق األزرق" الطويل الذيالعام  1958عام  وليعتب
ه السينما بعد ذجي األفالم السياسية .و لتتطور هيعدان من أعظم خمر  لذانانشكو روسي" و ال" التحدي " لفر  و ،الطويلة"

إىل اجلنة" ، و البيطاين  تذهبالطبقة العاملة  -يطايل" اليوبيرتيو اإل  أدالني" -لك من خالل أعمال اليوناين " بوويدربرجذ
 . الذروةه السينما مرحلة النضج و ذو غريهم،و لتبلغ ه حديقة العقاب"-" بيرت واتكنز

 

 

                                                             
           .219-218، مرجع سبق ذكره، ص ص جان الكسان  1
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،و اليت  1966ا" معركة اجلزائر"ذ،و ك 1960يطايل ك" كابو"" جيلو بونتيكورفو" اإل مأفالوقد استطاعت من خالل   
اهريي بداية النجاح اجلم 1969اعتبت بداية النجاح العاملي للسينما السياسية بقدر ما اعتب فيلم" زد" لكوستاجافرس"

                                                                                                                 1ينماه السذهل
وقد ارتبط ازدهار الفيلم السياسي مع ازدياد النضال ضد احلرب يف الفيتنام، كما ارتبط أيضا بالقارة اإلفريقية و أمريكا 

تسري السينما األمريكية مع موجة األفالم السياسية و من أشهر تلك األفالم اليت ظهرت مع بداية  الالتينية .وكان طبيعيا أن
الستينات ومطلع السبعينات " ساكو و فانزين" للمخرج " جوليانو مونتالدو" و فيلم" قصبة مائية للمخرج" فرانسيسكو 

                                                                                                                             2لوزي".
      وقد عرف اإلنتاج السينمائي املرتبط بالسياسة بعض الركود بسبب ظهور أفالم اخليال العلمي هبوليوود، إال أنه عاد وبقوة 

ت السينما إىل تناول قضايا حقوق اإلنسان، لك اجتهذو ب ،لك احلراك السياسي على املستوى العامليذإىل السينما مع 
                                                                 3الذاكرة السياسية و غريها.، احلريات العامة، حقوق األقليات،القمع السياسي

املرأة  -املعروفة كفيلم" تاتشر"لك كانت هناك أعمال جسدت العديد من القضايا و الشخصيات و الرموز السياسية ذوب
و الذي تناول حياة رئيسة الوزراء البيطانية " مارجريت تاتشر"، و باإلضافة إىل فيلم" دبليو" الذي ، 1980سنة  -احلديدية
                                                  لك فيلم "آخر ملوك اسكتلندا " و غريها .                             ذو زد على     صة حياة جورج بوش االبن.تناول ق

فهيمنت قضايا التحرر على اإلنتاج  ، وميالد السينما السياسية يف العامل العريب توازنا مع ميالد السينما السياسية يف العامل
لوطين من الكفاح ضد االستعمار ومنه تناولت األفالم قضايا التحرر االسياسية الوطنية وحىت العاملية .العريب كنتيجة للظرفية 

الصراع العريب اإلسرائيلي، واملقاومة الفلسطينية، الثورة اجلزائرية و صوال إىل احلرب  ، البيطاين، الفرنسي، االيطايل، االسباين
    على اإلرهاب يف السينما املعاصرة اليوم ، فقد التزمت السينما العربية بتلك القضايا إىل جانب عرض النموذج السلطوي 

أجل الدميقراطية، و االنتهاكات ضد حقوق  نضال منالاحلاكم، أجهزة القمع ، رموز السلطة ..اخل(، وقضايا  و رموزه)
  اإلنسان و غريها. 

                                                             
 ، جريدة االحتاد،جيلو بونتيكورفو مثال..السينما السياسية -المخرج االيطاليحممد علوان جب،  1

 11:12،الساعةhttp:/www.alittahad.com/paper.php ?name=news&file=article=21498،4/6/2015،21498لعددا

    trulesدراسة نظرية  وحتليلية لفيلم – السياسية والثقافية المنقولة عبر الصورة السينمائيةدراسة القيم ، مجال بن زروق   2

 http://www.univ-skikda.dz./index.php.fr/05،396ص

                                         ،؟السينما و السياسة  أية عالقة و بأي أفقأنظر : مهرجان" اسين ورغ" ،  3
http:/www.festivalissninourgh.com/festival/3a81a7d9-0/conference ،6/5/2015   11:17، الساعة                                                                                                            
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و معاجلة قضايا ، ه السينما  عن القيم اإلنسانية اخلرية و املثل العليا و العدالة االجتماعيةذومع النظام االشرتاكي دافعت ه  
لقضايا بأسلوب شعري إيديولوجي أو خطايب الشعب . ومع التطور يف ظل االنفتاح االقتصادي، اجتهت السينما إىل معاجلة ا

           الوصولية .  لك الواقع السياسي و احلكم البغمايت و االنتهازيةذلأو حىت تقريري سياسي من خالل " التخيل السياسي"
كما ،  استغاللهو لتتخذ السينما العربية  مسارا وطنيا  يتمثل يف جماهبة االستعمار الذي استهدف تغريب اجملتمع العريب و 

و الدعوة إىل الوحدة  ،اختذت مسارا قوميا للدفاع عن القضية الفلسطينية و مناصرة العديد من التجارب السياسية العربية
روايات الآنذاك فتحولت العديد من ة للعديد من األفالم السينمائية و قد كانت تلك الروايات السياسية  مادة دمس ، العربية

.                                                        وظ، عبد الرمحان الشرقاوي و غريمها إىل أعمال سينمائيةنجيب حمفاملصرية ل
   املعاجلة  ، واقعا انتقاديا وحقوقيا من خالل نقد الواقع و التاريخ من خالل التناول الدرامي السينما السياسية محلت كما 

      العربية أو اهلوية على األعمال السينمائية اليت عبت عن معوقات التطور السياسي موضوع الذات  ليطغىو التحليل  .
        ثانية ومرارة حرب اخلليج األوىل و ال لوجية اليت سادت بتبين األنظمة العربية له،يو و االجتماعي  الناتج عن اخلطب األيد

                                                                                                         و توايل هزائم العرب . 
ا الواقع مباشرة أو غري مباشرة  من خالل حماكاة ساخرة قائمة على السخرية و ذأصبحت السينما السياسية تعكس ه منهو 

                                                                                                        النقد و الفضح و تعرية الذات و املوضوع معا.  
         و متكنت من تنمية الوعي السياسي، و التعبئة الشعبية و النضالية يف موجة حتد خارجي )العدوان األجنيب( أو حتد داخلي

                                                                                                          .  1) االستبداد(.
لك ذثرية تلك األعمال اليت تشهد على و ك، ه السينما قضايا األمة و الوطن و استطاعت تناوهلا سينمائياذهمحلت وبالتايل 

                                                                                                                                                            من خالل جدية الطرح ، املعاجلة و التناول. 
 

 

 

                                                             
                                   السينما العربية و السياسة،أنظر: عن ملخص ندوة الدور النهضوي للسينما العربية، حمور  1

http:/www.caus.org/lb/home/print.php ?id=33،6/5/21511:16، الساعة 
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السينما                                                                                  المبحث الثاني: نظريات و اتجاهات 
يقسم النقاد و الدارسني للفن السينمائي،  اخلطاب الفيلمي لعدة مدارس و اجتاهات كما يسميها البعض أو حىت نظريات 

ار عمل سينمائي. لقات تبناها وحىت جسدها يف إطالفيلم السينمائي، فلكل منها أسس لشكل ما، وكان له مبادئ و منط
                                                          ه االجتاهات فيما يلي:                              ذومنه ميكن حصر ه

                                               :                                               (réalisme)االتجاه أو السينما الواقعية-1
ا ذل  ، ا الشكل أو االجتاه الفين األكثر شيوعا و انتشارا  باعتبار أن السينما هي  حماكاة للواقع و مرآة عاكسة لهذه

                                                                       عربيا .بقوة عامليا و  ه السينما أن تثبت وجودها وذاستطاعت ه
لوميري، حبيث ما قدمه لوميري مثل الشكل الواقعي يف السينما، من حيث  اإلخوةيؤسس هلذا االجتاه منذ انطالق قطار " –

،  إطالقاممثلني  بأيعن تتصوير مشاهد ذات ديكورات طبيعية خالصة ،و ليس هذا فقط فإن أعمال لوميار مل يس
                                                                            1 . "، ليعد لوميار من مؤسسي التقاليد الواقعية يف السينماعاديني أشخاصاملتواجدون هم  فاألشخاص

و الذي نشر يف  ، ة اجلديدة"  روبرتو روسلليين"خمرج الواقعي جاء يف حوار لتحديد مفهوم الواقعية نذهب إىل ما "و بالنسبة
كتاب" الواقعية و السينما " :" الواقعية هي استجابة للحاجة احلقيقية لرؤية الناس على طبيعتهم بنوع من الشفافية ،و بدون 

       لك ذاستقصاء الواقع " . وليوافقه يف ا ما يعين التسليم أن االستثناء يأيت من خالل ذوه، احلاجة إىل اصطناع استثناءا
.                                                           عية معروفة للجميعلك الناقد الذي بفضله أصبحت الواقذ-" أندريه بازن" 
لك الواقع الذي ينقله ذقع(، ل جتسيدا لعمق امليدان)الواري بعنوان)الثورة يف لغة الفيلم( يرى أن الواقعية متثففي مقال نظ

ا العمق من خالل خلفية ومقدمة اللقطة اليت ذللمخرج بدوره على احملافظة على هو ليسمح ، السينمائي من خالل كامرياته
                                                                      .2تنقل الواقع بشكل أوضح و أعمق بكل حيثياته 

تنقله دون إضافة أو جتميل فيه. نقطة يتفق عليها الكل أن الواقعية هي اجتاه أو مدرسة سينمائية جتسد الواقع،  و وعليه ك
 أفالم لوميري الفرنسية.  مع  ه املدرسة باألفالم الوثائقية بالدرجة األوىل يف بداياهتا ذلك  ارتبطت هذل

 

                                                             
 34-33، صص2016، عمان، 1للنشر و التوزيع ، ط األردنيةدار ورد نظريات و أساليب الفيلم السينمائي ،  أنظر: رعد عبد اجلبار ثامر،  1
                                                        ، ترمجة: ممدوح شليب ،، النظرية الواقعية و السينما: توين مكينب أنظر2

http://mamdoughshalaby2.blogspot.com/2013/11/blog-post5891.html ،11/5/2017 ،13:20 
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البعض مع حركة الواقعية اجلديدة اليت  كنمط سينمائي يؤرخ له   ، و لكنو الواقعية كانت مستخدمة من قبل خمتلف الفنون
يف اجمللد األول  ي دافعذة مثل كتابات "أندريه بازن"، والخرجت  من ايطاليا أثناء احلرب العاملية الثانية، ومع كتابات نقدي

(لفيتوريو دي (Umberto D"دي مبتو؟( ، و قد استعان بفيلمي:" سارقو الدراجات "و فيلم" أمن كتابه)ماهي السينما
                                                                                                                 1 لك لتعزيز وجهة نظره.ذسيكا" و 

و إن املتأمل لفيلم " سارقو الدراجات" يرى أنه يتحدث عن حقائق اجتماعية، فالفيلم عن شخص يفقد دراجته وحياول 
                                                العمل لن يستطيع إعالة عائلته.بيأس استعادهتا، فبدوهنا ال يستطيع العمل و بدون 

يعتب مثاال عظيما لواقعية املوقف،  فالواقعية تظهر من خالل تلك الشخصية و العقبة اليت  -حسب البعض-ا الفيلمذفه
               .2وبالتايل تناول تلك الصعوبات اليت تواجه اإلنسان يف حياته اجتماعية.تواجهها ليست عقبة روائية و إمنا 

          أمهية السينما ال تتمحور حول احلدث "بازن" إىل القول أن الصدد يذهب ا ذو يف ه مبتو دي "ونفس الشيء بالنسبة لفيلم " إ
هي إال مناذج من هده  الشخصيات ما، و مبعىن االهتمام باحلياة املعاشة أكثر من احلبكة املتصاعدة، و لكن حول التمعن فيه

"، " اندرجت حتت الواقعية منها  أفالم ك " النانوك الشمايللمني هناك العديد من األفالم اليت يإضافة إىل الف   احلياة.
                                                                                                              3املدرعة بومتكن" وغريمها

يف إطار عمل  و جتسيدها فنيا ،وحىت عيوبه و تفاصيله اخلفية ،تكون من خالل إبراز جوانب من العامل احلقيقي فالواقعية 
                   4 ومتثل هلم من خالل كشف حقيقة وواقع حياة. ،لك كانت أكثر اجتاه اتصاال باجلمهور ميثلهمذل، سينمائي

كاتب سيناريو يف حركة –و إن كانت الواقعية بالنسبة ل" روسلليين" هي شكل مجايل يبلور الواقع، فأهنا بالنسبة ل"زافاتيين" 
 تكشف عن الظلم االجتماعي يف العامل.  -الواقعية اجلديدة االيطالية

 

                                                             
ت:ممدوح شليب،                                                                                            الواقعية السينمائية،عناصر  توين مكيبني ، عناصر الواقعية السينمائية، 1

 http://mamdoughshalaby2.blogspot.com/2013/06/blog.html،11/5/2017،18:20تاريخ. 
 سبق ذكرهمقال توين مكيبني ،أشكال السينما الواقعية ،  2
 املقال نفسهمكيبني، عناصر الواقعية السينمائية، توين  3

  أهم مدارس السينما العالمية: الواقعية الجديدة و تأثيرها على السينما المصريةأنظر: رنا ناصر، 4

 http://www.arageek.com/art/2017/12/12/new-realistic-school in cinema ،25/1/2018،  ساعة09: 16
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كد رواد املدرسة الواقعية على اجلوانب ؤ ي لذلك" 1،"هو واقعي هو فين إىل ما الواقعية يف جوهرها تتجاوز االهتمام مبا"و    
. ومنه يبقى املوضوع يف حد ذاته األهم يف االجتاه الواقعي أكثر منه  اجلوانب الشكلية للفيلم،   2"التسجيلية لفن الفيلم

وجب نقل خاصة إذا قلنا السينما هي فن رصد الواقع ، و الواقع وجب نقله كما هو حبيثياته دون تغري لشكل الواقع .لذلك 
                                                                                                      . عاديني و أشخاص ،صور ملواقع حقيقية 

          مسته واقعية املوقف بعيدا عن تلك املؤثرات الفنية أو ما أ بدايتها ركزت على حماكاة الواقع  ذو من فالواقعية ، لكذل"
ليحس املشاهد من خالل تلك املشاهد الفيلمية نابعة من الواقع املعيشي، وكل تلك التطورات و املشكالت ،  و السينمائية
لدى  يتولدالفيلمية  من خالل تلك املشاهدف اهد و يعيشها دراميا.يف حياة الشخصيات الفيلمية حيسها املش و العقبات 

                                                               3 ."حقيقيةوكأنه أمام حياة ، إحساسا بأنه يشاهد تعقيدات احلياة أمام عينيه شاهدامل

الشوارع بعيدا عن تلك جه السينمائيون إىل ، ليتكانت انطالقته من الشارع  والواقع، ومنه إن االجتاه الواقعي عب عن "
لذلك فإن الديكورات املستعملة يف تصوير الفيلم  كانت أكثر واقعية ، كما استخدمت  احلوارات العامية ، "4االستوديوهات

، و كما يتم هنا االستعانة بأشخاص عاديني لتصوير املشاهد، ليضفى على املشاهد واقعية  العفوية بعيدا عن ماهو منمق
                                                                                                                               أكثر.

أي مبعىن  على فريق سينمائي مكلف مدهتا املدرسة الواقعية: عدم االعتماداألسس و املنطلقات اليت اعتوعليه ميكن تلخيص  "
فاحلبكة ، فالشارع أكثر إقناعا من الناحية الفنية، ) البساطة (وحىت ديكورات منمقة، تصوير أفالم بتكاليف منخفضة  

و ليس صحيحا ، أي الرتكيز على تقدم ما يعب ويف نفس الوقت و يثري اجلمهوروال تكون مصطنعة ،أن تعب الواقع وجب 
ويف نفس الوقت حتتوي على نوع من  ،فهي تسعى خللق واقعية،  بل العكس تم باحلبكةما يزعم البعض أن الواقعية ال هت

ن تسطيح الدراما من خالل و التشويق لكن بقدر حمدود حىت ال تنتفي صفة الواقعية على الفيلم.مبعىن الرتكيز على السرد د
  . "الوقت نفسه ا االهتمام بضرورات السرد يفذو ك،احملافظة على عناصر الواقعية 

 

 

                                                             
 توين مكيبني، النظرية الواقعية و السينما، مقال سبق ذكره   1
 543صص ، 1981، بغداد  ،2دار الرشيد للنشر ، ط ، تر: جعفر علي، سينمافهم اللوي دي جانييت ،   2

                                                     سبق ذكره قالني، أشكال السينما الواقعية ـمتوين مكيب 3
 سبق ذكره قالعناصر الواقعية السينمائية ، متوين مكيبني ،  4
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، فاإلضاءة طبيعية يف 1و ألسباب اقتصادية و إيديولوجية فضلت احلركة الواقعية اللجوء إىل مصادر تنوير طبيعية" عليه"و  
لك من أجل خلق حبكة قوية ذوكل  .وغريها ليس يف ديكورات ية والتصوير ال بد أن يكون يف األماكن الطبيع الغالب ،و

 ." 2الواقعية من خالل إظهار القضايا احلياتية و االجتماعية ومعاجلتها بدل اهلروب منهاوأكثر واقعية تنطلق من احلياة 
                                                                                                        .                                                                                     واقع حرصت الواقعية على االرتباط  بالوبالتايل 

ه ذيطالية اجلديدة"، و قد استخدمت هعرف" الواقعية اال يطاليا يف إطار مانمائيا  ارتبطت خاصة باحلركة يف إوالواقعية سي
                و اليت عب عنها " أنتونيوين"،، رب العاملية الثانيةالعبارة ألول مرة يف وصف حركة التجديد يف السينما االيطالية بعد احل

و الواقعية كما ،مبفهومها اجلديد  " فيسكونيت"،" وفليليين" و غريهم. وكان القصد من كلمة اجلديدة التمييز بني الواقعية
         وليست واقعية األدب  ، الشكل أيضالك، فهي ليست واقعية املوضوع فقط وإمنا واقعية ذعرفت يف السينما االيطالية قبل 

و إمنا واقعية السينما. و إن كانت الواقعية اجلديدة يف الثمانينات تشرتك مع الواقعية اجلديدة يف ايطاليا يف العقد اخلامس إال 
                                                                                    .أهنا ختتلف يف مصر حسب تاريخ تطور السينما املصرية

فوكاتو"  تشمل الفانتازيا يف " أنياب و األالواقع االجتماعي احلي، و إمنا متتد لقعية اجلديدة املصرية ال تقتصر على إن الوا
يف " السادة الرجال " وما وراء الواقع يف " احلب قصة أخرية"، و الكوميديا ، "70لرأفت املهييب، و السرية الذاتية يف " العوامة

            مع أن املؤرخ للواقعية اجلديدة يف السينما املصرية يرجع بدايتها الفعلية يف الثمانينات من خالل  وحىت التاريخ ...اخل.
 عرف " مجاعة ا االجتاه ارتبط بدوره أو امتد عما قدم يف السبعينات من خالل ماذو إن كان ه" خلريي بشارة، 70" العوامة

و بداية  ،1963ية خترج دفعات معهد السينما.وقد كانت نتيجة عدة عوامل ثقافية أبرزها بدا1968السينما اجلديدة" سنة
                                                                                             .القطاع العام يف السينما يف نفس العام

 حاولت و العامل .واليت يف مصر و تطورها يف الوطن العريب ز هو بداية حركة نقدية تربط بني تطور السينماو لعل العامل األبر 
للمشاركة يف حركة السينما،وعلى هامش اجملتمع. ولعل تلك القضايا والتطورات السياسية اليت ارتبطت بواقع  أن تدفع السينما

ليتفجر  1968"،و مظاهرات الشباب يف مصر و العامل 1967"يوليو أحداثبدورها بواقع السينما منها ا ذوك ، اجملتمع
   3 الصراع و أصبح القضية األوىل يف السينما و اجملتمع.

                                                             
 35ترييز جورنو، معجم املصطلحات السينمائية ، مرجع سبق ذكره،ص–ماري   1

                                                       سبق ذكرهقال توين مكيبني ، أشكال السينما الواقعية، م 2
                                                                         ،الواقعية الجديدة في السينما المصريةمسري فريد ، الواقعية اجلديدة يف السينما املصرية،   3

      http://www.neelwafurat.com/it impage.aspx§id=egb5033-5005045&search=books،19/12/201717:44،الساعة 
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ه اجلماعة السينمائية كانت رافضة بالدرجة األوىل لنشاطات مؤسسة السينما يف عهد ثروت عكاشة، و إن كانت ذولعل ه  
من املخرجني  ه اجملموعةذو لتتضمن ه، األفالم للمخرجني األكب سنا من األجيال األقدمتقدم أغلب امليزانية يف إنتاج 

             الشباب:" حممد راضي"،" علي عبد اخلالق" إىل جانب " رأفت املهييب"،"وداود عبد السيد" و" أشرف فهمي" 
و غريهم .و قد  مي السالموين" و " مسري فريد " و املصورين: "حممد عبد السميع"،" سعيد شيمي"و" مسري فرج" والناقد " سا

ا األخري منعته الرقابة من ذو ه.مر"و" ظالل يف اجلانب اآلخر" نتاجات سينمائية منها " أغنية على امله اجلماعة إذكانت هل
                                                                                                1العرض ملا أثاره من مشاكل سياسية.

                  ومنه الواقعية يف السينما املصرية تبلورت يف الستينات من خالل أفالم صالح أبو سيف  و يوسف شاهني " يف أعماله 
                ، " خلريي بشارة ووصلت إىل ذروة النضج يف الثمانينات من خالل أفالم عاطف الطيب كبوريا" باب احلديد " و "

، عن رواية جنيب حمفوظ "( و خريي بشارة و حممد خان و رأفت املهييب الم ) فيلمه :" أوالد حارتنا" املأخوذداوود عبد الس
و معاهدة السالم( الذي رفض النكسة ورفض يف الوقت نفسه 73وقد كانت هده الواقعية تعبريا عن جيل النكسة)حرب 

          فجيل الواقعية  بال ضفاف على حد تعبري" روجيه غارودي"و " صاحل "و "شاهني"، صنع واقعية  واقعية أبو سيف "
 .                                                                                                          هو جيل الثورة

أما جيل التسعينات  فاضل صاحل " و"   "ل " ماهر عواد "، شريف عرفهن خالوجيل الواقعية اجلديدة هو جيل النكسة  م
و سقوط احللم العريب    1989أو جيل الواقعية السحرية هو جيل العامل اجلديد  الذي ظهر مع سقوط احللم االشرتاكي 

و" سيد سعيد "و " من خالل أفالم " حممد كامل القليويب"و" أسامة فوزي "و" جمدي أمحد"و " رضوان الكاشف " 1990
و إن كان " 2000و" املدينة"،" عمر  املغلقة"برز أعماهلم :""األبواب كي فطني عبد الوهاب"  ومن أساندرا نشأت " و " ز 

ويف أفالم " عاطف الطيب" أصداء ، لكل جيل عالقة مبا سبقه  فأفالم " كمال سليم " أصداء من أفالم " نيازي مصطفى"
    2." وغريهم من أفالم " صالح أبو سيف

 

                                                             
، مدونة شبكة الشاشات العربية البديلة،   تجارب سينمائية بديلة في السياق المصريأمحد رفعت،  1

http://www.malaffatnaas.com216/08/04،11/5/201719:44،الساعة 

، عن البيان ،                                                           -ملخص دراسة لكتاب " مسري فريد" -، الموجه الجديدة في السينما المصريةأنور حممد  2
http://www.albayan.ae/paths/books/2005-08-22-194089،19/12/201718:00،الساعة                                                     
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"              و إن كانت الواقعية يف السينما املصرية قد بدأت مع أوىل األفالم اليت أخرجها " كمال سليم"  يف فيلمه       
و قدم العديد من ، ، فالفيلم عاجل مشكلة البطالة و العمل احلر بأسلوب واقعي نابع من صميم احلياة املصرية1939العزمية

كما اعتبه " جورج ،  و قد اعتبه النقاد طفرة ناجحة و متقدمة يف تاريخ السينما املصرية، البشرية يف األحياء الشعبيةالنماذج 
بتقدميه ، و يكون مبثابة البداية احلقيقية للسينما الواقعية، يف تاريخ السينما العاملية أنه أحد األفالم املائة املختارةسادول" 

                                                1 . اد للحياة يف احلارة املصرية بشخصياهتا و عاداهتا و طباع أهلهإىل حد بعي صورة صادقة 
ت هتتم ذو أخ، لتبدأ الكامريا خترج إىل الشارع مثلما حدث يف ايطاليا ، فالواقعية اليت بدأت يف ايطاليا انتقلت إىل مصر

                                                                    2بالشخصيات املهمشة يف اجملتمع وتتناول حياهتم اليومية 
  وعلى الرغم أهنا عرفت مرحلة النضج، وعليه الواقعية يف السينما املصرية كانت سائدة من خالل األربعينات و اخلمسينات

تراجع نوعي للواقعية مع ظهور أفالم " املقاوالت" اليت ال متت للواقع  ه املرحلة شهدتذهنا بدايتها يف هيف الثمانينات إال أ
من خالل أفالم املخرج " حممد خان"  الذي لكن سرعان ما استعادت الواقعية مكانتها على الساحة السينمائية  بصلة، و

تعب أفالمه عن الشارع و خاطبت املهمشني و التقطت تفاصيل حياهتم اليومية بعني واعية ل، اهتم مبشاعر اإلنسان و قضاياه
.                               هو موجود ليقدم الواقع من خالل كل ما يراه وما ، من خالل أسلوب فين سلس بسيط

لذي اعتب مبثابة صرخة يف وجه و ا 1988و " زوجة رجل مهم "، 1988وكانت ضمن أعماله" أحالم هند وكاميليا" 
ليخرج من خالل هدا الفيلم  1984و فيلم " خرج ومل يعد"  1984باإلضافة إىل " احلريف " .السياسة و الضباط وقتها

                                                                                                                                                                  3 لينقل واقع الريف .

      ، ولعل الكثري يرجع بداية الواقعية املصرية آنذاك للبيئة احمليطة يف إطار تلك السياسة العامة اليت حكمت قطاع السينما
             للجوء إىل التصوير  السينمائينيتاجية املكلفة دفعت فتلك التكاليف اإلن، مع ارتفاع إجيار االستوديوهات و املعدات

و إن كان البعض يرى أن الفكرة كانت نتيجة فكر رأمسايل أكثر ، و الشوارع بعيدا عن االستوديوهات الداخلية يف البيوت 
      4 أماكن حقيقية. ا ميز تلك األعمال أن التصوير يفو لكن م، منه فكر سينمائي جديد أو حىت إيديولوجي

 

                                                             
                                                                              27-26، ص ص اسبق ذكره دراسة أنظر:وليد قادري،  1
 رنا ناصر، مقال سبق ذكره 2
  رنا ناصر، مقال سبق ذكره.                                                                                   3
 اجلديدة يف السينما ، مقال سبق ذكرهأنور حممد ، املوجة  4
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             ،1982" سواق األتوبيس" ل منها أفالم " عاطف الطيب " :ا االجتاه الواقعي العديد من األعماذلنذكر ضمن ه و  
ا فيلم " جب اخلواطر" ذو ك، الذي تناول واقع حياة الطبقة املتوسطة ماديا و اجتماعيا 1986" احلب فوق هضبة اهلرم" 

باإلضافة إىل " الطيب " هناك املخرج " داوود عبد السيد"    .ظلم وفقدان احلقوق،وكان عبارة عن نافدة للظالم وال 1998
عن اإلنسان وحياته ومل يكن يكتفي بطرح األسئلة على اجلمهور   واليت كانت أفالمه  تتضمن العديد من األسئلة االستثنائية 

     على الشاشة .ومن أفالمه :"أرض األحالم" ،بل وحيرك دهنهم للبحث عن اإلجابة ، فهو يرصد الواقع وتفاصيله ويقدمها 
                                                                                                          ." الكيت كات" 

     بوريا" ،،" كلك عن املخرج " خريي بشارة" صاحب" يوم حلو ويوم مر"ويف حديثنا عن الواقعية ال نغفل عن احلديث كذ
لك أعمال "رأفت املهييب " صاحب التكنيك ذوزد على  .ي تناول موضوع هجرة الشباب ذ" أمريكا شيكا بيكا" وال

                          1الفانتازي يف تقدم الواقع من خالل :" سيدايت آنسايت"،" مسك لنب متر هندي ،" وميت قفل".
، وقد كانت أفالمه من واقع حياة الناس واملهمشني، الواقعية  املصرية املخرج" صالح أبو سيف"أبو  ميكن أن ننسى ال و

       دول"  متيزت أفالمه بقوة إحساسه باحلياة الشعبية  وود امسه ضم قائمة "أفضل مائة خمرج يف العامل" ، وحسب "جورج سا
 .                                          ت الدنيا يف اجملتمع لك كان أول من اهتم ألمر الطبقاذوب 2و بالواقع اإلنساين.

،وفيلم" بداية 1959ا فيلم" بني السما واألرض"ذ،وك1956" شباب امرأة"  :من خالل أعماله على سبيل املثال
" كمال  كان مساعد للمخرج  وغريها . مع اإلشارة أنه 1967الثانية" و" الزوجة   ، 1960"30القاهرة " ،19603وهناية"

يف السينما الواقعية و أبو  كما يعد خمرجه الرائد،  سليم " يف فيلمه" العزمية" الذي يعد من كالسيكيات السينما املصرية
ليظهر واقع البيئة الشعبية بشكل غري مسبوق ، الواقعية ليأيت بعده" صالح أبو سيف" الذي هنل الكثري من الثقافة السينمائية

، و اعتب بداية أخرى جديدة الذي لقي جناحا مجاهرييا 1951يا ظامل"   لسينما املصرية من خالل فيلم " لك يوميف ا
                                                                       ".ريادة واقعية " كمال سليم للواقعية املصرية بعد 

 

                                                             
 رنا ناصر، مقال سبق ذكره.                                                                           1
،  18، ص1398، جريدة النهار، العددصالح أبو سيف..المفكر السينمائيأمحد اجلندي،  2

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=287679&date=19082011،14/12/2018 ،20:27        
 رنا ناصر، مقال سبق ذكره. 3
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اعي للمجتمع املصري من حيث الذي وظف فيه التحليل االجتم 1953باإلضافة إىل أعماله نذكر فيلم " ريا و سكينة"   
ليشري إىل فكرة مهمة أال وهي جذور اجلرمية  ، قات بني حياة الفقراء يف األحياء الشعبية و األغنياء يف األحياء الراقيةالفرو 

          لك الزال موجودا ذولعل  ،ا عالقة اجملرم الذي حتميه السلطة السياسيةذوك ،البعضببعضها  وعالقة أطرافها االجتماعية
                                                                                                  .1يف جمتمعنا اليوم

نضج و أقوى أفالم االستغالل و الذي اعتبه البعض أ و ا الفيلم جند " الفتوة" الذي يكشف فساد السوقذإضافة إىل ه
لك صورة اإلنسان الفقري ضحية ذمه الواقعية عكست فأفال، صالح أبو سيف من حيث املوضوع، القصة و اإلخراج

 لكذ باإلضافة إىل .ة االيطالية ه األفالم حتاكي الطريقة املتبعة يف األفالم الواقعيذوقد كانت ه ، االستغالل و اإلقطاع
                                                                                                   2.تضمن أفالمه نقدا اجتماعيا 

                  صاحب روائع و املخرج العاملي " يوسف شاهني وكيف لنا احلديث عن الواقعية النقدية وال نذكر أحد أعالمها أال وه
                                                                          3يف امليناء " و " باب احلديد"...اخل النيل"، وصراع"ابن 

وبني الواقعية النقدية و الواقعية السحرية  ظهر يف الفرتة األخرية  يف السينما املصرية مصطلح آخر للواقعية أال وهو " الواقعية "
للمخرج " خالد  2007ا االجتاه ساد مؤخرا من خالل عدة أعمال " حني ميسرة"ذوه، ية" كما أمساه بعض النقادالوحش

 .                    وحىت فيلم " حالوة روح" لعلي اجلندي، 2009يوسف"، و " إبراهيم األبيض" للمخرج " مروان حامد"
 ة     و إن كانت الواقعية تعب عن الواقع االجتماعي، الواقعية يف آن واحده الواقعية متزج بني املدرستني : الطبيعية و ذن هفإ

صوله و ليبدو اإلنسان يف تلك الواقعية كأنه يعدو إىل أ، فالطبيعية تعب عن الواقع اإلنساين الذي حتركه الغرائز ، و السياسي
                                        -ف الشائعحسب الوص –لك عن " سينما غري نظيفة" ذاألوىل يف الكهوف. ولتعب ب

السياسة و الدين  ، لك أن اجلنسذ . بداياهتا عبت عن خمتلف تلك القضايا حىت اجلنسية منها ذو إن كانت السينما ومن
 .   4"املسرح اليوناين يف القرن اخلامس قبل امليالد ذتعد األعمدة األساسية للدراما من

                                                             
                                                                                                           أمحد اجلندي، مقال سبق ذكره.1

 48-46جان الكسان ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  2

                                         ،     587، صحيفة األخبار ، العدد من الواقعية النقدية إلى السينما السياسيةعثمان تزغارت ،  3
http//www.al-akhbar.com/node/aa5013،1/3/201520:59،الساعة 

                                        اليوم ، بدون عدد ، ، جريدة املصريالواقعية الوحشية في السينما المصريةأنظر: مسري فريد ، 4
http://www.almasrylyoum.com/news/details/436483،19/12/201718:06،الساعة                  
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ومنه كانت السينما الواقعية هي أكثر االجتاهات شيوعا يف سينمات العامل ملا تتضمن من قيم فنية ومجالية و إنسانية        
                                                ختاطب فيها مشاعر املشاهد وفكره ليجد يف تلك السينما واقعه أو حىت تقريبا لواقعه.                                               

                               :                                                                (supréalisme)المدرسة أو السينما السريالية -2
ففي بداياهتا كانت تعرتف بتلك  "، ا االجتاه ملا بعد احلرب العاملية األوىلذالدارسني للفن السينمائي ظهور ه يرجع النقاد و

ولكن فيما بعد اعتبها ،و كذلك تلك الكوميديات الفكاهية ، األفالم اهلوليودية واسعة االنتشار اليت ميثلها جنم سينمائي
                                            ا يتناقض مع السريالية .            ذالفنية اليت يعي هبا الفنان و ه السرياليون أهنا سينما يتم إبداعها عب التقاليد

        وبالرجوع إىل السريالية كاجتاه فين ظهر يف الرسم كذلك كما ظهر يف السينما، فقد كانت  حركة ثورية يف الفن و األدب
            القه و املوسيقي من خالل االنصراف عن الواقع الواعي  إىل الواقع الالوعي داخل النفس البشرية حيث ينبغي إط

                                                               1."مكبوتا ته و استخدامها يف إطار الفن خاصةرير حتو 
) انطالق ، لك أن الطبيعة البصرية للسينما تتشابه مع احللم يف جتربة املشاهدذا االجتاه يف السينما ذوعليه وظف ه
                                                   األحالم ألهنا تعب عن مكنونات النفس اإلنسانية ( .السرياليون من 

لك السحر الذي تتحد فيه العوامل ذو الضوء املنبعث من الشاشة   فالسينما من خالل العتمة داخل صالة الشاشة"
ق الوعي حىت إن السينما ورغبات كامنة حتت نطا ، عقل الباطنالسيكولوجية و البيئية خللق الدهشة و اإلحياء، و حترير ال

لتخلق من خالل تلك العملية األشبه  ، لك االتصال العقالين و الالعقالين من خالل التحام املتفرج بالشاشةذعبت عن 
الفعل املباشرة و التلقائية بالتنوم املغناطيسي استسالما للمتفرج و تصعيد الرغبات املدفونة اخلفية و إبرازها من خالل ردود 

ي يدغدغه و يسمو به فوق الواقع الذ ذيذالل اخلدرلك ذاالنتشاء بلة يبدأ املتفرج يف ولوج احللم و وهكذا يف عتمة الصا
                                                                                  .2املنطقيةبينما تكبت ملكاته العقلية   رفية" الالشعور" من الكوابح الععندئذ يتحرر

جاء به الكاتب السريايل " أنتونني أرتو" يف حبثه عن إمكانيات الوسيط  ا ماذوكان ه ،لكذفالسينما هي الوسيط املثايل ل"
اف ميكانيكية األحالم لكي يعيد بناء تلك الطاقة و قد كان هدفه هو اكتش السينمائي و أطلق عليه:" السينما الطازجة"،

 .                    للحلم كطريقة لتأويل أو تفسري األحالم، وصاغ من متزيق الصور أشكاال وقدمها للجمهور املشاهد كصورة نقية

                                                             
                                                 ، ت: ممدوح شليب، ، مدخل إلى السينما السرياليةانظر : إيرين فوسرت 1

http://www.mamdoughshalaby2.blogspot.com/2015/02/blog-post19.html،11/5/201719:54،الساعة 

 11-9ص ، ترمجة:أمني صاحل ، دار الكنوز العربية ، بدون طبعة ، ب ب،ب ت،  السينما التدميريةأنظر: أ فوغل ،  2
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      لتطبيق نظريته كتبويف حماولة  ه التجربة تستثري وحترر أحاسيسهم،ذوه،وبينما يشاهدوهنا يف حالة استسالم للصورة 
لك اعرتض هو على الفيلم بوصفه تشويها ذللمخرجة" جريمني دوالك" ،ومع  1928" احملارة ورجل الدين سيناريو لفيلم

                                                                                                                                   1 ".لنظريته 
       والسريالية كاجتاه فين جتسد من خالل أعماهلا الولوج إىل الالوعي)الالشعور( للشخصيات وفهم تصورات املشاهدين 

املكبوتات، التخيالت اجلنسية  ..اخل، فهي تسعى لسب أغوار العقل الباطين و الكشف ، األحالم، من خالل أحالم اليقظة
و املشاعر اليت يعيشها اإلنسان لنلمس من خالل تلك األفالم  و استنطاق تلك األفكار  ،اتيةعن الصراعات النفسية الذ

 وهي تستخدم املؤثرات الفنية ، استكشاف حلاالت نفسية عب وسائل سينمائية مما خيلق رد فعل الشعوري يف عقل املشاهد
        مستخدمة التكنيك السردي ، الشخصيات و اإلضاءة و املونتاج و غريها لتستحضر أفكار و خياالت و أحالم تلك

                                                                                              .يف عرض املشاهد و اللقطات الفيلمية
    " *" سلفادور دايل ام وقد كان العمل نتاج تعاون بني الرس، لكذفيلم" األندلسي" جتسيدا لكل من  كان1928وحىت سنة "

لك  ذل ، وقد جاءت فكرة الفيلم على أنه حيتوي صور غري واضحة كانت من تداعي أحالم دايل و بونويل، و " لوي بونويل"
نه جسد تصورات ،  كما أكل صور الفيلم جاءت صادمة و غري متوقعة .ولكن رغم غموضه إال أنه لقي جناحا مجاهرييا

و خاصة الالشعورية(، من خالل استكشاف للكيفية اليت يعمل هبا العقل يف احللم  يد") النفسية النفساين " سيجموند فرو 
                                                                                                                                                                                                                                                                    .  "عاين يف الالشعوروكيف خيلق امل

 الفكرية ة و السياسية و فقد هتاوت منظومة القيم االجتماعي ، و إن كانت السريالية كحاجة ملحة ملا خلفته احلرب العاملية
                                ءها املاليني من الضحايا)نفسيا(. الدينية و األدبية، فأورثت اإلنسان حربا هائلة تركت ورا و
أعادت صياغة مجع املتناقضات مل يكن جيمعها إن و الغرائبية وصياغة عالقات جديدة و  عليه ارتبطت أعماهلا  بالدهشةو 

و اعتمدت على حتليالت " فرويد" يف الكشف عن مكنونات الالوعي الذي خيزن جتارب  ،املتهاوي على منطق جديد الواقع
و عقدها للكشف عن رغبات اإلنسان املكبوتة و أحالمه اليت تصطدم مع الطابوهات الراسخة   الطفولة  مبراراهتا و عذاباهتا

لك ذل، و إدراك أزماته اس يف فهم مشكالت اإلنسان و حتليل شخصيته فالالوعي هو األس ، للمجتمع أو تبدو غري واقعية

                                                             

                                                                                                 فوسرت، مقال سبق ذكرهأنظر:ايرين 
 سلفادور دايل : هو فنان اسباين ،و أحد أعالم السريالية،  عرف برسوماته الغرائبية اليت كانت مستوحاة من عامل األحالم و الالوعي وفق : سلفادور دايل*

 Un Chien andalou يف عامل صناعة األفالم عندما تعاون مع لويس بونويل على فيلمني 1929وقد دخل   لنظرية التحليل النفسي الفرويدية.
.         واستخدمت لوحات Alfred Hitchcock's Spellbound (1945)وظهر إبداع دايل بعد عدة سنوات يف فيلم آخر،   .L'Age d'oو

 .دايل يف تسلسل احللم ضمن أحداث الفيلم، وساعدت على مؤامرة من خالل إعطاء أدلة على حل سر لشخصية اإلضرابات النفسية  للشخصية
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                                                               ال تقيس مضامينها من الواقع التقليدي و إمنا تتعداه لألحالم. 
وحترره من قيود املنطق ، العقل ، الرتابة و اجلمود، لذلك جاء اهتمام  اإلنسانروح  إطالق" وقد  جاءت السريالية هبدف 

                                                                                                     1"على اخليال املخرج السريايل 
              : من املخرجني فمثال جند  املخرجني األمريكينيلك فان التصورات السريالية كانت ملهمة لعدد ذ لكل  وبالنسبة 

              ، و " كينيث أجنر"قد استخدموا الطريقة السريالية لتوسيع حدود الرمز السينمائي املستعمل يا ديرين" و"ستان براكهاج""ما 
د فيلم " لقاءات  ما بعد الظهرية "ملايا ديرين لنج و إصابة املشاهدين بالصدمة بعيدا عن التلقي السليب يف مشاهدة األفالم.

 .               و الرمزية الفرويدية على نطاق مكثف لكشف الذاتية النسوية يف السينما قد استخدم السرد الرتيب  1943
           ميف فيلم" كلب و جن  *كان أحيانا يرسم أو يقدم تصميمات ذهنية على شريط السلولويد أما املخرج " براكهاج " 

و يف فيلم" ألعاب نارية" للمخرج ، الغري املتوافقة بطرق جتعل املشاهد مغرتبا عادة حيث استخدم الصور، 1962و إنسان" 
                                                         ه اجلنسي. ذو ذاستخدم صور عنيفة لعرض ش 1947ر"" كينيث أجن

السريالية حضور يف أفالم التحريك اليابانية وكذلك أفالم أوروبا الشرقية ، كما مت اعتماد التصور السريايل كان للجماليات  و
و اجلمع بني املتناقضات وتقنية السرد الروائي الال تصاعدي، كما اعتمدوا على الرمز الفرويدي إلحداث الصدمة للجمهور 

                                                                                                                 2و استفزازه.
العامل كله ، و امتدت إىل الوطن العريب ، حيث ظهرت أكثر من فنان سريايل عريب يف جمال  ةاجتاحت  احلركة السرياليوقد 

  3ري تقليدية (  أي اجلوانب النفسية لإلنسان  حيث اهتم هؤالء مبعاجلة املواضيع) بطريقة غاألدب، الرسم و السينما .

 

 

 

                                                             
: الياس بومخوشة، أطروحة دكتوراه، ختصص : سينوغرافيا إشراف، -دراسة مقارنة لنماذج عالمية -ت الديكور بين المسرح و السينماجمالياحممد بدير ،     1

                                                                                                        218-217،ص ص 2018-2017فنون العرض،  جامعة سيدي بلعباس ، 
ماري جورنو، معجم املصلحات السينمائية ،  : أنظر *شريط السيلولويد: عبارة عن مادة صلبة شفافة قوامها السلولوز و الكافور تصنع منها األفالم و أدوات أخرى.

 14سبق ذكره،صمرجع 
 أنظر:ايرين فوسرت، مقال سبق ذكره                                                                        2
  htpp ;//www.ts3a.com،16/06/201السريالية : كيف تفهم الحركة السريالية في الفن؟ حركةالعلي سعيد ،  3
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وشارك فيها جورج حنني  ،مجاعة )املتحولني( يف بداية الثالثينات  من خالل  البدايات السريالية يف مصر، وكانت  
وشرع يف  ،حماضراته عن السريالية يف مصر أوىلقدم جورج حنني  1937ام عففي   .التلمساينوكامل  ورمسيس يونان، 

                                                                      تنظيم مجاعة السرياليني وكان من بينهم كامل التلمساين
وكان مبثابة صرخة احتجاج جريئة ضد  فنانا ومثقفا مصريا وبينهم التلمساين )حييا الفن املنحط( 40يوقع  1938ويف    

جملة  هلا  وأصدرت)الفن واحلرية( ،  باعتباره فنا منحطا، وكان هذا البيان هو بداية مجاعة  أملانيا يفيث منع هتلر الفن احلد
                                                      .                                                                التطور 

وكتب التلمساين هبا العديد من املقاالت والدراسات، كما نشر هبا العديد من رسوماته التعبريية اليت كانت تصاحب 
 األويلوصمم التلمساين صفحتها  ،كما شارك يف حترير جريدة )دون كيشوت( باللغة الفرنسية، األدبيةاملوضوعات والقصص 

جمموعة من املقاالت والدراسات  أيضاجانب الرسومات الداخلية املصاحبة وكتب هبا  إىلوكان يشارك يف رسم صفحاهتا 
                                 1. الفن واحلرية  1940عام  راسة عن الفن التشكيلي يف مصر حىتد أمههااملهمة، ولعل 

                                                ”الفن واحلرية“ولتتشكل مالمح  التيار السريايل يف مصر  من خالل  مجاعة 
، األب الروحي للسريالية املصرية، ، حبسب تعبري حنني،  كانت السريالية ، جورج حنينويعتب الشاعر والناقد املصري "

الفرتة، ما يعكس سبيال لتغيري العامل، فهي رفض لكل النظام االجتماعي والسياسي الذي أدى للحرب العاملية الثانية يف تلك 
تبين سرياليي مصر ألفكار السريالية الفرنسية، واالعتماد على أفكار فرويد عن الالوعي وتقنيات الكتابة اآللية بوصفها جوهر 

                                                  حيث جتاوزت السريالية الواقع ، ونقلت املعاناة اإلنسانية دون جتميل ، وركزت على اخلفايا النفسية. 2."إنتاج العمل الفين
ويبز كذلك هذا التأثر يف الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرايف، إذ تتبدى املوضوعات املشرتكة، وتقنيات التعبري اليت تتلمس "

 .احللم والواقع يف ذات الوقت

                                                             

،16/06/2016 https://www.masress.com/alkahera/3956 رركامل التلمساني فنن من زمن االساطيحممد عبد العزيز ،     1  

 فرنسا تحتفي برموز السريالية المصرية وسط االنتقادات العربعمار املأمون ،  2

-https://alarab.co.uk/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7

-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9

-%D9%88%D8%B3%D8%B7-D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA16/06/20
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https://alarab.co.uk/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://alarab.co.uk/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://alarab.co.uk/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://alarab.co.uk/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://alarab.co.uk/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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فاملوضوعات مل تكن تقليدا ملوضوعات سريايل  وهذه املقاربات الفنية تسعى إىل التقاط احلساسية املرتبطة مبصر وطبيعتها،
يف تلك ” روح العصر”فرنسي من حيث املضمون، بل استفادت مجاعة الفن واحلرية من التقنيات الفنية إلنتاج ما يعب عنه بـ

شرية ويقّيدها الفرتة والنزعة الثورية بوصف السريالية يف جوهرها موقفا يرفض شكل العامل احلايل، الذي يهمن على الطبيعة الب
” الواقعية الالموضوعية“ويكبح مجاحها، ليكون الفن هو الوسيلة الوحيدة لتحريرها، خصوصا أهنم ابتدعوا مصطلح 

كتعريف آخر للسريالية، كما استعادوا الرتاث الفرعوين واألساطري والشعوذات املرتبطة به، كوسيلة لتلمس الروح املصرية 
                                                                                                   . والتغريات اليت كانت متر هبا

وعليه ألقت هذه احلركة بظالهلا على السينما املصرية ، ليحاكي العديد من السينمائيني هذا االجتاه ، و جسدوا  تلك 
                                                                               اجلماليات السريالية يف الفن السينمائي املصري  .  

"ويعد " كامل التلمساين " ، ذلك الفنان التشكيلي و الناقد ، الذي أصبح خمرجا سينمائيا فيم بعد ، وجسد االجتاه السريايل 
 أثناءبني جتار السوق السوداء اليت تفشت يف مصر يف تلك الفرتة  من خالل أول أفالمه" السوق السوداء" ، لريبط هنا 

وهو                                                1   سوداء أفالماوبني جتار السينما الذين قدموا ،احلرب العاملية الثانية 
وهي مشكلة التجار والسوق السوداء وأغنياء احلروب،  ،فيلم يناقش أخطر املشاكل واليت تتولد أكثر يف ظروف احلروب

وتناول خالله األسباب االجتماعية والسياسية املؤدية لذلك، ودور اجلهل يف طمس احلقائق، واهتم خالل الفيلم بالبناء 
"السوق الداخلي ووضوح مشاعر الشخصيات وجانبها األخالقي ورغباهتا وأحالمها، فقد استطاع رسم لوحة جديدة بعنوان 

                                                                                                      .     2السوداء" بالغة الصدق والثراء الفين
الية عند ، من بني املخرجني الذين حاولوا جتسيد هذا االجتاه يف أفالمهم، و ظهرت السري يعتب املخرج املصري رأفت امليهيو 

أكثر أفالم امليهي مجوًحا وهي (، 1988أهم أفالمه "مسك لنب متر هندي" )لعل  ، و"لكوميديا السريالية.املهييب من خالل "
يف اخليال والتفكك. يف الفيلم بدًءا من عنوانه "مسك لنب متر هندي"، الذي يشري إىل مجع ثالثة أشياء ال جتتمع على مائدة 

نرتبول الدويل، يتخذ من أحد مستشفيات القاهرة مقًرا لغسيل لفيلم الالمنطقية اليت تتحدث عن أن األواحدة، مروًرا حببكة ا
دماغ اإلرهابيني وتطهريهم، وحتوير صورة األطباء إىل صورة جزارين معدومي القلب، وجزء من احلكومة، انتهاء بطغيان اللون 

                                                             
1

، اليوم السابع ، بدون  باحثون يناقشون السريالية المصرية في السينما و التصوير الفوتوغرافيأنظر : بسنت مجيل ،    
 http://www.youm7.com/story/2015/11/28/2465011عدد،

 https://www.albawabhnews.com/3103829البوابة نيوز ، كامل التلمساني .. معاناة السوق السوداء،حممود عبد اهلل هتامي  2 

 

https://www.albawabhnews.com/3103829
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                                                                                                      .من خصائص السريالية 1أو يف البزخ، وغري ذلكاألبيض على كادرات الفيلم، مما يشعرنا بأننا يف حلم 
وقد شكل فيلم املخرج العاملي " يوسف شاهني " :" أسكندرية كمان وكمان"، عالمة فارقة يف تاريخ االسرتاتيجيات 

                                                         السريالية.                                                                
وعليه حاولت السريالية املصرية التعبري عن املعاناة اليومية للمواطن املصري، و الرتكيز على ما يعانيه من هلوسات و عقد          

الشعور باإلحباط . وكما  استعان هؤالء  و أزمات نفسية اليت كانت نتيجة الظروف احلياتية احمليطة به بالدرجة األوىل ، و 
رواد السريالية املصرية بتقنيات جتمع بني الفوتوغرافيا و الفوتو مونتاج و اللعب بدراما الضوء و خمادعة تكبري التفاصيل لتوحي 

 بعوامل  أخرى.

                   األلمانية:                                                                        (expressionnisme)السينما التعبيرية -3   
        و تأسيس سينما خاصة يف تلك الفرتة،، كانت يف أوىل حماوالت أملانيا لتأسيس حكومة دميقراطية حماوالت إلنتاج أفالم

ال تعب عن  1927أو" ميرتوبوليس"1920ية مثل حجرة " الدكتور كالغريي"و إن كانت تلك الصور الصارمة ألفالم أيقون
                                             بل كذلك مثلت األساس اجلوهري للصناعة األوىل لألفالم .، فرتة زمنية يف بلد فحسب

انيات التقنية و السردية للسينما إميانا بالقوة ا الفن ومت تطوير اإلمكذ، تطور ه1930ىل الفيلم األملاين ومع دخول الصوت إ
                                                                                                                . الكامنة للفيلم

، "ويسعى الفنان التعبريي حنو التجريد و التشويه  2وبالتايل مت تبين توجه فين يف سبيل تطوير هدا الفن أال وهو التعبريية
لتجاوز املظهر اليومي الواقعي لتصوير العامل،و قد انبثقت التعبريية من رحم احلرب و الدمار الذي لقي بأملانيا ، 

                                               .     3و التصرف االعقالين يف احلياة اليومية" الذعرومع ذلك استطاعت من خالل روادها تقدم تلك املشاعر من 
ه احلركة يف احلرب العاملية األوىل ذبالرغم من تراجع هو ، ه األخرية ازدهرت يف أملانيا يف السنوات األوىل من القرن العشرينذفه

أن تكتسح السوق السمعي البصري و يكون هلا  ، لكنها استطاعتلك العصرذرنة باملشهد املسرحي املتألق يف خاصة مقا
فقد كان للحرب العاملية ا خزانة فيلمية إبداعية خالدة. فهي مل حتقق مبيعات فقط ولكن استطاعت أن يكون هل ،أعمال مميزة

 .   األوىل انعكاساهتا على تلك األفالم يف تلك الفرتة 

                                                             
 /https://www.ultrasawt.com ،فانتازيا الحياة في مصر وتحديات االنتاجسينما رأفت المهيبي بين ايهاب قريبة ،   1

 8-7، صص2013، ت: يزن احلاج، املؤسسة العامة للسينما ، بدون طبعة، دمشق،- عالم الضوء و الظالل–، السينما التعبيرية األلمانية إيان روبرتس 2
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وزهنا يف املشهد السينمائي العاملي من خالل تلك النوعية من األفالم اليت ووجب اإلشارة إىل أن السينما األـلمانية كان هلا    
                                                                               تنتجها بالرغم من صعوبة اللهجة األملانية مقارنة باللهجات األخرى .                            

 ية األملانية حمركة أدبية و فنية وتطورت ووصوال إىل السينما مع ظهور فيلم "حجرة الدكتور كالغريي"وقد ظهرت التعبري 
                        الذي كان بداية فعلية لظهور السينما التعبريية،  (ROBERT WIENE)للمخرج روبرت واين

مواضيع التعبري  ، أساليب التمثيل املتكلفة ، وجود القلق، ه السينما تعتمد على استخدام الضوء و الظاللذو قد كانت ه
ه املظاهر التعبريية على شاشة السينما إال أنه كان من ذ، ومع سهولة متييز كل هالنفسي وأجواء الرعب وما وراء الطبيعة

األساليب املختلفة من ت العديد من ذأهنا مدرسة أو كحركة فنية قد أخ لك راجع إالذوبة اقتفاء جذورها الدقيقة ولعل الصع
و شكلتهم يف قولب فين تعبريي، فقد استعارت من رواية الرعب القوطية، احلركة ،و السينمائيني ، الفنيني ، األدبيني

                                                                               وغريها .     احلكايات الشعبية  ، احلركة املستقبلية، الفولكلور، الكالسيكية
                 1"والتعبريية تتضمن كل األفالم ذات املوضوعات املقلقة و اخليالية ، وذات احلركات اليت تعتمد على الظل و النور" 

كتجسيد مادي لتشوهات الذهن و تشوهات املألوف ، من تشويه األشكال  ،   السينما التعبريية بالطابع غري تمتيز   قد"و 
احلضارة األملانية يف ذلك العصر ، حبيث كانت املناظر الداخلية و اخلارجية يف فيلم " عيادة الدكتور كالغريي " ، بسقف 

                            2زواياها حادة بشكل بارز  وتنحدر اجلدران بطريقة خطرة، و األشجار على طول الطريق ملتوية جتريدية"
أي مبعىن اهلروب من -ومييلي ألتينلكما مسته عاملة االجتماع" إ  –األفالم تتميز بالطابع التهريب  نوقد كانت تلك النوعية م

وقد كانت السينما يف تلك الفرتة منتشرة بني الطبقات العاملة وما حتت املتوسطة ، اجلنوح إىل اخليال يف األفالمالواقع عب 
 مع عدم توفر املال و الوقت و الرغبة ملتابعة املسرح أو الفنون األخرى، الدين اعتبوها كشكل من الرتفيه، يقبلون عليه خاصة

              3"ه الطبقة إجياد بديل عن األحالم على حد تعبري الروائي النمساوي"هوغوفون هوفمانشتالذوقد كانت بالنسبة هل
مع تأسيس بوفا)مؤسسة التصوير  1917ه الوسيلة مجاهرييا اهتمت السلطات األملانية هبا لتتحول إىل العاملية ذهومع انتشار 

  هو أستوديو" أوفا"  .  و األفالم  ( و اليت أنشأت أعظم أستوديو سينمائي يف أملانيا 

                                                             
 41ترييز جورنو، معجم املصطلحات السينمائية ، مرجع سبق ذكره،ص–ماري    1
 157ص،1989منشورات اهليئة املصرية العامة للكتاب، بط، القاهرة ،   ، تر: وداد عبد اهلل ،  التذوق السينمائيأنظر:آالن كاسبيار ،   2

 22-19صصيان روبرتس ،مرجع سبق ذكره، إ 3
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و أصبحت املسيطرة  ، طبيعية و الرمزيةو ال ركزت على الواقعية السيكولوجية  السينما التعبريية كشكل سينمائي فظهرت  
                                                                                                                                            1.حىت على توجهات السينما الفرنسية
كما أن االهتمام بقصص الرعب الشعبية يف خلق ،  الدفعة األوىل للتعبريية الرومانسية كانتولعل الباحث يف  الواقعية جيد أن 

و قد  ، و األرواح الكامنة و املكبوتة، ملا يسميه األملان الغرائيب أو اخلارق للطبيعة من خالل ما يعرف بالالوعي حساسية 
.         كئيبة و املناظر الطبيعية الساحرةلك أصداء يف أسلوب الرسامني الرومانيني يف أملانيا من خالل الشخصيات الذكان ل

انتباه خمرجي  حىت األفراد التائهنيار العاصفة، األطالل املعزولة أو البح ،الطبيعة البية، كما اجتذبت قصص الرعب الليلية
 .                                                                       2لك انصهر قي السينما التعبرييةذفكل  الفيلم األملاين.

عامال مساعدا يف دخوهلا إىل  با يف رفض التعبريية يف كل مكانوقد كان آلثار احلرب و السخرية من مستقبل أملانيا سب
نهم التعبرييني قد جاءوا من املسرح م و إن كانت معظم السينمائيني ،1920السينما خاصة مع انتهاء املسرح التعبريي سنة 

                                                                                                              . املخرج " مورناو" 
ا ذوك، و اجملتمع الصناعي ة و الفرد املرهق مابني الرأمسالي، لك اهتمت احلركة بنقل مشاهد احلرب يف العامل املهدد بالقمعذوب

                  أسلوب بصري  لالعديد من القضايا من خال ولتطرح ا و غريها .حماوالت استكشاف النفس اإلنسانية و تطرفاهت
كن استخدام ومل ي،  يف حني اعتب البعض أن التعبريية كانت جمرد وسيلة استخدمت ألغراض جتارية فقط ، و إخراجي فريد

                                                                                                                                                                                                                                               أسلوب متثيلي متكلف سوى استجابة للعوز احلاد يف السلطة و املواد اليت انتشرت يف أملانيا.الضوء املطلية و خطوط 

باملقارنة مع ما حققته السينما التعبريية كسينما متميزة إال أهنا  مجعت بني عدة متناقضات خاصة يف ظل احلداثة الثقافية  و
 ، و احلسي لكنها قامت على املزج بني التعقيد الفكري ،مع أنه كان هلا اجنازاهتا الفكرية اخلارقة اليت عرضتها األفالم حبماس

 بني كشف اإلدراك املرضي و حاالت احلدود النفسية يف تلك األفالم بإدخال كثري منها ، العابربني الفن الراقي و الفن 

 .                                            لكنها القت شعبية يف الداخل و اخلارج  1929-1919خاصة املنجزة بني 
فقد كانت أفضل أفالم تلك الفرتة يف إدراكها جتريدية يف  ،واقعيومع متيز الصناعة السينمائية األملانية بالطابع الراديكايل الال

فأنتجت فانتازيا سينمائية من خالل ، املمثلني ..اخل عوامل سحرية ، الكتاب، أدائها و جذابة كليا سرديا ليخلق املخرجني
                                                       . الظل و حركات قوس قزح  ، الضوء ، العشرينات جتمع بني اخلفة

                                                             
 أنظر:ايرين فوسرت، مقال سبق ذكره 1

 25-22إيان روبرتس، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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                                                                                         1البعض وخاصة يف السينمات املنافسة.به ا أشاد ذاعتمدت على وحدة اإلخراج و كل ه كما
السياسية يف عصرها، مع أن  االجتماعية واستطاعت أفالم أملانيا عرض كل تلك املعلومات و القضايا عن األحداث  منهو 

قد جسدت  -حسب البعض –ه األفالم ذو إن كانت ه تلك الظروف السياسية قد أثرت على تلك األفالم، و عرضها.
                                                                                                       .من الواقع و إن كانت السينما أوال و أخريا وسيلة للهروب،  وهم الواقع

و التنبؤ ببعض مفاهيم  ،اخلرافة و األسطورة وحىت إلقاء الضوء على احلاضر ه األفالم األملانية علىذاعتمدت ه عليهو 
مت  االتشويق و اخليال خاصة ملشاهد يعاين احلروب، فكان فيلم املغامرات أحد األمناط األكثر شيوعا، كم و املستقبل

االعتماد على الدراما التارخيية و اخليال العلمي اليت كانت كبدائل لشقاء احلياة اليومية، كما كانت لتلك القصص البوليسية 
                                                                                                                        . 2 نصيبها.

.         عليه  قدمت السينما التعبريية الواقع من خالل مفاهيم احللم و الواقع، اجلنون و العقل، العمى  و اإلبصار وغريها 
                                                                                                   .ا ما ميز هده السينما عن غريها من السينمات األخرىذوه

                          :                                                                     (nouvelle vague )الموجة الفرنسية الجديدة -4
و إمنا أيضا ، أطروحات)بازن( يف جملة كراسات سينمائية دور ليس فقط يف التأسيس لالجتاه الواقعي يف السينماكان لظهور 

وكان  فاألفكار اليت جاء هبا قد مت تبنيها من قبل بعض الشباب السينمائيني فيما بعد.، يف التأثري على جيل السينمائيني
        ،للفيلم السينمائي، و اعتماد الواقع كمادة خام للسينماتصنع املتكلف ة : االبتعاد عن الضمن تلك األفكار السينمائي

           ستمرارية املكانية الزمانية من أجل منح األحداث التجسيد مرئيا و فكريا أمام عني املتلقي. اال و كذلك حتقيق
                                 3.سيما فرنساالدول األخرى ال تأثري على سينماو حىت ال، ا التيار استطاع التأثري على الفن السينمائيذفه

ولعل التطور األهم يف السينما الفرنسية كان تكاثر و ازدهار أفالم و إنتاجها ضمن سياسة سينما املؤلف خالل حقبة املوجة 
    4 اجلديدة. 

                                                             
 

 30-28روبرتس، مرجع سبق ذكره، ص ص إيان 1
 17-10إيان روبرتس، مرجع سبق ذكره،صص 2

3
،ب ب 52،جملة األكادميي،العددالمشهد عند الموجة الفرنسية الجديدة-التوظيف الداللي لبناء اللقطةماهر إبراهيم ،صالح حممد طه،  

 189، ص10: 3/2015،17/ 7تاريخ ،http://iasj.net/iasj ?func)=fulltext &ald=4733،198،ص2009
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صطلح اجلديدة استخدم أوال من قبل الصحفية وم، جة اجلديدةاسم املو وقد ظهرت هذه احلركة يف اخلمسينات ،  لتحمل    
(Françoise Giroud يف جملة" االكسبيس" الفرنسية )،  وقد أشارت إىل تلك احلركة اليت استهدفت الشباب الفرنسي

للتعرف على التغريات بني أواسط األجيال املختلفة، فاستخدمت املوجة اجلديدة للداللة على اجليل اجلديد  1957سنة 
                                                                                                                        .1لك لإلشارة إىل تيار السينمائيني الشباب الدين حاولوا خلق سينما جديدة خمتلفة عما قبلهاذولتستخدم بعد ، القادم

منطلقاهتا اليت ميزهتا عن باقي التيارات السينمائية إذ اعتمدت على حتطيم الشكل القدم ه احلركة السينمائية ذوقد كان هل
وعدم االلتزام بالرتتيب الزمين ، و اإلتيان بأسلوب إخراجي جديد يعتمد على التداعي احلر ،للفيلم املفتعل)جيد الصنع(

                                       2على جهاز تسجيل الصوتلألحداث و استخدام معدات إضاءة خفيفة والكامريا احملمولة احلاوية 
ه احلركة للبحث عن تلك القصص الفيلمية اليت ذو كان الشارع منطلق ه، عن واقع اإلنسان آنذاك وكانت أفالمهم تعب 

من خالل   اكآنذ ية دورحتاكي الواقع املعيشي للمشاهد، و قد كان للعامل االقتصادي و الظروف احمليطة بالصناعة السينمائ
                                                                                      .  و أجور املمثلني تكاليف اإلنتاج

كما ساهم ظهور الكامريا اخلفيفة و األفالم السينمائية عالية   ،ه الصناعةذالتقنية اليت ألقت بظالهلا على هإضافة إىل الثورة 
لك دفع السينمائيني اجلدد للخروج عن إطار ذصوت املتزامن مع التصوير فكل احلساسية للضوء ومعدات تسجيل ال

                                                                               األستوديو و التوجه للتصوير يف الطبيعة.
ال ننسى تلك احلركة  النقدية اليت ظهرت يف فرنسا، واستطاعت أن حتمل أفكار أثرت بشاكلة أو بأخرى لك ذباإلضافة إىل "

و الثورة على  ،و التخلص من التقاليد السينمائية السائدة، على املشهد السينمائي، فما نادت به تلك احلركة من التحرر
  .                                                               التسلسل الدرامي وحىت نوعية تلك املواضيع اجملسدة سينمائيا

لك فإن ذ، و با املطلب كان لدى الغالبية من سينمات العامل اليت سارعت إىل تبين البساطة عن التكلف و التصنعذولعل ه
،فقد رفض رواد املوجة اجلديدة الشكل السينمائي الكالسيكي ،و قدموا  3 .قل تعقيدا و تكلفاأصبح أ بناء الفيلم

    4اجتاهات جديدة يف جمال املوضوع و اجلمالية يف استخدام العامل التقين.

                                                             
                السينما ، بدون عدد ،، جملة موجة غيرت السينما–الموجة الفرنسية الجديدة ، انظر: نزار عز 1

http://www.filmmagazine.wordpress.com/2013/5/05/frenchnewwave1 ،16:05، الساعة25/1/2018تاريخ 
2
  126رعد  عبد الجبار ثامر، نظريات و أساليب الفيلم السينمائي ، مرجع سبق ذكره ، ص  

 املقال نفسه ، غريت السينما موجة–املوجة الفرنسية اجلديدة ، انظر: نزار عز 3
 142، صدراسة سبق ذكرها، مجاليات الديكور بني املسرح و السينماحممد بدير ،  4
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منها " جملة  نذكرو الصحافة بصفة عامة يف تلك الفرتة دور يف تشكيل املشهد السينمائي يف فرنسا  كان للمجالت وقد  
لتطوير  (André Bazin)اليت كانت منب للعديد من السينمائيني ك"(L’écran Français)  الشاشة الفرنسية"

مقال بعنوان" والدة 1948ي كتب يفذوال ، Alexandre Astruc"نذكر ظهار محاستهم الفنية كما ، و إنظرياهتم
آلة الكامريا إىل تتحول فيها  شخصيشكال أكثر  لتتخذقد دحض فيه السينما كفن أديب  ، وطليعية جديدة: الكامريا كقلم"

نذكر وكما  ، و تطوير نظرية املخرج، صبحت البيان العام جليل املوجة اجلديدة، و املقالة أعلى يد املخرج قلم بشكل احرتايف
م بازن بدوره يف بعض املقاالت حول تقنية ، كما ساه(Revue du Cinéma) " املطالعة السينمائية"   جملة مسامهة

                                 1السينما منها "السينما: فن الفضاءات" واليت كان هلا تأثري كبري على خمرجي املوجة اجلديدة.
"وانطالقا من نصوص أسرتوك و تروفو، شجع رواد هذه املوجة  نظرية سياسة املؤلفني، و التصوير خارج األستديوهات 

                                                                               2ضمن ديكور طبيعي ،و بإنارات طبيعية حول موضوعات معاصرة"
على أحقية املخرج يف التصرف يف جمريات الفيلم ليصبح هو املؤلف ألفالمه، تأكيدا على نظرية املؤلف لتؤكد هذه املوجة "

                                                        باملقابل كانت توضح أن مؤلفي األفالم هم كتاب باعتباره تقليد ناتج عن األدب.
لفيلم هو املخرج، و ليس مؤلف الفيلم السيناريست ، نظرا لعمل املخرج و الذي يعتب ومنه يعتب منظري هذه املوجة مؤلف ا

هو املسؤول عن الصور ، و املشرف على تصميم الديكورات، التصوير السينمائي ، املونتاج و أداء املمثلني ، كما أنه يف 
                                                                                      حاالت كثرية يعيد كتابة السيناريو.

                                        .3وبالتايل املخرج هو صاحب الرؤية الفنية و اجلمالية يف الفيلم و ليس كاتب السيناريو
ي  ذوال1948   (cinémathèque française)كما كان للنوادي السينمائية دور يف تلك احلركة من خالل نادي 

و أريد به من خالل عرض تلك األفالم تركيز انتباه اجلمهور على التقنيات اليت ،  كان مكانا للتعلم وليس فقط للمشاهدة
 (pierre kast) و(Claude chabrol)وحىت     (François Truffaut )و ضمن النادي ظهر، يشاهدها
                                         .(cahiers du cinéma)    السينمائية"إضافة إيل النوادي هناك " الدفاتر  وغريهم

ىل أن التصوير يف مي يف السينما الفرنسية"، و أشار إبعنوان:" ميل حت(مقال Truffautكتب")1953 يف سنةو 
  ا األسلوب ليس بصريا مبا فيه الكفاية . ذو موضة قدمية وغري مثريه، و أن هاألستودي

                                                             

1                . ، مقال سبق ذكرهة املوجة الفرنسية اجلديد، انظر: نزار عز
  

 75ترييز جورنو، معجم املصطلحات السينمائية، مرجع سبق ذكره،ص–ماري   2

 143، صدراسة سبق ذكرها، مجاليات الديكور بني املسرح و السينماحممد بدير ،  3
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-Henri Langlois   و كانت بالنسبة ، ه احلركة كانوا من املهتمني بالسينما الصامتةذووجب اإلشارة إىل أن رواد ه  
وباإلشارة ، لك كانت السينما الصامتة مصدر اهلام خمرجي املوجة اجلديدةذول، هي أفضل طريقة لفهم السينما -كما صرح

ركة الواقعية اجلديدة االيطالية اليت أثرت بدورها يف هده احلركة حيث مت تلك احل ه احلركة السينمائية ال يغفل عنذإىل ه
                                                      1.االقتداء هبا يف التصوير ألفالمهم من حيث تلك األفالم املنخفضة التكاليف

ال انفعاليا مع ما يعرض جل استفزاز املتفرج لريتبط فكريا على اللقطات الطويلة اجلامعة من أه احلركة ذو قد اعتمدت ه
، ا التيار يستخدمون أساليب فنية مضادة لإليهام. مع االعتماد على نفقات إنتاجية منخفضةذو هلك كان خمرجذأمامه، ل

ن توظيف لك جعلهم خيرجون إىل الشارع و يلتقطون عب عدسات كامرياهتم تلك األحداث يف موقعها احلقيقي دو ذوكل 
                      املشهد يف إطار حركات الكامريا . -ألي ديكور أو إكسسوار ال ينتمي إىل حقيقة  املكان، كما مت توظيف اللقطة

إىل جانب اعتمادهم على املمثلني اهلواة يف أداء األدوار  السينمائية، وباإلضافة إىل اختزال زمين يف استخدام املعدات 
                ببعض اخلباء يف جمال احليل السينمائية أو املؤثرات الصورية و الصوتية. كما ابتعدوا عن االستعانة،  التمثيلية

جيري  وإن كانت تلك املشاهد املصورة ختلق نوع من التغريب بني املشاهد الذي يشاهد الفيلم دون اندماج فعلي لعلمه أن ما
بات املالية عامل أساسي يف بلورة أساليب إخراج األفالم السينمائية وكذلك إنتاجها قد كان لتلك الصعو  ،  وهو جمرد متثيل

ه احلركة ما أمسته الرتفه الكاذب و الصنعة املتقنة اليت ال تنتمي إىل واقع ذفقد رفضت ه ،يف أفالم املوجة الفرنسية اجلديدة
من خالل استخدام املونتاج املتوازي  ه احلركة قاعدهتم اخلاصةذعلى فن املونتاج بالنسبة لرواد هو قد كان يف االعتماد  احلياة،
                                                                                                                     2.بكثافة

 -ر املخرجومن هنا البد من رفع شعا، بيد املخرجه املوجة بتقنية حركة آلة الكامريا اليت كانت مبثابة القلم ذوكما ارتبطت ه
فقد  ، ه احلركة ينجحون يف عرض أفالم ذات قيمة مع أن تكاليفها منخفضةذمن رواد هجعل الكثري  ا ماذولعل هاملؤلف.

وحدة  وخلق،لك لدور الكامريا يف إجياد العالقة بني موجودات املكان ذركزت عليه و  لك املعول اليتذ كانت حركات الكامريا
لك بعض املكونات اخلفية ذلتظهر ب، لك زمنا واقعيا مساويا للزمن احلقيقيذاملشهد، حمققة ب -يد ببناء القطةسردية تس

   .داخل الصورة املرئية 

 

                                                             
 سبق ذكرهانظر: نزار عز، مقال   1

      200ماهر جميد ابراهيم و صالح حممد طه، مرجع سبق ذكره،ص2
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الواحد حتقق له مشاركة ة ذات املسار فاملشاهدة الطويلة حلدث معني تيسره اللقطة الطويلة حيث تكون رؤية املشاهد    
والتسجيل لتلك األحداث  ليتم  في الذي حتققه، ومن خالل التتابعفعالية يف األحداث املعروضة فضال عن البناء العاطأكثر 

لك االرتباط بني حركات الكامريا و املوضوع)احلدث( ذو حركات الكامريا السينمائية، و  حتقيق تداخل مجايل داليل بني الفعل
ن هذفعيال ينتج عنه بناء مدلوالت يف ستمرارية ومينح املستوى الدرامي إغناءا متميزا وتالذي يتم تصويره حيقق املصداقية و اال

                                    1 .يعرض أمامه و إن تلك األحداث مرتابطة املتلقي من خالل إرساء العالقة بني كل ما
                                                                                      المؤلف أو نظرية المخرج: –سينما المخرج  -5

              1948 "الكسندر أسرتك"فكرهتا جاءت من خالل مقال املخرج ه احلركة أو السينما يرى أن ذ هإن املتأمل يف
شكل احرتايف بيد املخرج املعنون " والدة طليعية جديدة : الكامريا كقلم "، ليدعو إىل ضرورة استخدام الكامريا كقلم ب

فكلها تعب عن تلك احلركة السينمائية اليت ، املؤلف -فهي كما مسيت كذلك سينما املخرج ،2لك لنظرية املخرجذوليؤسس ب
هواجسه ونظرته حول العامل و القضايا املهموم ، ي هو مرآة عاكسة ألفكار املخرجتقوم على فكرة مفادها الفيلم السينمائ

                                                                                                                               3.هبا
صياغتها سينمائيا مبا يتناسب مع أفكاره و أدواته اإلخراجية، فأي عمل لك املخرج هو املسؤول عن كتابة قصة الفيلم و ذب

و  ليوجه كامرياته حنو تلك القضايا االجتماعية ، فين جيسد تلك الرؤية الفنية و الفكرية لصاحبه املنشغل بقضايا أمته
                                                                          .   4اإلنسانية و جيسدها من خالل مشهد سينمائي 

يشغل باله)املخرج(، ومن هنا تقع  ا تعكس ماذوك، صورة فنية  ليثري استجابات مجالية لدى املتفرج بالتايل املخرج عليه تقدم
، سيناريست، وهو يقود الكادر: ممثلني، الطاقم الفين من مصورين، مسؤولية االلتزام برؤية فنية خالصة على عاتق املخرج

      مانتري...اخل.

 

                                                             
                                     202-201ماهر جميد إبراهيم و صالح حممد طه، مرجع سبق ذكره،ص 1
                                                                                                              نزار عز، مقال سبق ذكره 2
                                               ، جملة أراجيك،أهم مدارس السينما العالمية : سينما المؤلفعبد املنعم سيد ،  3

http://www.arageek.com/art/2017/12/15/cinema-author.html،25/1/201816:22،الساعة 
                                             201سبق ذكره،قال يد إبراهيم و صالح حممد طه، مماهر جم 4
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و أسلوب معاجلته الفكرية و اجلمالية للصورة السينمائية، فهو الذي  ووجهة نظره،، وهنا تتحدد رؤيته باختيار موضوع فيلمه
 و بقدرته على ، و بأصالته الشخصية، و يقرن مجالياهتا بالفكر، يرى و ينظر مثل اآلخرين ولكنه جيمع منجزات الفنون كلها

تقطع الوقائع اليومية وتبينها جمددا فهو بطريقة أو بأخرى جيسد رؤيته الفنية و اجلمالية و ينقل أحاسيسه و عواطفه  القيادة،
                                                                                            1جل متعة املتفرج .الفيلم من أو رؤاه إىل أشكال خاصة تنطبع على شريط 

ووظيفته الوقوف وراء الكامريا و لكنه الفنان احلقيقي الذي  ، فسينما املؤلف تنظر إىل املخرج ليس فقط كقائد لفريق العمل
                                          ر عمل سينمائي .   لديه الكثري من القضايا اليت يريد التعبري عنها يف إطا

    ، املؤلف ليس فقط من يكتب سيناريوهات أفالمه على الورق و لكنه كذلك من حيرك عدسة كامرياته -فسينما املخرج
            أحداث الفيلم  كما حيرك الكاتب قلمه ليعب عن انشغاالته و مواقفه، فاملخرج هنا هو الروائي الذي يسرد تفاصيل و

                                                                                         2.بطريقة بصرية من خالل توجيه عدسة كامرياته
على   و اليت ألقت بظالهلا كثريا ، ه السينما كبديل عن السينما التجارية اجملسدة يف غالبية أفالم  هوليوودذوقد كانت ه

املدارس و االجتاهات السينمائية لكل خمرج الذي  ر ومع اختالفا التياذوكثرية تلك األعمال اليت تبنت ه ،السينما العربية
         ، سس مدرسته من خالل أساليب إبداعية و فنية معينة تفنن يف توظيفهاأحاول بطريقة أو بأخرى جتسيد مبادئه و 

      صياغته سينمائيا مبا يتناسب رج املسؤول عن كتابة السيناريو و لك أن املخذ، هو بدوره ينقل ما يدور يف فكره سينمائيا و
فكر به يف إطار أسئلة يراه و ي فاملوضوعات هنا ترتبط بصانع العمل الفين الذي جيسد ما ،مع أفكاره و أدواته اإلخراجية

أو سيناريو بسبب معرفته الكبرية  لرؤية األنضج  و األكثر سينمائية من كل كتاب القصة ن رؤية  ملخرج هي اإنسانية، فإ
                                         3."و كذلك األفكار اجلمالية و الدرامية اليت يعتمد عليها الفيلم أساسا بأدواته التعبريية 

وأن الكثري يرى أن هذه  أساليب إبداعية جديدة يف التصوير و متثيل لواقع.ومنه كان على املخرج استخدام كامرياته و ابتكار 
و يف نفس الوقت لكل موهبته و قدراته ، فما يتملكه السيناريست ليس بالضرورة قد ميتلكه  ،سيلغي دور السيناريست

إلبداعية مفاتيح   قد ال ، فللكتابة اسيصبح الكل سيناريست اليوم إالاملخرج، مبعىن ليس كل خمرج هو سيناريست ، و 
 ميتلكها املخرج السينمائي . 

                                                             
 181-180ص ص ، 2009،بريوت، 1املؤسسة العربية للدراسات ،ط في السينما، رؤية نقدية-تعال إلى حيث النكهة حسن حداد ، 1

 عبد املنعم سيد، مقال سبق ذكره                                                                              2
                                                  201ماهر جميد إبراهيم و صالح حممد طه، مرجع سبق ذكره،ص 3



:دراسة في األسس و المفاهيم السينمائيالفصل األول                      الخطاب   

 

76 
 

ه السينما فوائد بالنسبة للمنتج الذي أصبح يستغين عن كتاب ذلرمبا كان هلو حلركة،ه اذصر نصيبها يف ظهور هوقد كان مل "  
ولعل السبب راجع أن ه السينما مل حتظى باهتمام كبريا من قبل السينمائيني ذاملؤلف لكن ه -وجود املخرج السيناريو مع

ه النوعية من السينما ذيب قد ال تتناسب مع هكما أن نوعية ثقافة اجلمهور العر . السينما يف العامل جتارية بدرجة األوىل
                                                                                                          و بالتايل قلما حتقق أرباحا مقارنة باألفالم التجارية.   .و احلداثي و الثقايف و النخبوي لطابعها الفين و اجلمايل

لعديد ه النظرية منهم املخرج العاملي" يوسف شاهني" الذي كانت له اذين اهتموا بتبين هذض املخرجني اللك ظهر بعذومع 
و قد كانت ، لكثري من أفالمه لكن قد اشرتك يف كتابة بعضهابالرغم أنه مل يؤلف ا، ه السينماذمن األفالم اليت عبت عن ه

لك تعبريا عن شخصيتاه املثقفة، ذو الفلسفية العميقة و الغامضة و سينما املؤلف بالنسبة له حتمل العديد من الرؤى الذاتية 
                                         .                                                                      و ترمجة ألفكاره

لك من خالل عدة أعمال منها " عودة االبن الضال "،" إسكندرية ليه؟" " حدوثه مصرية" و " إسكندرية  ذو قد اتضح 
و النزوح إىل التجريب و ، و اليت جسدت أفكار سينما املؤلف  من ذاتية احملتوى  و تعبري عن رؤية املخرج، كمان و كمان"

، و زوايا تصوير استثنائية،ليقدم أسلوبا جديدا متيز حبركة كامريا خاصة و سريعة،  التجديد يف أساليب اخلطاب السينمائي
                                                                  .1"إضافة إىل املونتاج احلاد السريع و النابض باحلركة .وحوار سريع مركز

             ، فقد كانت له لغة بصرية متميزة ،مدرسة سينمائية الدين يصعب تأطريهم يف تيار أو هني من املخرجنيوإن كان شا
يراه صناعة شاهني من حركة الكامريا،  مع أن أي لقطة كانت من أي فيلم كان املشاهد يدرك من خالهلا بسهولة أن ما

و مشاركته يف تأليف يف سيناريوهات أفالمه قد خدمه   .قد كانت له لغتهف، وزوايا اللقطات و الدسامة التعبريية لكل لقطة
كثريا يف جتسيد تلك الرؤى اليت يسعى تقدميها على الشاشة ، خاصة أن شاهني معروف مبواقفه السياسية اليت تظهر كثريا يف 

                                                                                                                          أفالمه .
شي  أي إىلالسخرية اجلاحمة  إىلما أمساه " الفانتازيا" وهو األقرب  شاهني هناك " رأفت املهييب" فقد اختار  باإلضافة إىل

يف كتابة  السيناريو كما قد  قد كان بارزا إىل نوع من الغربة، ف -النقادحسب –بسينما املهييب  ىأدلك ذولكن . وكل شي
     للجانب احلريف و التقين و جتسيد كل من بناء الشخصيات  إتقان إالهو  ما  اإلخراجلك أن ذاإلخراج، و حرفية يف ذكان 

على الورق   إبداعهالسيناريست ينتهي  أنغريها على شاشة السينما حيث كان يرى األحداث الدرامية و و حتركاهتا، و تدفق 
و يبتكر و يتخيل  يضيف أنهو مكتوب على الورق و لكن وجب  ال يكون مرتمجا ملا أناملخرج جيب  رأيهويف  كمؤلف،

 .لك إىل ما قام به  السيناريستذليضاف كل 
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لك التوازن بني عقالنية مركزة ذقد كانت أفالمه  آنسايت"، و ندي"، و"سيدايتهومن أعماله" السادة الرجال" " مسك لنب متر 
            عاطفية مغلقة حبنان خاص يصبه يف شخصياته ليجعلها قريبة من اجلمهور.  اخلاص، وحتكم على األشياء مبنطقها 

ب أن تظهر يف العمل املخرج اليت جيلك هناك" داوود عبد السالم" و قد أكد األخري على ضرورة ذاتية ذباإلضافة إىل 
يريده هو  لك حىت يكون له مطلق احلجرية الفنية لتجسيد ماذد كان يكتب سيناريوهات أفالمه، و لك قذبشكل واضح ول

                                                                                                            1.من رؤى فنية و فكرية

يف   ه السينما انتشارا واسع يف الصناعة السينمائية اليوم لكنها تعب عما ما جيب أن تعكس السينماذلك قد ال يكون هلذوب
                                                                                                          لك أن الصورة تشكل معبا فنيا قويا يف السينما .ذورة السينمائية بالدرجة األوىل، عصر احلداثة الذي يعول على الص

            امللم مبختلف اإلمكانيات التعبريية يف بناء املشهد السينمائي.                                                               هوهنا يأيت دور املخرج باعتبار 
تتنافر مثلما كان يعتقد  إن اختلفت تلك األساليب الفنية أو التعبريية اإلبداعية يف السينما إال أهنا ال وعليه ميكن القول أنه و

لك أن السينما كوسيلة تعبري ووعاء بإمكانه أن يضم و يوظف خمتلف األساليب الفنية و خاصة يف إطار املشهد ذسابقا، 
                                                                                                         صر .السينمائي املعا

ومن هنا وجب على السينمائيني عدم التقيد باألطر و القوالب اجلامدة و إطالق العنان خلياالهتم اخلالقة و استحداث ما 
االستعارة من االجتاهات كن ميلك ال جيب عدم التقيد مبذهب أو اجتاه فين بل ذوب  ،هو كفيل بإعطاء السينما خصوصيتها

يقوم به بعض املخرجني املتمكنني من خالل التنويع يف األدوات الفنية و اإلبداعية  ا ماذخرى إحدى أدواهتا التعبريية ، وهاأل
    2 .يف صناعة عمل سينمائي متميز
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                                                                                                                     سينمائي و الداللي للخطاب الالبعد اإليديولوجي المبحث الثالث: 

داللة و معين، ويف الوقت  ين ذوجل خروج عمل ف الفنان و املوضوع املتناول من أإن الفيلم السينمائي ما هو إال تزاوج بني 
      الصوت لفعلي للرؤية الفنية و الفكرية عبلك كله يتحقق من خالل التجسيد اذلقدرة على التأثري فمن يتلقونه و ذاته له ا

                                                                    و الصورة.                                              
و إيديولوجي استطاع أن حيمل يف طياته العديد من املعاين و األفكار اليت ال ، فاخلطاب الفيلمي كخطاب فكري، اجتماعي

و الدارسني لتأسيس ملا يعرف " نظرية الفيلم" لدارسة اللغة  طاملا كانت جمال خصب للبحث من قبل املنظرين السينمائيني
ا، باعتبار أن الفيلم استطاع أن حيمل دالالت و إن مل تكن صرحية كانت يف الغالب رمزية مكوناهتا ودالالهت، السينمائية

    .1فالعمل السينمائي ال بد أن حيمل  رسالة يوصلها للمشاهد وال يوجد ما مينع أن تكون بشكل رمزي مع نوع من الرتفيه

                                                         2 .لك أن السينما كرؤية وفكر وفن قبل أن تكون تسلية و ترفيهذ
كامريا ال ، حركاتومنه اخلطاب السينمائي حيمل معىن صريح يظهر من خالل أشكاله التعبريية من إضاءة، ظل، ديكور

اليت تنتج يف  لك) املعىن التضميين( من خالل تلك اإلحياءات و املعاين و الرموزذبعد من وزواياها...اخل ، وليذهب إىل أ
   ومن التعاقب الزمين للقطات وحىت داخل اللقطة الواحدة أيضا. قطات داخل املشهد السينمائي،لإطار العالقات بني ال

لك أن فهم السياق ذ، ه األخرية قد حتمل يف طياهتا ليس معىن واحد بل أكثر من دال يف ذات اللحظة وبنفس املكانذفه
                                        3حلوار..اخل  احركات الكامريا، أحجام القطات ، ، ملركب من املونتاجالعام للفيلم هو نتيجة الكل ا

(واليت تعتب إضفاء أبعاد تعبريية و درامية جديدة على املادة املصورة، و لتدرس signifianceا مايعرف ب" الداللة" )ذوه
أو الداللة الكامنة فيه من خالل حتليل و فهمك وحل   العالقات بني خمتلف مكونات اخلطاب الفيلمي للكشف عن املعىن 

                                                                           4.شفرة تلك الدالالت اليت يبثها العرض السينمائي

                                                             
        ، بدون دار نشر، بدون طبعة، بدون بلد، الفيلم بين اللغة و النص: مقاربة منهجية في إنتاج المعنى و الداللة السينمائيةأنظر: عالء عبد العزيز السيد، ـ 1

                                                     65بدون تاريخ، ص
                                                         58أنظر:حسن حداد، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
 88عالء عبد العزيز السيد، املرجع نفسه،ص 3

، إشراف: كمال امحد شريف ووائل الداللة في الدراما و األفالم الكردية-، سيميولوجية دالل األشياء على المتلقي و نظم االتصالمعروف الداووديعارف  4
-http://www.anfasse.org/2010-12-30-15-40-11/2010-12-30-15-36 7حممد عنان ، دراسة مقدمة لكلية الفنون التطبيقية، مصر ، ص
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وبالرغم من كوهنا  أو السمعية، كانت البصرية  سوءاوالسينما ما هي إال طرح بصري يعتمد اعتمادا كليا على اإليقونة 
السينمائية  تشكيلية، تعبريية ففي النهاية فهي ذات بعد بالغي أيضا من خالل تلك العالمات اليت تستثمر داخل الصورة

سوءا )تقدم( واقع فيلمي، وليعمل تفاعل تلك العالمات على خلق تلك الداللة الفيلمية إنتاج  إعادةجل بكثافة من أ
ؤية قصديه موجهة جل بث ر ليت يستخدمها صانعوا السينما من أوا.املوسيقى و غريها  اإلمياءات، حىت  أو، باستخدام احلوار

                 1(.الالشعوريوعي) التسريب المستوى ال أولقاها على مستوى الوعي خري قد يتا األذللمتلقي،  وه
رحابة يف  أكثر أفقيرى البعض قوة ومجال الفيلم ترتبط باستخدام الرمز، فالبعد الداليل للخطاب الفيلمي يكسبه  فحسب ما
لك العمل ذلم تكشف عن الرسالة الفيلمية يف لفيفمن خالل مشاهدة ا ، يف مجاليته ،  وكذلكيف املتلقني التأثريالتعبري و 

                                          . صوت وغريها، تعبريات ة والفين بواسطة تفكيك تلك اللغة السينمائية من حرك
رؤيته يف أسلوب و لتتيح للمتلقي رؤية ماال ميكن ، لتقدم لنا صورة عن املعىن العام و النهائي للفيلمفتلك ميكن  حتليلها 

وجوه األخرى للجو العام و الmode) كما أن خمتلف تلك املكونات قد تساهم يف خلق حالة نفسية)،  املشاهدة العادية
                                                                                        هن املتلقي. ذالشديدة األمهية يف 
ثر املرغوب حتقيقه لدى البد أن يكون لديهم وجهة نظر يف كيفية عمل الدالالت السينمائية إلنتاج األ وعليه صناع الفيلم

اء احلياة و خلقها لتعب عن داللة معينة من خالل اختيار نص فيلمي يتم توجيهه نلك أن ميزة السينما هي إعادة بذاملتلقي، 
 .                                 السمعية اليت يضعها صانع الفيلم صرية ولك باستخدام الرموز البذو .إىل املتلقي بصدد شيء ما

و أيضا العالقات ، ولتبقى قراءة النص الدرامي أي تفسريه و فهمه متوقف على املشاهد حيث أنه يقوم باستيعاب العالمات
املرجعية الفكرية و الثقافية دورا يف قراءة كما تلعب  بني أجزاء الفيلم من أجل الوصول إىل الدالالت الفيلمية املقصودة،

            خبته لتتحاور مع صور الفيلم و أصواته  ر حساس مبشاهدة فيلم يتم استدعاءرسائل الفيلم عندما يقوم شخص مفك
            أو تعيش فيها معتقدات الشخص و قيمه فخبة املشاهدين نفسهم تتم تغذيتها من خالل الثقافة اليت يعيش، و سرده

 . و مفاهيم أخرى تنشط يف سياق مشاهدة الفيلم
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ومع طغيان  ثقافة الصورة اليوم اليت سيطرت على الفن السينمائي باعتباره فن بصري بالدرجة األوىل و لتساهم يف آلية     
واقعي وخيايل) السينما هي  عما هولك راجع لقدرة الصورة يف التعبري ذللعمل الدرامي الفين و اجلمايل ،الفهم اإلبداعية 

متثيل للواقع( و دورها يف التأثري على املشاهد إلدراك البيئة احمليطة، و الفكرة املعاجلة دراميا من خالل تلك األشكال التعبريية 
               .                                                                            اليت جتسدت يف الفيلم السينمائي

و لتحمل تلك الصور املتحركة عدة دالالت و معاين قد تكون خفية عند املشاهد وخاصة مع استخدام تقنيات مستحدثة 
و خلقت تبصرات جديدة من حيث اختزال الزمن ورفع  يف عامل السينما اليوم اليت سامهت يف صياغة اخلطاب الفيلمي

         الكفاءة اإلنتاجية عالية اجلودة لعناصر العرض، وتقنيات اجلسد، و التقطيع الفين املشهدي املونتاجي لصنع أجواء مبتكرة 
و إحاالت وقد  أضحى اخلطاب الفيلمي اليوم منفتحا على شبكة تأويلية كلذو ب و مؤثرة بقوة على املشاهد املتلقي.

و استخدام الضوء و الظل     قطات و االجتاهات و الزوايالال ، و اختيار مقنت ألحجام استطاع من خالل تغيري زوايا املناظر
كما ال نغفل على أن التحول السردي و   و الصوت ،  و غريهم لتخلق عامل افرتاضي جديد و خالق على مستوى الصورة

اليت تقوم عالقة قصديه مع الصورة اليت ينبين اإلنسانية تبعا للوسائط الفنية  لى مستوى القيمالشكالين اليوم حترك كذلك ع
                                                                                                                       .من خالهلا  نص العرض السينمائي الذي يقدم مفاهيم إيديولوجية و اجتماعية وفق لرؤى خمرجيها

الصورة دورا يف التعبري الفيلمي عندما يصبح  النص نظاما نابضا بالنسبة لكل من املشاهد واحمللل وحىت صانع ولتلعب 
فاخلطاب الفيلمي نظام حيمل عدد من الشفرات ميكنها أن تضفي داللة ، الفيلم، ونظاما يطوع الشفرات  يف تشكيل خاص

لتواصل ان خالل الصورة السينمائية من حيث كوهنا حمملة باملعىن، و الصورة يف رأي البعض حتل حمل اللغة يف عملية خاصة م
و بطبيعة احلال ، لكذأو التعبري و تصبح هي جماال لملتلقي أي مبعىن تزيح اللغة الكالمية كإطار للتواصل أو اإلحياء امع 

ن العمل السينمائي هو كل  دلول لشفرة الداللة السينمائية ألاحتاد وثيق و مفدلك ليس مطلقا و إن كانت تسمح يف 
أو تشكل عالمات إنتاج املعىن يف اخلطاب  كمتكامل من إضاءة و ديكور و أداء املمثلني و حوار و غريه وكلها تساهم

                                                                                 1.الفيلمي و ليس فقط الصورة 
ولتكون الصورة  السينمائية حىت و إن كانت صامتة  عامل داليل لتعبري عما يريد إيصاله من قبل صانع الفيلم،  فمن خالل 
تلك األشياء املبطنة من أفكار و غريها و اليت قد تكون غائبة عن اجلمهور أو قد ال تكون  هنا القدرة على البوح هبا بصورة 

  ية لتأيت الصور هنا كمعب عنها من خالل تلك املشاهد و اللقطات الفيلمية املتتابعة. علن
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وخاصة مع التطور التكنولوجي احلاصل اليوم و الثورة التقنية اليت ألقت بظالهلا على آالت التصوير و التجهيزات السينمائية 
لك أن الصناعة ذ ، ة كان ال بد من االستفادة منهاه األخري ذوه، باخرتاع كامريا يف منتهى خفة الوزن و منتهى الصغر

و عندما نستورد جهازا معينا فإننا نستورد ، من الغرب  اسرتادهاالسينمائية تتطلب معدات و أجهزة ويف الغالب البد من 
املبطنة و الرؤى كما ال نغفل أن الصورة املستوردة تكون حمملة باألفكار معينة ال ميكن االشتغال خارجها .   معه قيما

                       .1و غريها) الفيلم التلفزيوين( االصطناعيةاألقمار االخرتاقات من خالل  كمع تلخاصة  لوجيةيو األيد
مع اجملتمع اجلديد معقد العالقات أضحت تلك األفالم أكثر من جمرد تسلية و ترفيه بل سلعة منزلية ضرورية، وحنن اليوم يف و 
على املتلقي اختاذ موقف تراجعي أمام تلك الصور اليت حتاول االنغماس يف دائرة  الصور السينمائية و جيبامل مليء بع

                                                                         تفكرينا و اإليقاع بنا.                                 
لوهان" إن احلروب  اليوم مبنية على الصورة يف قوله :  " احلروب الساخنة كانت توظف ا السياق أشار" مارشال ماكذويف ه

و السينما تقوم على االرتكاز  ،األسلحة و احلروب األيدلوجية تعتمد على إقناع األشخاص واحد تلو الواحد ..والفوتوغرافية
                               .  (nouvelle imagerie)و تصورات جديدة  على إغراق الشعوب بكاملها بتخيالت 

 Qui Maitrise les images)" من يتحكم يف الصور يتحكم يف العقول"    أما" بيل قايت" فقد قال :
maitrisa les esprits)  لك فصبحت ذثيق احلدث بل تعددت إىل أكثر من ، فالصور الفيلمية مل تعد تقتصر على تو

                                                                                                     2(crée l’événement)                تصنع األحداث 
بل هو  لك الفيلم،ذ، و ينتهي مبجرد انتهاء مشاهدة  ومنه اخلطاب السينمائي ليس جمرد ترفيه يدخل داخل القاعة املظلمة

أ من الصراع ز ، و الفيلم السينمائي جزء ال يتجفالسينما هي عامل من الصور املتتالية احململة بالدالالت لك .ذأبعد من 
ا العصر و فنه نظرا الرتباطه جبوانب ذالصراع مثلما ينتمي إىل ثقافة ه اذالقائم يف عصره، حيث ينتمي إىل هاإليديولوجي 
رامي الفيلمي حبد ذاته .فاخلطاب الفيلمي كخطاب فين، إبداعي و جوانب قائمة خارج حدود النص الد حياتية خمتلفة

    3.خالهلا يفهم املعىن العام للفيلمل اللغة السينمائية واليت من ومجايل بدوره حيمل داللة من خال

                                                             
 14-13داوودي، دراسة سبق ذكرها،صصأنظر: عارف معروف ال 1

          لة ماجستري، ختصص: السينما ، رسا- تحليل سيميولوجي -رهانات الصورة الفيلمية الوثائقية في صراع الذاكرة بين الجزائر و فرنساعبد الغين إرشن،  2
                                                                                                  11-9، صص2011-2010و التلفزيون، علو اإلعالم و االتصال، جامعة اجلزائر، 

 12-11أنظر: عارف معروف الداوودي، دراسة سبق ذكرها،صص 3
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فالفيلم دائما يسعى إىل مترير رسالة تظهر من خالل ثنايا و خبايا الفيلم  ، لك السينما هي خطاب أيدلوجيذإضافة إىل 
أكثر أي من خالل الكشف عن املعىن الباطن و تفكيك شفرات تلك الرسالة الفيلمية،و إدراك تلك الصور السينمائية 

خللفيات األيدلوجية خاصة لك أن األفالم السينمائية صارت حتمل مجلة من اذ.  للكشف عن البعد األيدلوجي الذي حتمله
السينما قبل أن تكون فن هي  ،  ألنمع تلك القضايا احلساسة و إن كانت جممل األفالم أي كان نوعها حتمل أيدلوجية

      ن رؤاهم و يسعون للتعبري ع صناعة بدورها و مشروع كباقي املشروعات له رأمساله و القائمني عليه الدين يقفون وراءه 
                                                                              ال ضرر يف خدمة مصاحلهم. و أفكارهم وحىت

ن ،  فإوان حبثنا يف تاريخ السينما جند أهنا استخدمت استخدامات عسكرية لقول هتلر: " إن كان الراديو هو وسيلة النازية
الفن من قدرات يف الولوج بني أواسط الشعب و التأثري. فالصور الفيلمية كمادة ا ذلك ملا هلذو ، لفاشية " السينما وسيلة ا

هنا ،  فإو السياسية1 دعائية يف احلروب و األحداث املختلفة استخدمت كوسيلة للتضليل خاصة مع السينما االستعمارية
ل بني طياته أبعادا خمتلفة وخاصة ة لصانعيه ومحلعمل السينمائي يعب عن رؤى فكرياليوم وخاصة مع سلطة املال أصبح ا

                       ه الصناعة.                          ذم توجهات و مصاحل القائمني على هاأليدلوجية منها ملا خيد
وعليه السينما كانت كوسيلة دعائية من خالل نشر أفكار معينة للتأثري على اجلمهور املستهدف و إقناعه لتبين و اعتناق 

    لك باالعتماد على أساليب فنية إقناعية مبنطقهاذ وكل، فكرة ما أو معتقد ملا يتوافق مع أغراض صانع العمل السينمائي
 غريه من الرموز املشحونة عاطفيا تنقل إىل اجلمهور املستهدف باستعمال الصورة الفيلمية،أو احتيالية باستعمال اإلحياء و 

فكرة املطروحة سينمائيا الذهين و الغموض الفكري لتسمح بتسهيل عملية اإلقناع بالوحىت أهنا ختلق حالة من التشتت 
                                                                                                                            2.لك املشاهد غري املتيقظ ذخاصة مع 

جبامعة برنستون األمريكية(:  "إن السينما سواء أحببنا أم  " )مؤلف الفنون و األستاذيرين بانوفسكيا الصدد يقول" إذويف ه
الزي، السلوك بل حىت املظهر البدي  ، اللغةا تصوغ أية قوة أخرى: اآلراء، األذواق، مل حنب، هي القوة اليت تصوغ أكثر مم
 3"رضمن سكان األ %)60جلمهور يضم أكثر من ستني يف املائة)

 

                                                             
       88عبد الغين إرشن، دراسة سبق ذكرها، ص 1
 108-106، الدار الثقافية للنشر،بط، بغداد، بت ، صصالحرب النفسيةأنظر: محيدة مسيسم،  2
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و السياسة  األيدلوجيةوعلى الرغم من تداخل ،  وعليه الفيلم السينمائي يتضمن أبعادا و إن كانت أيدلوجية أو حىت سياسية
أو بشكل ضمين إن كان السينمائيون يفضلون  يف األفالم تظهر بشكل علين  األيدلوجيةإال أن هناك من يفصل بينهما . و 

      املعلنة يرى أهنا كشكل من الدعاية مثال ظهور ثالجة ممتلئة بالطعام يف فيلم أمريكي  ية،  فاأليدلوجالثانية على األوىل
كنوع من الدعاية السياسية للداللة على الوفرة الرأمسالية مقابل سياسة التقشف   السوفييتمن املمكن أن يراها املشاهد 

يقصد هبا أي دعاية  واقع سياسي من وجهة نظر ذاتية و اليدولوجية املتضمنة تعب عن ا ما يعين أن األذو ه   الشيوعية،
                                                                                                                       .1سياسية

لك ذأصبح  ذ مسارات متباينة  إذاعة السينما اليوم بسلطة املال فإن حتوالت اخلطاب الفيلمي اختوخاصة مع ارتباط صن
أو يف ابتداع عامله  سواء يف لغته، أدواته و أساليبه  األيدلوجيةالفكرية و  ،اخلطاب الفين التأويلي موازي للمرجعية الثقافية

األخرية ه ذوه، يف الفيلم  الفين اخلاص. ووجب اإلشارة إىل أن السينما  ذات البعد األيدلوجي ختتلف عن احملتوى السياسي
                   .و السبعينات  تشري إىل تلك السينما الثالثة اليت ظهرت يف أمريكا الالتينية و أسيا و إفريقيا يف الستينات

ه ذ" إسكندرية ليه؟" والسياسة يف ه و من خالل أفالم تلتزم ببنامج سياسي و مجايل مثل أفالم يوسف شاهني" العصفور"،
                                                                 2 .و القضايا بالنسبة لصانعيها شكلت بعدا قوميا ووطنيا األفالم كانت كسياق،

 لك أن الفيلم السينمائي شأنه شأنذان نوعها أي ك لاليدولوجيا األفالماستخدامات  حيبذونكان  بعض النقاد ال   إنو 
  و تعب  بأخرى أوبطريقة  تتأثرلك فان السينما هي كصناعة ذ،ومع  هو ذايت خيلو من كل ما أنوجب  اإلعالميةالرسائل 

لك أن صانع ذ ،فقط ولكن رؤيته الفكرية و الثقافية و حىت السياسية و العقائدية  عن رؤية صاحبها وليست رؤيته الفنية
فعني كامريا  ، ها و جتسيدها يف إطار عمل فين دراميو ثقافته اليت حياول دائما التعبري عن الفيلم هو إنسان له بيئته 

ن السينمائي جيب أن ملشاهد.ألوحىت تلك احلقائق املغيبة عن اجلمهور ا ،حيدث قي الواقع السينمائي جيب أن ترصد كل ما
غريها ضمن  قطات ولوأي فيلم ال خيلو من ايدولوجيا اليت ال تظهر إال من خالل دالالت الصور و ال ، حيمل مهوم جمتمعه
                                                                                                                      3.السرد السينمائي

                                                             
                                                  ، ت: ممدوح شليب ، نظرية الفيلم األيدلوجي و السياسيانظر: توين مكببني،  1

http://www.mamdoughshalaby2.blogspot.com/2013/01/blog-post1520.html ،11/5/20178:20،الساعة 

                                                  ، ت: ممدوح شليب ،  السينما و  االيدولوجياتوين مكببني،   2
http://www.mamdoughshalaby2.blogspot.com/2014/02/blog-post3615.html ،11/5/201720: 00،الساعة 
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يلم قد فقراءة الف  ،تكوين مواقف معينة حول أحداث الفيلم أو حىت حول صانعيهءة املتمعنة  للفيلم  أنتج عنها فالقرا
وسف شاهني يستشف مما يشاهد أفالم ي،  فالكثري من خالهلا حىت توجهات و ميوالت صاحب العمل السينمائيتكشف 

ا ما يظهر  جليا ذوه .لواقع اجملتمعي املزري و االستبداد و الظلم السياسيانه شخصية ثورية ومتمردة على من خالل أعماله أ
و الفساد و التوريث   املا أظهرت مواقفه السياسية  من تنديد بالظلم و االستبدادو اليت لط من خالل أفالمه السينمائية 

                                                                                                         .السياسي يف الوطن العريب
و شخصية وحىت  الفيلمية ختتلف كذلك حسب رؤية و بيئة  ويرى بعض النقاد أن تكوين بعض املواقف اجتاه القضايا"

نفسية املشاهد، وحىت أنه قراءة بعض األفالم اليت تتضمن نوع من االيدولوجيا أي كان نوعها يرجع إىل الظروف احمليطة 
 Davidلديفيد جريفيت) 1915سنة "مولد أمة"  فعرض فيلم مثال : ،و عرض الفيلم يف فرتة ما       بصناعة

W.Griffithا كانت النظرة عدائية و متعصية ضد الزنوج حىت أن ذا التمييز بني البيض و الزنوج، ل(كان يف فرتة يسوده
غب وقد أحدث تأثريا ورد فعل وحشي من قبل متلقيه من خالل إثارة أعمال الش،  املشاهد قد اعتبه فيلما عنصريا آنذاك

و إرساء  ولكن مع التطور التارخيي و تغري تلك النظرة السلبية عن السود، عدم من الزنوج .هناك من أوحىت أن     .اكآنذ
مبدأ املساواة و قوانني ضد التمييز العنصري و العرقي يف الواليات املتحدة األمريكية و أصبح املشاهد املعاصر اليوم يتلقاه 

                                                                  د كالشيهات .جمر سوى لفيلمية ليست او إن تلك الشخصيات  بطريقة عادية، 
 يه كتصوير شخصية العريب بطريقة سلبية يف األفالم األمريكيةحىت إن بعض األفالم اعتبت اعتداء ثقايف من وجهة نظر متلق

، بينما يف إطار أحداث الفيلم أو متحايل على القانون وغريه فالبعض يراه جمرد تصوير أو عرض شخصيات نه سارق،على أ
                                                               .خر اعتبه إساءة و اعتداء على الشخصية العربيةالبعض اآل

و دحض ، ( حيث حياول إظهار ثقافة الكالشيهاتOrientalism")االستشراقدوواد سعيد" يف كتابه" "إ ا ما ذكرهذوه
    1  .االبعض منه
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         نطباع الشخصي كثريا ما يتداخل يف القضايا األيدلوجية، و باحلديث عن األفالم ذات البعد األيدلوجية وعليه فإن اإل  " 
                                       قد تكون علنية أو متضمنة، و إن كانت األخرية أكثر تفضيال خاصة بالنسبة ملعظم األفالم اليوم و اليت 
ا ذمن العرض ، وهىت قد يؤدي إىل منع بعض األفالم لك راجع إىل أن املعلنة هي ما جيلب نظر مقص الرقابة و حذولعل 

اهلاجس الذي ال طاملا كان يشغل بال صانعي األفالم مما جعلهم مييلون للمتضمنة حىت يبقوا بعيدي عن الرقابة وال تظل 
  ،ولذلك األفالم ذات البعد األيدلوجي، لطاملا كانت تصطدم مع الرقابة وخاصة الرقابة السياسية المهم حبيسة األدراج.أف
لك أن األفالم األيدلوجية هلا تأثري يف حياة الناس، و السينما استطاعت على مر العصور النفوذ إىل أواسط اجملتمع وما ذ

                      يتحول مع الوقت إىل ثقافة و قولبة سلوك و قناعات خاصة السياسية منها.                                                           اعتب رأيا شخصيا لدى صانعيه قد 
و غريها ، فبعض احملللني ألفالم " جيمس  يةدينية و فكر  ، وااليدولوجيا ال تقتصر على ما هو سياسي، وقد تكون ثقافية

بوند" اجلاسوسية مثال يرون أهنا تتضمن أيدلوجية معلنة تتمثل يف حياة الرتفيه و الرغد اليت يصورها الفيلم من خالل لقطاته. 
                                                . وهنا يرصد احلياة الرأمسالية و كأنه يعمل على إغراء املشاهد و دغدغة مشاعره

اركات العاملية و السفريات حول العامل و املالبس ذات امل  ،السيارات الغالية  ،تلك الديكورات الفخمةفتسليط الضوء على 
أكثر مما يعرض قضايا اجتماعية أو مشكالت حياتية لتعتب القصة شيء ثانوي يف أحداث الفيلم   ،روج لثقافة الرأمساليةي

ه النوعية من األفالم ذى البعض هنا أن االيدولوجيا يف هو لري  ،و تسحرهمقابل تلك اللوحة الفنية الباقة اليت تبهر املشاهد 
                     وال هتتم بعرض الواقع ومشكالته بقدر ما يهمها تقدم صورة مبهرة عن احلياة املرتفة .، تبز " الال مشكلة"

املشاهد  ا ما جيعلذ، وه"1-حسب رأي البعض -بالتايل تعب عن الضحالة الفكرية و ال تعب عن التعقيدات االجتماعي و
                                                           .ك أن تلك األفالم ال تعب عن واقعه لذحيس بنوع من االغرتاب 

 ، دخلهاهنا ال متت الواقع بصلة كان يصور مثال حياة مرتفة لشخصية ما ال تتناسب أبدا مع طبيعة عملها أو أ و يشعر
لتخلق تناقض بني احلياة الفاخرة لتلك الشخصيات و الوظائف اليت يعملوهنا أو حىت الرواتب اليت ال توفر هلم مثل تلك 

                                                                                           .املعيشة .وبالتايل األمكنة ال تتوافق مع موضوع الفيلم 
مع أن االيديلوجيا و إن كانت معلنة تعد أمر مقبول و ضروري، خاصة بالنسبة للسينما السياسية . فقد ال جند مقوالت  "و

                                                  ولكننا جند الرأي السياسي يف أسلوب السرد و املونتاج و املوسيقى.  .سياسية
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جلزائر" ) جيلو بونتيكورفو( الذي اعتبه البعض فيلما حياديا و غري منحازا، فهو يتناول سعي اجلزائريني فمثال فيلم" معركة 
لنيل احلرية و تقرير مصريهم، فاجلزائريني هنا كمكافحني يسعون للدفاع عن قضية مشروعة أال وهي استقالل الوطن، فقد 

ة الوطنية .وهنا يف إطار الفيلم قدمت قضية وطنية على غرار أفالم لك الوعي الشعيب و إبراز قيمذ أريد بالفيلم الكشف عن
يف إطار تلك القضايا  (Super Hero)اهلوليودية اليت لطاملا كانت تقدم شخصية بطولية منوذجية من خالل تعظيم الفرد

               مكارثر" يف كتابه ا ما تكون مصطنعة هنا مثلما فندها " كولنيه القضايا غالبذأن هالسياسية و الفرد. ويرى البعض 
                         السكتلنديني(.                                                       ا) برجيادون و القلب الشجاع و 

اليت تناولت وغريها  و فيلم زد *)كوستا جافراس(، ر أفالم كمعركة اجلزائراوهنا مت انتقاد تلك النوعية من األفالم على غر 
لك التصور ذعرفه وشاهده و ليس بناءا على  د يبين موقفه السياسي من خالل ماوقائع و مواقف سياسية جتعل املشاه

وكثرية تلك األفالم اليت تناولت قضايا كقضايا  . -حسب تعبري البعض–اخلرايف للبطل املختار الذي بعثه القدر للتغيري 
                            ولوجيا .يلك يدخل حتت إطار األفالم اليت تتناول ايدذكل نصري..اخل، و التحرر،حرية املرأة، التمييز الع

 و اكتشاف تلك االيدولوجيا يف الفيلم حتتاج لتحليل عميق للخطاب االيدولوجيا يف الفيلم ال بد منها، هومن
                                                                 1لك. ذدراسيني لتوظيف السيميولوجيا يف وليذهب هنا ال.الفيلمي

البحث يف  إذ حاول ، من خالل كتابه " األساطري" (Roland Barth)بارث" روالنا اإلطار" ذإذ جند يف ه
ستحواذ لك مثال أن اخلمر بالنسبة للفرنسيني نوع من االذتتخلل ثقافات معينة، واستدل يف  اليتاأليدلوجيات املتضمنة 

       اليت ينتجوهنا، هده ثقافتهم . حيث يبدو كما لو كان خيصهم وحدهم، متاما مثل الثالمثائة وستون نوعا من اجلنب
ا األمر يكون لدى الفرد وعي بالتصور الثقايف ألنه يتداعى إليه من ذهو مركز أسطورة الشعب الفرنسي وهلك اخلمر ذوب

                                                                                                خالل ممارساته الشخصية.
          ويف هذا اإلطار حلل بارث تلك الردود التلقائية اليت يظهرها الفرد نتيجة لتلقيه رسالة ال تتوافق مع معتقداته اخلاصة

                                       2نه يف بعض األحيان يتجاهلها. أفقد يرفض تلك الرسالة أو حىت، و الثقافية
ما جعلها فن له  و الصورة وكفن جيمع بني الكلمة و الصوت ، أصبحت السينما اليوم نظرا ألمهيتها كقطاع حيوي بالتايلو 

                                                                                              نفوذه و تأثريه على اجلماهري .

                                                             

 ب و سياسي ليكشف كل أنواع املؤامرات السياسية اليت أحاطت مبوتهفيلم زد: يتناول حادثة موت أستاذ ط*

 توين مكببني،  السينما و  االيدولوجيا  ، مقال سبق ذكره1 

 مكببني،  السينما و  االيدولوجيا  ، مقال سبق ذكره  أنظر: توين 2
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ه الوسيلة، اليت وجب االستفادة منها و استغالهلا لصاحلها حىت إن بعض الدول ذالدول املتقدمة تعي متاما دور ه ومنه باتت
مثلما استخدمتها استخدمتها كوسيلة دعائية لتحطيم اخلصم و تشتيته و إثارة الثغرات التخريبية اهلدامة و املمزقة لوحدته 

                                   الصدد يقول اجلنرال األمريكي " جيمس جانني" : اذويف ه.  بعض الدول يف حرهبا ضد العامل الثالث
تم بالعامل األيدلوجي ن اخلطط اإلسرتاتيجية اجلديدة هتأعاد النظر يف مجيع اسرتاتيجيات احلرب و طبيعتها أل" إن الغرب قد 

ا ما تتوفر عليه السينما اليوم من خالل إمكانياهتا ذاليوم أضحت سيكولوجية شاملة، وه لك أن احلرب الفعليةذو النفسي أ
و العاطفة و حىت الفكر من خالل تلك   الفنية و التعبريية فهي تعمل على احملاكاة و اجلدل و اإلقناع و خماطبة احلواس

                                                                                                           1الشاشة السينمائية".
لك  من أجل غرس ذو  *،  Intoxicationلك من خالل ما يسمى التسميم السياسيذبعد من وحىت إهنا تذهب إىل  أ

 مستوى القيم العليا مبا يعنيه القيم تدرجييا لرتتفع إىللسائدة يف اجملتمع السياسي مث تضخيم تلك ايف نظام القيم  قيم دخيلة
     ه العملية ذعية التابعة و الثانوية، وتكون هإىل مستوى القيم الفر يمة العليا التارخيية و إحالتها لك من إضعاف لتلك القذ

لقومي) الساخطني، املنبوذين، تشعر باالنتماء أو التجاوب مع اجملتمع اال  من خالل الرتكيز على الفئات اجملتمعية اليت
.                     ق القياداتلية التخريب و قتل القادة و اخرتالك لتأيت بعدها عمذعارضني..اخل( وتستخدم كأداة يف امل

ا ما تعمل عليه بعض األفالم من خالل تلك األيدلوجيات اليت ذوه خلق عدم الثقة يف الذات القومية،لك هبدف ذوكل 
عبري عنها ليتم تبينها و التسميم قد يتخذ عدة أشكال منها التطبيع من خالل إيهام الطرف اآلخر بالتحول من حتاول الت

هو احلال يف قضية  حالة العداوة التقليدية و الصراع املصريي إىل حالة التعايش الطبيعي بانتزاع إرادة املقاومة من العقول كما
                                                                                       التطبيع مع إسرائيل.                  

من خالل الصور النمطية عن واقع اجملتمع الغريب املتفتح، املنادي  ن تقدم  تلك األفالم نوع من األيدلوجيةكما ميكن أ
من االغرتاب حالة من الصراع بني ذاته و حميطه  باحلريات و العدالة االجتماعية ليخلق لدى الفرد الذي يعيش نوع

.       لك الواقع املتلفز ذوبني ، استالب للحقوق، احلرية املسلوبة ،االجتماعي و الثقايف ليقارن بني واقعه وما يعيشه من قهر
  .2وهنا قد يصل إىل حالة من الثورة على واقعه وأوضاعه

                                                             
                       243-242أنظر: محيدة مسيسم ، مرجع سبق ذكره، صص 1
: مصطلح حديث ظهر يف األدبيات الفرنسية يف أواخر الستينات وهو يدور حول زرع أفكار معينة من خالل اخلديعة و الكذب حبيث تؤدي إىل التسميم السياسي*

 للقضاء على العدو                تصور معني للموقف خيتلف عن حقيقته مما يرتتب عنه اكتشاف تلك احلقيقة نوع من الصدمة النفسية وكل دلك من خالل احلرب  النفسية
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األفالم املصرية اليت تعرض لوحة فنية براقة حلياة مرتفة لطبقة غنية من فيالت  هو سائد لدى تلك النوعية من ا ماذل هولع  
الطبقة الفقرية املكافحة يف تلك املناطق الشعبية وهنا بعرض تلك الطبقية ختلق نوع من السخط  . ويف املقابل تلكو شركات

                                                                                                                    . لدى املشاهد

ا ما روجت  له تلك األفالم األمريكية  من خالل الفيلم التلفزيوين خاصة و قد كانت تلك األفالم ال متثل إال ذولعل ه"
التابعة لوكالة االستعالمات  IWVدعوة إىل تقليد النموذج األمريكي يكفي أن نذكر ميزانية)خدمة أفالم السينما و التلفزيون

           وتتمثل خطورة التلفزيون األمريكي من خالل أفالمه  ،ماليني دوالر على العمل الدعائي 10( واليت كانت تنفق حنو 
ذج األمريكي بصفته منوذجا يف تشويه الصورة القومية للعرب داخل الواليات املتحدة وخارجها فضال عن تسويق النمو 

إىل األقطار العربية ، ليظهر العريب من خالل تلك النماذج التلفزيونية كإرهايب أو طاغية أو شيخ متخلف   يدا فر  حضاريا
       ولعل تلك اهليمنة الصهيونية  ،ه األفالم تعب عن هدا التصورذأو حمدث الثراء..اخل. وقد كانت هالعقل أو زير نساء 

لصهيوين يف مركزا للدميقراطية و احلضارة وسط بقعة من التخلف و الوحشية يف هوليوود عملت كذلك على تقدم الكيان ا
                                                                                                                     1 ."ه الصورةذوكثرية تلك األفالم اليت جسدت ه، اليت ميثلها العرب

اخلطاب السينمائي كخطاب إبداعي ومجايل له وزنه يف بعض الدول، كما أنه يتضمن خطاب فكري و اجتماعي وعليه 
ه من خالل لك وجب الوقوف عليذاين و دالالت و ايديلوجيات، وكل وحىت سياسي و أصبح حيمل يف طياته عدة مع

فالسينما باتت ، ص التحليل النقدي السينمائيا ما تذهب إليه الدراسات السيميولوجية فيما خيذالتحليل و التأويل .وه
                                                          2حتمل عدة تعقيدات للمعىن ميكن التعبري عنه من خالل اخلطاب البصري.

و إن   غة السينمائية،وحتليل الل، وجيا للكشف عن تلك الدالالت الفيلمية الكامنة وراء اخلطاب الفيلميولفقد وظفت السيمي
ال تزال تبحث عن لغتها، وهي اآلن فقط بدأت تقرتب من إمكانية اإلمساك  -حد تعبري " تاركوفسكي –كانت السينما 

 ذمناإلشكالية اليت الزمتها  نشوءها  و تلك ه اللغة. وخاصة أن السينما ال طاملا كانت تتأرجح بني الفن و الصناعة،ذهب
          3.طق السوقالبداية و ارتباطها مبن
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هتتم باملعىن الظاهر بقدر ما هتتم بالكشف عن املعىن التضميين)الداللة  لوجيا يف إطار اخلطاب الفيلمي اليو والسيم   
لك أن الداللة يف السينما هي نتيجة جمموعة من العالقات املرتبة يف املكان أكثر من ترتيبها يف الزمان، فاملعىن ال ذ، الفيلمية(

الزمين للقطات، و إمنا داخل كل لقطة أيضا، فهي حتمل الكثري من العالقات بني  -التعاقب -فقط من التتابع ينتج
 قد حتمل يف طياهتا العديد من الدالالت  من خالل : ديكور، إضاءة واليت  قطة الواحدة لالعالمات املوجودة بال

                                                                                                          إكسسوار..اخل.و 
عالمة هلا داللة فحىت املونتاج يشكل إحدى العناصر اهلامة و األساسية يف تكوين البنية الداللية للفيلم،  لك يشكلذوكل 

لو حىت  -توازنه–ليمثل عالمة من أهم العالمات الدالية على فعالية و مرور الزمن الفيلمي من خالل انسيابه أو جتاوره 
النفس و القلق و غريها تتولد من خالل املناخ العام للمنظر أو من فكل من تلك املشاعر و انقباض  تداخله و اختالطه.

         ا أحجام القطات و مستوى ارتفاعها، أو حىت حركة املمثلني و حركة الكامريا املصاحبة هلاذوك ،خالل الديكور أو إضاءته
تفاء و الظهور التدرجييني  حبيث ميكن و كيفية استخدام وسائل التنقل البصري املغاير للقطع أو مكاهنا مثل املزج و االخ

للصورة ذاهتا أن حتتوي عددا من الدالالت اإلضافية أو أحيانا غري املتوقعة  فبمقدور اإلضاءة، املونتاج و تبديل 
                             إضافية رمزية و جمازية أو كنائية.  قطات..اخل أن متنح لألشياء املعروضة على الشاشة دالالتلال
كما أن طريقة وضع املؤثرات و املوسيقى بالفيلم وغريها استخدامات   ،هلا داللة معينة  تلتشكل تلك الصور الفيلمية أيقوناو 

لك ذ الفيلمي الذي يقومان بتشكيله و ا عن العاملختضع لرؤية  كل من كاتب السيناريو و خمرج النص الدرامي و تصورمه
                                  .                                                     إليصال نوع من الرسائل للمتلقي يف سياق اإلحداث الفيلمية 

          ه الوسيلة  من إمكانيات و مميزات ذلك ملا متلكه السينما هذو ، 1ومنه السينما هي أداة تعبري  أكثر من وسيلة اتصال
و التواصل مع  و إبرازها إمكانية السرد السينمائي من خالل الصورة السينمائية  اليت تعمل على توصيل الفكرة الدرامية،

                                                      .و تفكري املخرج املتلقي من خالل قدرهتا املميزة يف السيطرة على عقل
و لتعمل الكامريا أكثر من جمرد أداة الستكشاف العامل الذي نعيش فيه بالطرق التسجيلية و لكنها بدورها تعمل على خلق 

  2.عوامل فيلمية هلا داللتها اخلاصة
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:                                                                        وعليه يف إطار البعد الداليل جند 
         م  التارخييةقطات له داللته اخلاصة مثال يف األفاللن اعتماد نوعية من الإ: الت اللقطات / حركات الكاميرادال*

) أفالم كالرسالة، عمر  على لقطات عامة لتلك الفضاءات الفيلمية، ومن خالل تلك احلركة البطيئة و امللحمية يتم االعتماد
                                                                                 .    تار، صالح الدين األيويب..اخل(املخ

كما أن تلك اللقطة القريبة لتأكيد ،  لك هبدف إعطاء املشاهد حملة عن طبيعة البيئة اجلغرافية اليت جتري فيها أحداث الفيلمذو 
          . واليت يكون هلا عالقة بتطورات القصة الفيلمية،املشاهد هلا  يه اهتمام وتوج ، شيء أو فكرة ما يريد تسليط الضوء عليه

ا التأكيد على السرعة ذا مع طبيعة الفيلم من جهة، وكوعلى غرار أفالم األكشن تكون فيه حركات الكامريا سريعة جدا متاشي
يكولوجي للشخصيات الفيلمية، فمن ون سلقطات تعب عن مضمتلك النوعية من ال إلثارة و التشويق يف الفيلم، وكذلكو ا

      خالل اللقطة القريبة جدا حبركة بطيئة لتعب مثال عن العالقة احلميمية بني األشخاص أو حىت احلالة النفسية اليت يعيشوهنا 
                                                                                          . 1) إحباط، قلق، عجز..اخل.

فمثال اللقطة .أو قلق أو ترقب...اخل   ثر على نفسية املشاهد من جزعالكامريا و لقطاهتا بغية إحداث أ وقد تكون حركات
أما حركة االبتعاد عن العدسة)اللقطة  ،لقلق لشعوره بعدوانيتها القريبة حبركة بطيئة لشرير يبعث يف نفسية املشاهد نوع من ا

        دا كانت الشخصية خمتلفة)طيبة مثال( يعطيه إحساسا بالود و االجنذاب.فيشعره باألمان وقد حيدث العكس إ البعيدة(
            .التساميو التحرر و  االنطالقسية من األسفل إىل األعلى تدل على فاحلركة الرأ،و دالالهتا  وأما حركات الكامريا

                                                                        و اهلزمية و الضعف و الضغط. أما اهلابطة فتدل على االنسحاق
                                                                                                             و الزمان السينمائي: المكاندالالت *

ال يرتبط املكان فقط مبا يظهر على الشاشة )احليز املكاين جملرى األحداث (، ولكنه ميثل كذلك وعاء تلك الشخصية 
.                                                                    2ياة اليت تعيشهاالدرامية حبيث يبز احلالة االجتماعية و احل

للمكان يف الفيلم السينمائي داللة معينة إذ يعب بالدرجة األوىل عن زملكانية أحداث الفيلم، كما له عالقة بالكشف عن "
                                                        م .طبيعة البيئة االجتماعية، الثقافية، االقتصادية لشخصيات الفيل

، تارخيية ، عقائدية  اليت ترتبط به  حىت 3"و نفسيةو أبعاد مادية، اجتماعية ذفهو   ،وبالتايل هنا يكمن دور املكان التعبريي
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                             1فضال عن وظائفه الفنية أن املشاهد يسرتجع هذه السياقات و األبعاد عند اسرتجاعه للمكان نفسه .
ويف إطار املكان ال نغفل عن داللة الديكور املعتمد يف الفيلم السينمائي فاعتماد ديكورات معينة فهي تعب عن طبيعة حياة 

فخم و غريها  فالتصوير يف فيالت ذات ديكور .و الواقع االجتماعي و االقتصادي وحىت الثقايف للشخصيات الفيلمية
للداللة على احلياة املرتفة لتلك الشخصية.  ويف املقابل الديكورات البسيطة داللة على احلياة البسيطة و حىت املعدمة أحيانا 

ه الصورة)طبقة فقرية وغنية( يسعى من خالله دغدغة ذالنقاد و احملللني يرون أن عرض هلتلك الشخصية.  كما أن بعض 
ا ما نستشفه من خالل الكشف عن املعاين الضمنية يف اخلطاب ذنوع من اإلحباط لديه و هد ليخلق مشاعر املشاه

                                                                                                                      لفيلمي.ا
                                                                                                                    و بعدين : الليل و النهار.  ذأما استخدام الزمان فهو 

فيها السينما املعاين الضمنية بصرف النظر على أن السينما لديها القدرة على تقدم  ملك وجب معرفة الكيفية اليت تقدذول"
السينما كفن له لغته اخلاصة اليت تتجسد يف متتاليات فيلمية،  بالتايلو املعىن الظاهر بصورة جيدة فيما له صلة بالواقعية.  

       ات ، األلوان ..اخل.                                      قطله اللغة ترتجم من خالل حركات الكامريا، الذفه ،ومشاهد ولقطات
لك الكل املركب من إضاءة، ديكور، ذعلى الورق) السيناريو( ولكن كل  لك النص املكتوبذو اللغة هنا ال نقصد هبا 

اهتمام  لك انصبذئي خاصة من خالل رموز وعالمات، له اللغة تعب عنها يف العمل السينماذ..اخل.وهحركات الكامريا
                                                .2"لك من خالل التحليل السيميولوجيذبتحليل اخلطاب الفيلمي و 

فاستعمال العالمات يف األفالم قد يكون له معىن   ،لوجيا اهتمت بنسق اإلشارات و الرموز يف اخلطاب السينمائيو فالسيمي"
وتعزيز لتلك األحداث أو توضيح للمشاهد و الذي يأيت يف شكل عالمات مثال يف أفالم  ،ظاهر له عالقة مبجرى األحداث

       ، 3"ا الوادي جيعلنا نفرتض أننا يف الغرب األمريكيذوه الغرب األمريكي تظهر إحدى العالمات وهي "وادي مونيومنت"
 و األهرامات أو النيل دليل على أننا يف مصر، وغريها من العالمات اليت تعب عن مكان جمرى األحداث الفيلمية.                       

لك داللة على الوحدة الوطنية و قيمة ذو  .ويف املقابل كنائسفمثال يف معظم األفالم املصرية جند صور ملتقطة ملساجد
التعايش السلمي بني خمتلف الديانات يف مصر، وحىت أننا جند جلسات الطرب و أغاين شعبية و األمكنة األثرية و الشعبية 
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 اء له ا داللة على قيمة حب الوطن و االعتزاز باالنتمذيلة يف الطابع الشعيب املصري، وكيف مصر لتبز لنا معامل تارخيية و أص
باإلضافة إىل البساطة و القناعة اليت متيز الشعب املصري من خالل إبراز تلك اإلحياء الشعبية ولتظهر قيم األصالة و العراقة 

                                     يف اجملتمع املصري.                                                                       
                                                                                                                                                                                                    :اللونت دالال*
تتسم األلوان بقدرهتا على جذب انتباه املشاهد وخلق جو وجداين وانفعايل، حبيث لكل لون داللة متوقفة على حسن إذ  

   اختياره  .                                                                                                                   
يكون إلعطاء معىن أوضح ملشاعر  يف استخدامه أللوان معينة غالبا ما ملخرج السينمائيائيون أن ايرى السيميلذلك 

فقد يستخدم األلوان الباهتة للتعبري عن تلك الشخصية التشاؤمية أو الكئيبة أو حىت ، الشخصيات ضمن إمكانيات السرد
 .              اصر التعبري املهمة يف الصورة السينمائيةحالة الضياع اليت تعيشها فلكل لون معىن يراد التعبري عنها، فاللون  من عن

و يشري إىل العمق و السمو ، و يف  1نه مقدس األزرق يشري إىل السماء مبعىن أوميتلك سلطة التأثري على شعور الناظر فمثال
األخضر إىل الطبيعة و األمحر  و مثله، املياه يشري إىل برودة و ارتواء ، ويف الغيوم خري و أمل ، وهو لون يبعث على التفاؤل

،  الرغبة الكبياء و التكب و االفتخار أما اللون البتقايل فيوحي باجملد و التباهي و اإلعجاب ثورة و الدم وحىت احلب إىل ال
و الرقي و التقدم بينما األصفر لون دافئ يسر املشاهدين و يوحي بالفرح و النجاح . أما اللون البين فيعطي إحساسا 

                                                                                              .2وهكذا باجلاذبية و يريح العني ، لذلك يعتب لونا جيدا الستعماله كخلفية.
نه عنصر مهم يف اإلضاءة لتعطي كما أاملشاهد،فيلم إحداثها على فاللون له عالقة بالداللة النفسية اليت يسعى القائم على ال

                                                                       .دالالت معينة نفسية و اجتماعية داخل سياق الفيلم 
ن ىن املرتبط باللو " يقول:" عندما نتناول مشكلة اللون يف الفيلم نفكر قبل كل شيء يف املعايزنشتاينا الصدد " ذويف ه

أو العكس من خالل توظيفه يف العمل الدرامي  ن اللون مرتبط باجلانب السيكولوجي و يؤدي إىل االرتياحاملستخدم" ، أل
 ي .                                                                                         3لنفعال مجااخلوف، التوتر( .فهنا ينطوي على إ)إثارة 

:                                                                                                            الت اإلااءةدال*
و للداللة على مرور الوقت حىت أن هناك من اعتبها النفسية،كمكون تعبريي عن احلالة وهلا دور   ،العامتستخدم إلبراز اجلو 

                                                                                                                .بأمهية املمثلني
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 245 مجال عبد احلي ،  حتليل اللقطة يف اخلطاب التلفازي، مقال سبق ذكره،  2

18-16عارف معروف الداوودي، دراسة سبق ذكرها، صص 3  
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كما يقول املخرج االيطايل "مايكل أجنلو أنطونيوين" فكال من اللون و اإلضاءة تأثري سيكولوجي على املشاهد ملا هلما من "
ب ذون و اإلضاءة تساعد على جى العمل.فاالستخدامات املتاحة للمجالية و درامية علقيمة تعبريية ، فهما يضيفان ملسة 

                                                                                                      العني إىل الشيء األهم.
.                            يف املشاهد و اإلحياء بدالالت معينةري لونة يف التصوير السينمائي  لتثكما تستخدم اإلضاءة امل–
أثناء تصوير املشاهد،  م نقلهاث أهنا تؤثر على املشاعر اليت يتوتؤدي استخدام اإلضاءة يف املشهد الفيلمي عدة وظائف حي"

السلسة مثال تظهر مزيد من  ذلك أن اإلضاءة تستخدم للمساعدة يف تعزيز احملتوى العاطفي للمشهد ، حبيث أن اإلضاءة
                                                               القاسية.  املشاهد الرومانسية أو العاطفية على غرار اإلضاءة

                                                      1"شهد املصوراإلضاءة يساعد يف إدراك و فهم امللك حسن استخدام ذل
                         2ومنه "اإلضاءة ال يقتصر دورها على مسالة النقل من خالل التسجيل ، وإمنا تعد وسيلة للتعبري الفين"

               3حبيث تضيف اإلضاءة معىن إما يكون إحيائيا يتشكل يف ذهن املشاهد، أو دالليا يتعلق بصانع العمل الفين
مجايل ، و كما أن  لون اإلضاءة له إحياءات و يضفي أحاسيس معينة على املشهد، ليس هذا فقط فكمية الضوء له تأثري 

فإن لإلضاءة دور يف إبراز الشخصية من خالل حركتها من مناطق معتمة إىل مناطق ساطعة مضيئة.                    
                                                                4 ة و دالليةحبيث تؤدي اإلضاءة يف إطار اللقطة عدة وظائف مجالية ، تعبريية ، نفسي

               و معرفة واسعة باستخدامات ذو مدير التصوير أن يكون متمكن و  وجب على صانع الفيلم وخاصة املخرج بالتايلو 
                                         هد.و دالالت كل ما سبق حىت تتناسب مع فكرة الفيلم، وما يراد إيصاله للمشا

إذ يرى البعض أن استخدامها املباشر يفقد  ت معينة اللدال بطريقة غري مباشرة و غالبا ما يكون استخدام الرموز يف األفالم
فتاة من فمثال يف مشهد يف فيلم " هي فوضى؟" للمخرج"خالد يوسف" يعرض مشهد إغتصاب . الفيلم مجاليته و بالغته 

قبل أحد رجال الشرطة، ليثور بعدها الشعب و يقتحمون قسم الشرطة دفاعا عن شرفها املغتصب.وهنا الفتاة املغتصبة ترمز 
 و الوطن املغتصب، فهو ليس جمرد هتك لشرف امرأة و لكن اغتصاب لوطن ووجب الثورة ضد املغتصب.  لألرض

 

                                                             

  /http://www.elsada.net/49140، ، صدى نت ، بدون عدد استخدام االااءة في السينما المصريةأنظر : عمرو اجلوهري ،  1 

 
-http://www.albayan.ae/five-senses/2010-09-05 ،، البيان ، بدون عددالسينما فن الرسم بالصورة و الضوءأنظر: ماهر راضي ،   2

1.28u700 
 92، ص1973بط، القاهرة ، العربية،دار النهضة  ،التشكيليةالتكوين في الفنون  رياض،عبد الفتاح  3

 112أنظر: وليد قادري ، صورة االسالميني يف السينما املصرية ، ص 4
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          وعليه السينما من خالل تلك اللغة الفنية و اإلبداعية و البصرية و اليت تستثمر فيها كل اإلمكانيات البالغية "    
ه األخرية تستغل يف استقراء األفالم لفهم احملتوى العام للفيلم وحىت ذوه و الفنية لبناء املشهد السينمائي. و اإلخراجية 

                                                                                                    فيه.   الكشف عن األيدلوجية املتضمنة
وان كان هناك من يرى أن السينما احلقيقية ال هتتم بالرسائل السياسية و إمنا الفن، ولكن حني نستشف الرسائل سياسية  

                                                          .  م ال من مواعظه مباشرة كانت أو أخالقية أو مجالية من ثنايا الفيل

تقبع على حافة اإلبداع بل تتحول إىل سينما قادرة على لعب دور كبري  -كما صرح البعض  -فهنا ال تكون السينما امللتزمة
يف مالمستها لشرائح عريضة يف جمتمعنا، وال طاملا أن الرسائل السياسية ليست مقحمة على القصة بل من قلب احلكاية 

                                                                          1أو تغليب فن الوعظ احلكائي على فن مجاليات الصورة. السينمائي  ،وهنا ال يعد األمر انتهاك جلماليات العمل
لك أننا يف املشهد السينمائي خنتار ما ينعش وجداننا اجلمايل، ومينح عيوننا آفاقا جديدة لإلبصار الفين، و تستفز فينا ذ

وجب االهتمام و اإلمساك بكل اإلمكانيات اليت من شاهنا أن تساهم يف فن صناعة الصورة وبالتايل  .  اإلبداعيةالقدرات 
 2 اجلمالية اجلذابة يف أفالم السينما.

                                                             
 أنظر:عن مهرجان" ايسين وارغ"، مرجع سبق ذكره 1

 181انظر حسن حداد، مرجع سبق ذكره،ص 2
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 الدراما  مفهومالمبحث األول: 

                        وعندما انتقلت إىل مجيع اللغات ،  هي كلمة يونانية مشتقة من الفعل"دراؤ" مبعىن"الفعل" أو"اعمل"الدراما   
ولكن املعىن الدقيق للكلمة ظل غامضا فاستعماهلا كعنوان لنوع معني  ، 1و منها اللغة العربية انتقلت كلفظ و ليس كمعىن
                                                                                    من الفن جعلها أكثر تعقيدا ليصعب شرحها .

 (hankas)"فن التمثيل" وعرف"هانكاس" وخاصة يف استعماهلا للداللة على،مما أدى إىل معان و استعماالت كثرية هلا
قصة معروضة يف  هتويل متزايد، هتييج و إثارة،، موقف مثري  الدراما بعدة تعريفات كلها تنصب حتت معان متقاربة مثل:

فن  فن التأثري، فن التمثيل، ،جزئية يف التمثيل املسرحي، عرض مسرحي مشهد حركي، عرض و متثيل األحداث ، سياق،
                                                                   2تصاعد األحداث. ،عرض مأساوي حدث تصويري خيايل، قف،إظهار املو 

ليقوم بعرض هذه القصة جمموعة من املمثلني تعاوهنم بعض   ،وتعرف كذلك :"قصة تؤدي أو تعمل و تقدم للجمهور
                                                   .وميكن تقدمي هذه القصة على املسرح أو يف الراديو أو السينما أو يف التلفزيون .اإلضاءة ..اخل، الوسائل الفنية كالديكور

كما أهنا:" قصة تسرد سلسلة من األحداث ، وتصف شبكة من العالقات اليت تتورط فيها جمموعة من األشخاص، لينشأ 
                                                    .دي إىل مزيد من التوتر و التشويق "بينهم صراع جيذب االنتباه و يؤ 

والدراما إذا قلنا عليها هي قصة، فهناك من يرفض ذلك. و يرى أن القصة ليست هي الدراما باعتبار القصة سلسلة من 
أما الدراما فتجعلنا نعايش األحداث و األفكار  و تفكرينا. و دقة، و تثري اهتماماتنا و انفعاالتنا األحداث املشوقة تبىن بعناية

و الشخصيات ،إذ نرى هذه األخرية تفكر و تتكلم و تتصرف، باختصار يرى أصحاب هذا الرأي أن القصة حتكى بواسطة 
جدا، فاالثنان  أما الدراما تؤدى .ومع احرتامنا هلذا الرأي فإن الفرق بني القصة و الدراما ضئيلة   السرد على لسان شخص

وندلل على هذا أنه قد حيدث يف بعض األعمال الدرامية أن حيكي storty tellingيعتمدان على أسلوب رواية القصة 
                                                   3.شخص أو يسرد قصة لشخصية أخرى يف نفس إطار العمل الدرامي

                                                             
 7،ص1989،بريوت،2،ت:جعفر صادق اخلليلي، منشورات عويدات، ط الدراما و الدراميةس وداوسن، 1

 75،ص  2005دار الكتب الوطنية، بط، ليبيا، : المضامين التربوية و المتطلبات اإلعالمية ، الدراما التلفزيونيةمجال عيسى ميلود ،2

 
 20، ص2005مكتبة نانسي ، بط، دمياط،  : المدخل اإلجتماعي للدراما ،  الدراما في الراديو و التلفزيونأنظر:عبد الرحيم درويش،  3
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                                                    1:"هي حماكاة ")ل كتابه )فن الشعرلريى "أريسطو" أن :"الدراما من خال
                                  2ولتعرف الدراما كذلك:"جتسيد حي حلادثة أو جمموعة من األحداث ذات داللة معينة "  

        اإلنسانية القائم على الصور  للتعبري.كوهنا فن من األفعالولتعترب الدراما منذ فجر التاريخ سبيال أقوى و أدل و أعمق 
و القدرة التعبريية أو حماولة لتصوير الواقع باستعمال الرموز كهدف للرتفيه عن النفس، ولتجمع بذلك معظم التعاريف على 

ال يقتصر على الشخصيات فيما .وهذا الصراع   حماكاة الواقع املعاش و ضرورة وجود الصراع كمحرك أساسي للفعل الدرامي
                                                                             3بينها و يشمل كذلك عالقة اإلنسان بذاته أو مع البيئة أو مع القوى الغيبية.

إىل حزن ،يقولون:"لقد إنقلب إىل و لتكون الدراما من أكثر الكلمات املنتشرة يف األوساط الشعبية فإذا وجد موقف ينقلب 
  4دراما "،و إذا حدثت فاجعة ألحد األشخاص فأودت حبياته يقولون:"انتهت حياته بشكل درامي."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

 04ط ،القاهرة،ب ب، ص ،مكتبة األجنلومصرية، بنظرية الدراما من أريسطو إلى اآلنأنظر:رشاد رشدي، 

 21أنظر:عبد الرحيم درويش، امرجلع نفسه، ص 2

 16،ص 1984دار الفكر العريب،ب ط ،القاهرة،الدراما التلفزيونية و الشباب الجامعي:دراسة ميدانية في اإلعالم السياسي، حمي الدين عبد احلليم، 3

4
 76التلفزيونية ،مرجع سبق ذكره،صأنظر:مجال عيسى ميلود ،الدراما  
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                                                                             المبحث الثاني :أشكال الدراما و موضوعاتها:
إن التفريق و التحديد ألشكال الدراما املختلفة ليست فاصلة، إذ من الصعب أن جند تراجيديا خالية متاما من روح 

و بشكل عام ميكن تصنيف أشكال  .الكوميديا أو كوميديا ليست هبا ملسة تراجيدية، فهناك مزيج بني هذه األنواع الدرامية 
           .   )و  امللهاة )الكوميديا )من األصح شكلني مها :املأساة )الرتاجيديا الدراما إىل أربعة أشكال، وهناك من يرى أن 

     و بذلك من أشكال الدراما:   .)و املهزلة )الفارس)و ليتفرع من هذين النوعني شكلني مها :الدراما االفتعالية )امليلودراما
                                                : (tragédie ,tragedy)التراجيديا أو ما يعرف بالدراما الجادة-1    

"وهي حماكاة لفعل مهم ،له حيز مناسب بلغة هبا متعة بطرق الفعل و بطرق السرد هبدف إثارة االنفعال العاطفي داخل 
سبب معقول فهي "تتناول أشكال الصراع اإلنساين من خالل أحداث جادة مرتابطة جيمعها  ،1املشاهد من شفقة و فزع "

               . 2العاطفي فقط و حىت العقلي " االنفعالفهي ال تثري   و لتنتهي بفاجعة ،أي بنهاية مأساوية حزينة .
، "إذ تقدم لنا معاناة أشخاص من املصاعب املروعة ،وتلك العواطف اليت  من أصعب األنواع كتابة و تعريفاوتوصف بأهنا 

و تنري له البصرية ،وتثري لديه التساؤالت اجلدلية العميقة حول  قاهتا لتقدم للمشاهد احلكمةو حتدد مواقفها و عال تتنازعها
                                                                                                            3اإلنسان و عالقاته".

و لكنها تتمثل يف خيبته يف  النكبات اليت يتعرض هلا اإلنسان فهي مألوفة يف حياته،كما أن املأساة ال تتمثل يف املوت وال  
                                                                                           أجلها.حتقيق الرسالة اليت خلق من 

ا، فهي تقدم نافذة على احلياة يف جوهرها.وهنا ال يلجأ الفيلم إىل " من أرقى و أنبل و أعظم صور الدرام و لتعترب الرتاجيديا:
     ، وليربز الرأي القائل بأن كل طبقة  4أو يفتعل خامتة سعيدة ،أن يكسو احلقائق اليت يكشفها باأللوان الرومانسية الزائفة

                                             اخلوف و الشفقة.  أو بيئة اجتماعية ميكن معاجلتها تراجيديا لو استطاع الكاتب تصورها بطريقة تثري
   5و الرتاجيديا يف الثقافة القدمية عربت عن الذبول و االضمحالل و املوت.

                                                             
 42-41رشاد رشدي ،نظرية الدراما من أريسطو إىل اآلن،مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 33انظر:عبد الرحيم درويش، الدراما يف الراديو و التلفزيون، مرجع سبق ذكره، ص 2

77مجال عيسى ميلود،الدراما التلفزيونية ،مرجع سبق ذكره،ص 3  
 22، ص2005، القاهرة، 1عامل الكتب، ط الدراما التلفزيونية و أثرها في حياة أطفالنا،، أماين عمر احلسيين 4
 44-43، ص ص1984، دار الفكر العريب، ب ط، ب ب، ، الدراما التلفزيونيةسيد حممد رضا عديل 5
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                                                           :(comédie , comedy) الكوميديا أو الملهاة-2  
املأساة، فهي تصور الشخصيات يف مواقف هزلية، ولتظهر األفعال املتناقضة للسلوك االجتماعي العام من أجل إثارة  عكس

ولتعرف بأهنا:"حبكة تتضمن شخصيات من طبقة اجتماعية   الضحك، و إشاعة روح الفكاهة و املتعة لدى اجلمهور.
       عادات اجملتمع  ،ملفاجآت اليت تكشف عن طبائع البشرو ا متواضعة يف عرض متشابك من املفارقات و املتناقضات 

                                                    .و مفارقات احلياة بطرقة نقدية ساخرة و دعابة حمببة تنتهي بشكل سعيد 

                                                                                                                                                                   1 كثري من األحيان.و لتجعلك الكوميديا تضحك من محاقات البشر بدال أن تبكي عليها لتستعمل بذلك التهكم يف  

اليت كانت  و العيد"قاء مث اخللود من خالل"أغنية والكوميديا يف اللغة اليونانية القدمية عربت عن الفرح بالنماء و التكاثر و الب
                                                                                           . 2متدح اآلهلة لعد إحلاقها الضرر

بأخرى بل من ناحية كوهنم فالكوميديا تعرف كذلك بأهنا:"حماكاة ألناس سيئني ال من ناحية كوهنم متصفني برذيلة أو 
                    .3»مضحكني، ولتتضمن الكوميديا مهارة يف احلبكة و يف تصوير الشخصيات و األحداث املضحكة 

 وقد تتضمن لبعض أشكاهلا من خالل التسميات التالية:

               .امللهاة السلوكية:تعتمد على انتقاد سلوك و عادات اجملتمع 
 راقية:تظهر بنوع من اجلدية و تبتعد عن املبالغة و تثري الضحك اخلفيفامللهاة ال. 
  . امللهاة العاطفية :تتخذ يف شكلها قصص الغرام ، باإلضافة إىل العوائق اليت تعرتض طريق العشاق 
  ملهاة الدسائس:تعتمد على املقالب املصنوعة بإحكام إلثارة الضحك. 
   ملهاة املوقف:يعتمد على سوء التفاهم أو التناقض يف تصرفات الشخصيات ليخلق مواقف مضحكة، كما

 تستعمل احليل التنكرية.     

 

 

    
                                                             

 78مجال عيسى ميلود ،مرجع سبق ذكره،ص 1
 39سبق ذكره، ص التلفزيونية، مرجعالدراما  علي، أسسسامية أمحد  2
 33، صسبق ذكره ، مرجعيف الراديو و التلفزيون ، الدراماعبد الرحيم درويش 3



 الصناعةشروط الفصل الثاني                                        الدراما : المفهوم ، األشكال و 

 

100 
 

                                                                                      : (Melo Drama)لميلودراماا-3
أو األوبريت املسرحي.ولتتوضح مالمح هذا الشكل    ومعناه: حلن  melosاليونانية " ميلوس"هي كلمة مستعارة من 

               أوضحت معاملها مراعاة العدالة األخالقية .19ويف القرن كشكل مسرحي،18يف القرن

 طالق ،يعاين من شخص آخر ليس له مبادئ أخالقية على اإل-بطل-ولتظهر أحداث امليلودراما من خالل شخص
                                                      ومهما كانت تلك املآسي ففي األخري الفضيلة دائما تكافأ و الرذيلة تعاقب.

مألوفة ومن مالحمها كذلك وجود شخصية ثانوية إلحداث األثر الكوميدي ألهنا شخصية بلهاء أو صرحية صراحة غري 
"الدراما الزاخرة بلحظات اإلثارة املصطنعة أو املبالغ فيها حبيث يتضاعف استخدام املؤثرات امليلودراما بتلك: ولتعرف

              .        1الصوتية أو املوسيقية هبدف اإلثارة.لذلك يلجأ إىل عناصر التشويق وأحداث العنف الدموية
                                         باملنظر أكثر من حتليل سلوك الشخصية.ليتغلب جانب احلبكة يف امليلودراما على جانب رسم الشخصية، اهتماما 

           لذلك تتميز باملواقف املثرية و املفتعلة، األحداث املهولة، الشخصيات الغريبة و االنتقال املفاجئ يف األحداث.
لتتضمن عادة العديد من املستويات األخالقية، لرتتبط و أغلبية أفالم اجلرمية، الرعب، املشاكل األسرية تنتمي هلذا النوع.و 

                                                               الفضيلة بالفقر، الرذيلة بالثروة لتهدف إلثارة مشاعر اخلوف أو األمل يف النفوس.
                                                                                               :الفارس أو المهزلة4   
          احلركات إليها على أهنا نوع من الكوميديا اهلابطة حيث ال هتتم باملظاهر املادية للشخصية كشكل اجلسم،  ينظر

بل الرتكيز على النكات اللفظية و  رة تفكري املتلقي و تأمالته ،أصوات مبالغ فيها لزوم إثارة الضحك .فال هتتم بإثا و
إىل  االحنداراللعب بالتلميحات اجلنسية ،فهي نوع متطرف من الكوميديا يثار فيه الضحك نتيجة تصوير األخطاء و 

                                                                        2غباء اإلنسان. استعراضمرتبة اهلزل و اجملون و 
  ::تنقسم إىل عدة أنواععن موضوعات الدراماأما 

     العائلية:تعاجل املشاكل العائلية اليومية و عالقات أفرادها مثل:االنفصال، التفكك األسري كفيلم "األخوة
 العار"...اخل.»أعداء"، 

       املشكالت االجتماعية :تقدم صور من احلياة االجتماعية واملشاكل اليت يعانيها اجملتمع كالعنوسة ،البطالة
               ،التشرد مثل: فيلم"بنتني " ،"حني ميسرة "..اخل 

                                                             
 134-133رشاد رشدي،مرجع سبق ذكره،ص ص 1
 34-33عبد الرحيم درويش،مرجع سبق ذكره، ص ص 2
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  األدب: من خالل تلك األعمال األدبية و القصص و الروايات اليت حولت إىل نصوص سينمائية كرواية"جنيب
 يت حتولت لفيلم حيمل نفس العنوان وظ" "اللص و الكالب " الحمف
  دراما املطاردة:تدور حول اجلرمية و طرق اكتشافها و تعتمد على اإلثارة و التشويق مثل:فيلم"السفاح " ،"خيانة

  مشروعة "..اخل
         خيية مهمة يف حياة الدراما التارخيية:هتتم بقصص التاريخ من خالل توضيح أدوار البطولة لشخصيات تار

 1صالح الدين األيويب"...اخل»اجملتمعات كفيلم"الرسالة"، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 112سامية أمحد علي، أسس الدراما التلفزيونية، مرجع سبق ذكره، ص 1
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                                                                             الدرامي        بناء النص  المبحث الثالث: 
تكوينه، وهو كغريه من الفنون حتكمه قواعد خاصة تسمى القواعد إن فن الدراما ال يكتمل إال بتوفر جمموعة من مقومات 

 اخلاصة بالكتابة الدرامية و أساليب البناء الدرامي و هي كالتايل:

هي صلب العمل الدرامي و روحه ، فهي الرأي أو  القضية أو االجتاه الفكري الذي يريد املؤلف الدرامي أن الفكرة:-1
ص املشاهد املعىن العام للعمل بعد التعرض له ،فهي الرؤية اليت يود الكاتب أن حيرك عقل يناقشه أو يطرحه دراميا ليستخل

ولتقود العمل الدرامي من بدايته إىل هنايته،و كفكرة  1املشاهد يف اجتاهها و ذلك من خالل أساليب العرض الفنية املختلفة .
                         ما حياول إثباهتا طوال العمل الفين .مثال أن احلسد و الغرية تقضي على الفرد و حتطم عالقته و هذا 

                                                                                       2 والفكرة قد تكون مهمة لكن يفشل الكثري يف صياغتها و تقريبها أو طرحها على املتلقي.

توافرها:إذ جيب أن محل قيمة إنسانية، أن تتعلق مبشكلة تواجه اإلنسان.ذلك أن الدراما تتناول ولذلك للفكرة شروط وجب 
الواقع املعيشي للشخص و ليس اخليايل ، وكذا  أن تسعى الفكرة إلثارة العواطف ،و أن تكون واضحة بالنسبة للجمهور 

مثلما فكر فيها الكاتب و أمهته،كما أن الفكرة  إهنا جتعل املشاهد يفكر-(Stanley Field)ليقول عنها "ستانلي فيلد"
جيب أن تكون صادقة و متضمنة يف الشخصيات و األحداث املقدمة و ليست منفصلة عنها لنجد الفكرة يف وادي ،و 

الشخصيات و األحداث يف وادي.فهي شاملة لكل اجلوانب و توضحها األحداث و احلوار و غريه. بإعتبارها تعرب عن طريق 
و حىت و إن كانت -ث  والقصة ليس عن طريق السرد على لسان أحد الشخصيات ،ليتبناها املتلقي و يؤمن هبا األحدا

                                                                        3 من خالل سبيل اإلقناع ووقع التشويق فيها.-خيالية 
 والفكرة ال تنشأ من العدم ،فهي تتبلور يف ذهن الكاتب يف شكل سؤال يثريه أو يشغل باله ليصوغه يف فكره . 

 ومنه الفكرة تستقى من عدة مصادر منها:

  األساطري:تعترب مصدر عام لدى املؤلف من خالل عالقة اإلنسان بتلك األساطري اليت ارتبطت بوجدانه منذ القدم
 افيزيقا، البدع، السحر، واليت هلا عالقة وطيدة بثقافة املشاهدمثال:عالقته بامليت

 "التاريخ:املؤلف يستقى أفكاره من خالل األحداث التارخيية كفيلم:"صالح الدين األيويب 

                                                             
 125-124ذكره، ص صسامية أمحد علي، مرجع سبق  1
  81مجال عيسى ميلود،مرجع سبق ذكره ،ص 2
 37-36أنظر:عبد الرحيم درويش، مرجع سبق ذكره، ص ص 3
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  حياة الكاتب اخلاصة: من خالل املواقف و التجارب اليت مرت حبياته و أثرت فيه،فبعض األفالم ماهي إال تعبري
 ف و نقال ملا مر به يف حياته،لتحكي عن حياته.عن أفكار املؤل

  جتارب اآلخرين:من خالل ما يالحظ يف احلياة املعاشة ،فهو ينقل الواقع بكل معاناته و آالمه و حلظات السعادة
     فيه و االنكسار و اإلحباط.لريى العديد من الكتاب يشعرون بالتزامهم بالتعبري عن انشغاالت الناس و مهومهم 

                                                                                                             1ق ،احنراف ،فساد ،جناح ،طموح ..اخلمن طال

  و لريى أن الفكرة الدرامية تعرب عن تلك القصص اليت يتخللها مشاكل و عقبات ، و املفارقة القائمة على املعرفة
                                   2معا ،فهذا ما يعرف بالدراما.و ليس القصص اليت تكون هنايتها واضحة ومتوقعة  و اجلهل

 ومنه للفكرة أنواع: 
 الفكرة السليمة املنطقية:هي اليت تتماشى فيها األحداث مع موضوع الفكرة. 
  األخرية إىل جمرد قطع خشبية يف مواقف معينة.الفكرة القوية:الفكرة هنا تكون أقوى من الشخصيات، للتحول هذه 
 .الفكرة اجليدة:يكون فيها التوازن بني احلبكة و رسم الشخصيات 

وعليه الفكرة مهمة، والكاتب الناجح و احملرتف هو من يعطينا فكرة و إن كانت بسيطة و لكن يصوغها بطريقة 
 3 جذابة و مشوقة تثري املشاهد.

                                                                                       :(personnage)الشخصية-2
                                             هناك العديد من األعمال الدرامية تقوم على الشخصية كعنصر أساسي لبنائها.

 سبة للمؤلف ،ذلك أن الكاتب الدرامي الناجح ال يفه إال "مافإن خلق الشخصية الدرامية هي من أعظم اجلوانب املهمة بالن
جيري بداخل نفسه" مبعىن قدرته على خلق شخصية حية مقنعة لقاتل مثال ،إذ ال بد أن يتصرف هو نفسه تصرفات مماثلة 

ض أن الكاتب من خالل وضع نفسه يف ظروف ذلك القاتل و خلفية اخلربة اليت رمسها له .وهذا ليس معناه كما يعتقد البع
ال بد أن يكون قد مر بالتجربة هذا اعتقاد خاطئ ،فهدف املؤلف من كل ذلك هو إقناع املشاهد و تشويقه و حتريك 

 مشاعره .

                                                             

82-81أنظر:مجال عيسى ميلود ،مرجع سبق ذكره،ص ص  1  
41-39عبد الرحيم درويش، مرجع سيق ذكره، ص ص 2  

125سامية أمحد علي، أسس الدراما اإلذاعية، مرجع سبق ذكره، ص 3  
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كما أن من يعتقد أن تلك الشخصية هي اخرتاع أو جمرد نسج من خيال الكاتب فهذا بدوره اعتقاد خاطئ ،فتلك    
        ل يف وصف مالحمها و زماهنا و لكن كلها بطرقة أو بأخرى هلا عالقة بالواقع.الشخصيات أحيانا تكون من نسج اخليا

                     .الواقع و لكنه ال ينقل لنا الواقع فاألصح أنه يعطينا مظهرا أو شكال للواقعو إن كان الفن هو تعبري عن 
يبعثهم الكاتب إىل احلياة يف قصصه باعتبار الشخصية  ذلك أن األشخاص العاديني يف احلياة غالبا ما يكونون غري الذين

           احلية احلقيقية لن تبدو كذلك لو وضعت يف قصة ،فاإلنسان كثري العقد و مليء بالتناقضات لتبدو خواصه غري مرتابطة
"سومرست و ليقول و غري مقنعة لو جرى استعراضها مجيعا من خالل الفرتة الزمنية احملدودة للمشاهدة العمل الدرامي.

                                                             ننا ال هندف عندما نكتب إىل وصف احلياة بل إىل وضعها يف القالب الدرامي"":"إموم
ت من نسج خيال الكاتب، و إن تشاهب -أحيانا-ولذلك جند يف مقدمة التمثيليات التنويه بأن تلك الشخصيات و أمسائها

مع شخصيات الواقع فهذا من حمض الصدفة ال أكثر."ولتكون الطريقة املثلى خللق الشخصية هي االلتجاء إىل النماذج احلية 
                                        من خالل مالحظة الناس، و التعرف عن قرب على واقعهم املعاش وتفاعالهتم معه. 

ين من خالل القصص و الروايات ، و كذا يتعني على الكاتب االعتماد على "خاصيته باإلضافة إىل اإلطالع على كتب آخر 
                        التعاطفية، فالكاتب هو بالضرورة إنسان رقيق مرهف احلس قادر على التعمق يف فهم الشخصيات .

إىل حد أن الكاتب يصبح هو نفسه ليقول لنا أحد الكتاب:"إن التعاطف املتبادل مع الشخصية و الكاتب يكون عظيما 
.                                                                                             1تلك الشخصية "

ومن املعروف أن الشخصية الدرامية تعيش يف أذهان الناس و كثريا ما يربطون تلك الشخصية ملن ميثلها بشخصيته احلقيقية. 
،مزاجها ،طريقتها يف  ترتدها، طبعهانوع املالبس اليت  هبذا منوالكاتب يف اختياره للشخصية يرتب بعض التفاصيل املتعلقة 

ها .مع إبراز بعض اخلصائص و ترك البعض اآلخر يف الظل حني حتني احلاجة إليها التفكري ،خماوفها ،خرباهتا و طموح
وليتطلب تصوير الشخصية استعمال الكلمات برباعة و حرص حبيث يكون التصوير هادفا حنو حتريك خيال املشاهد، 

                                                                     ولتتناسب الشخصية مع القصة الدرامية.              
وهنا جيب على الكاتب أن يهتم باختيار الشخصية ذلك أن الشخصية السليمة جسما و عقال تكون دائما مشوقة، 

والشخصية الكئيبة ال تستحوذ على االهتمام.و لكن هذا املقياس ليس صحيحا دائما ألننا كثريا ما نتعاطف و نتأثر مع 
تعرب عن واقعنا أكثر من تلك الشخصية املرحة، و إن كانت تعطينا فسحة من األمل.ولكن تظل األوىل تلك الكئيبة ألهنا 

                                                                                                    أقرب إلينا و تثرينا أكثر. 

                                                             
 129-127سامية أمحد علي،املرجع نفسه ، ص ص ص 1
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 يلي: وعليه الكاتب يف تصويره للشخصية يراعي ما 

:الشامل و الواضح لكل خواص الشخصية بعد أن خلق تصور ذهين عنها،و اختيار خاصية رئيسية هلا أو الوصف .1
                                                                                                               خاصيتني أو أكثر ثانوية

 احمليطة املساعدة على تصوير الشخصية:هو من األشياء المكان
:أداء الشخصية لفعل ما، فالتعبريات و اإلمياءات و احلركات غري الواعية، ردود األفعال تكشف عن الفعل .2

    خواصها.لذلك جيب أن تتواءم مع الشخصية
الغة :عن طريقهما نتعرف على أفكار الشخصية و طباعها فنجد مثال تفضيل التكلم بالحديث و الحوار   .3

اإلجنليزية كتعبري عن الشخصية املثقفة أو األرستقراطية، أو تتكلم عن احلفالت و السفر كتعبري عن الشخصية 
  .املرتفة

:و هي املتعلقة باالسم، املالمح، الشكل، احلركة باإلضافة إىل املالبس، نوعية املسكن، الدالالت الخاصة   .4
مالبس تعرب عن الطبقة الفقرية، أو تسكن حي شعيب أو تعمل مهنة املهنة..اخل. فال جند مثال شخصية غنية تلبس 

                                                                                              1هلا صلة بالطبقة الفقرية أو املتوسطة..اخل.
         :كاإلمياءات مثال إمياءات املتفائل غري املتشائم، طريقة سري الشخص اجلاد تكون سريعة التصوير المتحركو هناك 

                                                     و كأنه يسابق الزمن، وللفتاة اللعوب طريقة سري ختتلف عن الفتاة امللتزمة.  
ة : و هي اليت تقوم باألحداث الرئيسة و تساهم يف تطورها، وقد كما جند أن الشخصية أنواع: إذ هناك الرئيسي

                                                                                                             تكون شخصية أو إثنني .
لشخصية الثانوية:فهي تساعد األوىل أو ولتحدد يف األعمال السينمائية من خالل أدوار "البطولة"، كما أن هناك ا

    تظهرها. 

 

 

                                                             
 83-82أنظر:مجال عيسى ميلود ،مرجع سبق ذكره،ص ص 1
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                إضافة إىل تلك الشخصيات اليت تلعب ك"كومبارس" كشخصية صاحب الدكان، موظف حكومي..اخل.  
و لنجد كذلك الشخصيات الطيبة و هي اليت تكسب تعاطف الناس، يف املقابل الشخصيات الشريرة اليت تقوم بوضع 

أمام تلك الشخصيات اليت ختتلف عنها من حيث املبدأ و الغاية.و أحيانا يزاوج بني الشخصيتني من حيث دور العراقيل 
البطولة، كم أن هناك شخصية تتطور مع األحداث و هناك اجلامدة ال تتغري أبدا كنمط القوي الذي ال يهزم أو البارد 

                           وشخصية القوي ال طاملا كانت حمل إهتمام األعمال الدرامية خاصة يف اآلونة األخرية.                                                 الذي ال يثور.
إضافة إىل ذلك هناك شخصيات كوميدية فهي دائمة الضحك و السرور و التفاؤل، و الكاتب اجليد هنا يستطيع أن 

                                                                               الضحك من اجلمهور عن طريقها.  ينتزع
             1وهناك أيضا الشخصيات الرتاجيدية اليت تربع يف أداء احلزن و الغم لينتج عن ذلك توحد مع الشخصيات 

يف املقابل نتعاطف مع تلك الشخصية اليت تتعرض ألزمات يف  فنحن نبغض تلك الشخصية الغيورة، احلسودة و" 
                                                                                                                       احلياة.

ه، ليقوم الكاتب برتسيخ سلوك هنا يظهر دور الكاتب يف العزف على الوتر احلساس للجمهور من خال إثارة عواطف  و
وهذه الشخصية يف إطار موقف درامي ليقدم للمشاهد نظرة ثاقبة يدخل من خالهلا إىل احلياة اخلاصة لتلك الشخصية. 

              ال طاملا جسد القائد املشغول باحلفاظ على القانون،  فاألباألخرية قد جسدت يف الدراما يف عدة أمناط :
:املشغول باهتماماته الشخصية و املهتم قليال باملسؤوليات االجتماعية ،أو جنده ذلك املضحي املعني لعائلته االبنو 

       الفقرية، والبطل هو ذلك الشخص النشط و الطموح و املكافح يف احلياة رغم الصعوبات اليت تعرتض طموحاته .
تربية األطفال. أما يف األسر الغنية جندها املهلة ملسؤولياهتا اليت فهي املضحية بذاهتا، مهتمة بتكوين املنزل و  األمأما 

                                                                                           تركض وراء احلفالت و السهر. 
به.                                                         : هي نقيضة األم أو الزوجة، مهتمة باالستحواذ على الرجل و االرتباطالمحظيةو 

ومنه حددت الدراما املصرية تلك الشخصية املصرية يف منط "الفهلوي"تارة و "إبن البلد "تارة أخرى .فاألول يتميز 
ى إزاحة املسؤولية باملرونة و الفطنة و القابلية للتمثل للجديد، و التكيف السريع ملختلف املواقف من خالل قدرته عل
 .2"عن نفسه إىل غريه من الناس لتربير تقصريه يف املسؤولية اإلجتماعية،  ليعلق خيباته على  الظروف

                                                             
 51-46أنظر:عبد الرحيم درويش، مرجع سبق ذكره، ص 1
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لنجد هذه املقولة شائعة يف الدراما املصرية.  كما أن الفهلوي يسعى دائما إىل الوصول ألهدافه بأقصر الطرق و    
                                                    . ليربز من خالل  املقولة الشائعة "كلهم بيعملوا كده"أسرعها، وعدم اإلعرتاف بالطرق الطبيعية 

أما شخصية "إبن البلد " حتددت من خالل "اجلدعنة" يف إطار التعاون،اإلميان بالعمل، مساندة الناس يف الشدائد رغم 
            باإليثار من خالل التمتع باحلس اجلماعي و الصرب و الصدق و الكرمأنه يعيش يف األغلب حياة املعدم إال أنه يتميز 

و البشاشة، إمهال املظهر و االهتمام باجلوهر، حمب لوطنه، مقدر احلياة العائلية والزوجية، حمافظ على عاداته و تقاليده، 
                                                                                                    محال للهم و متسامح .

إضافة إىل تلك الروح املرحة فلطاملا عرف املصري خبفة دمه و قدرته على إلقاء النكت و حىت يف عز األزمات لتظهر 
تلك النكات املصرية كتعبري عما أصاب الشعب من كبت سياسي و اجتماعي و تنفيس له من الضائقات، و أكثر ما 

           للحياة رغم ما يظهره أحيانا من النقمة الرومانتيكيةاه االبتسامة اليت ال تفارقه رغم احملن .ولتظهر تلك النظرة تر 
 و السخط على األوضاع اليت توجد التمييز و التفرقة،لكنه ميتلك فسحة من األمل يف التغيري.  

                                                                                          :(dialogue)الحوار-3
                               اإلثارة للعواطف و األحاسيس. -2اإلخبار -1يف أي عمل درامي يقوم احلوار بوظيفتني:

لقصة إىل األمام.من خالل دفع حركة بني الشخصيات جيب أن حيتوي على معلومات، و حيرك ا لذلك احلوار
                                                                                                               .  1األحداث

          عليعترب بذلك عنصر مهم عندما يتناسق مع املواقف املرئية و تصرفات الشخصيات،كما أنه يقدم املشكلة أو املوضو 
 و كذا يطور احلبكة.و يكشف عن أبعاد الشخصية بتقدمي رؤية متبصرة عنها من حيث نواياها، أهدافها و مشاعرها،

                                                                            وكذا حالتها االجتماعية و مستواها الثقايف.
ة استحال تصويرها مراعاة للذوق العام و تقاليد اجملتمع أو لصعوبتها ليكشف عنها من كما أنه قد يوحي ألحداث معين

خالل الرمز إليها على لسان الشخصيات.   وليعمل أيضا على خلق املزاج النفسي و اجلو العام للعرض من استفزاز 
   2 للعواطف و إثارة االهتمام.

 

                                                             
 58درويش، الدراما يف الراديو و التلفزيون، مرجع سبق ذكره، صعبد الرحيم  1
2

 109-108، ص صالسابق ماجدة مراد، املرجع  



 الصناعةشروط الفصل الثاني                                        الدراما : المفهوم ، األشكال و 

 

108 
 

لفهم األحداث، ميهد بدوره للمتاعب أو السعادة مع تركيزه على فكرة كما أنه ميد املشاهد باملعلومات الضرورية     
العمل الدرامي اليت يريد الكاتب توصيلها.إذ أن يلخص لنا أحداث احلبكة و يعززها كما أنه يثري املنظر أو املشهد من 

ك األحداث.وليقدم بدوره خالل اختيار الكلمات اليت توضح البيئة الدرامية لألحداث، كذا ختلق الرمت أو اإليقاع لتل
                        بديال الستخدام اللغة الصرحية و املباشرة كالتلميحات و اإلمياءات..                                                             

:                                                                                               لتاليكا"التكتيكات"وهي (Peter maiuks)احلوار يتطلب توافر عدة شروط أو ما يسميه "بيرت مايوكس"
            *احلوار جيب أن يعكس فعال طبيعة احلوار يف احلياة الواقعية من خالل استخدام فرتات التوقف الطبيعية  و الرتدد 

كس احلوار الطبيعي يف الواقع .وذلك حسب املواقف و العوامل النفسية اليت منر و العبارات غري املكتملة و غريها مما يع
                                                                                     هبا يف حياتنا اليومية                                
                                                      شهد الدرامي .*تناسب احلوار مع املوقف و الشخصية يف إطار امل

 1إذ جيب اختيار كذا الكلمات املتناسبة مع طبيعة الشخصية و هلجاهتا اخلاصة و الفرتات الزمنية اليت تقع فيها األحداث
مثال ال جند  شخصية متعلمة أو تعرب عن الطبقة الغنية تتكلم بلهجة"احلارة"، لنجد يف تلك األفالم البنت الدلوعة تدعو 

أما فتاة "احلارة" "أبوي" أو "بابا" ومثال كذلك ال جند فيلم يتحدث عن السبعينات مرتبط  (papi ,mam)والديها 
                                                                                               . (face book,twitter)-بكلمات هلا عالقة بالتكنولوجيات اجلديدة 

*احلوار ال جيب أن يكون منمقا ومزخرفا، إذ جيب أن يكون واضح ويزيد من فهم املشاهد للموضوع و يغريه من خالل 
فالم و إن كانت تستخدم اللهجة املصرية و لكن تكون بسيطة، و بينما استعمال الكلمات السهلة .لذلك جند أن األ

                           اللغة العلمية و األكادميية املعربة عن الصفوة نادرا ما تستخدم.                                                                
           املشاهد.ذ أن حوار يف املشهد الواحد مدته ربع ساعة هنا ميل *االختصار يف احلوار حىت ال ميل املشاهد، إ

                                                        إضافة إىل ذلك جيب استخدام اإلمياءات و الصور كبديل قوي للحوار     
ألحداث تتكلم بصوت أعلى من الكلمات ذلك أن الصور القوية أبلغ من الكالم الغامض أو املطول .و أحيانا حىت ا

                                                                          2لتعرب عما مل يعرب عنه احلوار باعتبار املشاهد يتفاعل أكثر مع الصور املرئية.
للشخصية و اإلميان هبا أكثر من *كما جيب أن يكون ذلك احلوار اخلاص باملشاعر مؤثرا، ومنه جيب التقمص الفعلي 

متثيلها.لذلك حيسن الكاتب أو باألحرى املخرج اختيار تلك الشخصيات اليت تتناسب و فعال مع تلك الشخصيات 

                                                             
 61-59أنظر:عبد الرحيم درويش، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 110-109أنظر:ماجدة مراد ،مرجع سبق ذكره، ص ص 2



 الصناعةشروط الفصل الثاني                                        الدراما : المفهوم ، األشكال و 

 

109 
 

                                                                                         الدرامية اليت متثلها.              
وبالتايل احلوار هو:"أداة لتقدمي حدث درامي إىل اجلمهور دون وسيط"، وقد يكون احلوار تلك احملادثة اليت جتريها  

و لكنه خيتلف عن احملادثة العادية فهو خيدم أغراض درامية  -الشخصيات–الشخصية مع نفسها أو مع غريها 
                                               .اطفية اليت حتكم الصراع" مقصودة.لذلك جيب أال خيرج احلوار عن الوحدة الفكرية و الع

                                                                                                           الحدث:-4  
                  العمل الدرامي يشكل حدثا.إن التطور الدرامي ينتج عن طريق تغيريات يف التوازن، و أي تغري داخل  

         ومنه احلدث أو الفعل الدرامي هو نقطة تفجر الصراع يف القصة إذ يتكون من موقف أساسي يتطور إىل ذروة معينة.
ويشمل على عناصر الصراع، كما أنه ال حيتمل إال هناية واحدة، ألن املنطق الفين حيكمه.و الذي يؤدي إىل نتيجة 

          تكون النهاية منطقية بناءا على كل ما سبق من أحداث بعكس احلدث يف احلياة الواقعية فهو حيتمل أكثر من هناية .ل
                 :هو الذي يعتمد يف بنائه على قصة رئيسية و له مسار واحد،لبسيطوليظهر احلدث على هيئة شكلني مها :ا

صة فرعية تغذي الرئيسية مع وجود مسارات فرعية تسري مع املسار الرئيسي من : فهو الذي يعتمد على قالمركبأما 
                                                                                                         1 أجل تقويته و إظهاره

:"عندما يتحدث الكاتب   (s.J.arvin)أرفني"فاحلدث هو الذي يعطي احلرارة و اللون للمشهد ليقول"سانت جون 
الدرامي عن الفعل فإنه ال يعين الضوضاء أو احلركة املادية بل يقصد التطور و النمو.ومن هنا الفعل ال يعين بالضرورة 

والشخصية هي اليت تصنع احلدث، وال  2عمل شيء و لكن املهم هو إحداث التطور و النمو يف العمل الدرامي"

                        3 فهي تولده من خالل الفعل و رد الفعل و تصارع اإلرادة و  ليتطور بواسطة احلبكة.تنفصل عنه،
قد يكون جسمانيا أو ذهنيا مادام قد أدى إىل خلق  (George- Baker)حسب جورج بيكر"–ومنه الفعل 

                                            استجابة عاطفية .ليبحث الكاتب دائما عن الفعل الذي يقوي و يرفع من درجة الصراع.
جيمع بني احلركة  ويعترب كذا احلديث نوع من أنواع الفعل من خالل تعبريه عن الفعل أو وصفه له فقط، ذلك أن الفعل

  اجلسمانية و احلديث،ليتطلع إىل تغيري يف التوازن.

                                                             
 86-85صمرجع سبق ذكره ،ص،مجال عيسى ميلود 1
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                              وعليه يف إختيار الكاتب ألحداث و ترتيبها وجب مراعاة عدة نقاط كالتايل:              
ة التسلسل الدقيق لألحداث و اإلبقاء على التوتر و بل زيادة حدته، و الصلة بني كل مشهد و اآلخر، ومراعا       

               تقرير طول املشهد و عدد الشخصيات املشرتكة فيه و العالقة بني وحدة الفكر ووحدة الفعل يف الرواية الدرامية.
ومن هنا الكاتب ال خيلق الرواية من ال شيء بل الواقع حتىى تكون مألوفة للناس مجيعا دون ذلك سوف يعجزون عن 

             ة بينهم و بني األحداث الدرامية، فالكاتب مالحظ للواقع ، فهو دقيق املالحظة لكل ما حوله .إقامة الصل
إضافة إىل إطالق العنان خلياله لتأيت تلك األفكار، ولتختلف املعاجلة الدرامية و إن كانت لنفس املوضوع من كاتب 

                                                                                                          1آلخر حسب الرؤية الشخصية لألحداث.
                                                                                                           : الصراع-5   

ومنه الصراع الدرامي ما هو إال تعارض قوتني يف العمل الدرامي الصراع بصفة عامة هو تعارض بني قوتني أو شخصني، 
                                                                                                يؤدي إىل تصاعد األحداث

تورطة فيه، و اليت جيب أن ولعل ذلك الصراع هو ما يثري املشاهد ليرتقب باهتمام ما سيسفر عنه على الشخصيات امل
تكون على قدر كبري من اإلرادة و التصميم لتحقيق أهدافها، كما جيب أن يكون هناك توازنا بني القوى املتصارعة حىت 

                 2يزيد ذلك تشويقا. ذلك أن بوجود طرف أقوى من اآلخر بكثري فمن السهل توقع نتيجة الصراع.
اع االجتماعي الذي متارس فيه اإلرادة الواعية، ويكون فيه أشخاص يكافحون ضد وليعرف الصراع بذلك:"الصر 

ليمثل الصراع عنصر احلياة يف الدراما و العمود الفقري  3أشخاص آخرين أو جمموعات ضد قوى اجتماعية أو طبيعية". 
                                                                                                                     لبنائها.

اهلالوس، –ذ يبدأ مع بداية القصة لينتهي مع هنايتها.ليتخذ بذلك عدة أشكال: فقد يكون بني اإلنسان و نفسه إ
القدر، –الزالزل..اخل،مع القوى الغيبية –، ومع القوى الطبيعية -صراع على مصاحل مثال -، مع غريه-تأنيب الضمري

                 -قاليد اجملتمع الرجعية اليت حياول التمرد عليهات–و املوت، مع األفكار أو اآلراء االجتماعية   احلياة 
                                                                                                         ولتحدد درجات الصراع من خالل األشكال التالية:

                                             . مثل:احلزن،  التحدث مع النفس :هو الراكد البطيء احلركة و التأثريالساكن   -أ
                              الذي ينمو تدرجييا إىل أن يتم التحول املطلوب و الوصول إىل النهاية احلتمية.الصاعد: -ب
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                                                                   لتظهر حالة الرتقب و التوتر.:الذي يوشك أن حيدث، أو تظهر دالالت على ما ينتظر حدوثه، المرهص -ج
                                   .1يتم فيه التغري و اإلنفعال دون مربرات و دوافع كافية، ومن غري تدرج منطقي الواثب:-د    

رت إرادهتم و أصبحوا غري قادرين على اختاذ قرارات حيال األحداث، هلذا ومنه الدراما ال ميكن أن تتعامل مع أناس ضم
لذلك جيب على الكاتب يف تقدميه للصراع أن  2الغرض جيب أن تتوافر الواقعية حىت ميكن للمشاهد أن يتأثر و يتعظ.

جيعل اجلمهور يتعاطف مع أحد الطرفني ليزداد شوقه لتلك الشخصية املتصارعة حىت النهاية.                                
و  ولتحقيق ذلك وجب أن يتوافر يف الصراع جمموعة من العناصر منها:إمكانية تصديق الصراع و احتمال وقوعه،       

أن يكون موضوع الصراع ميس عقيدة الناس أو حياهتم حىت يرتك صدى يف نفوسهم.وليتحقق ذلك األخري من خالل 
                                                                           إمكانية جتاوب اجلمهور عن طريق:                                   

                                   اين:من خالل ختيل املشاهد نفسه يف ذات املوقف.                  االمتزاج الوجد-أ
                      3املشاركة الوجدانية:ملشاعر الشخصيات مبعىن حيزن املشاهد ألحزاهنم و يفرح النتصاراهتم -ب    
                                                                                                              : الحبكة-6

تعد أهم عناصر الدراما و روح الرتاجيديا.وهي تعين الطريقة اليت يروي هبا الكاتب قصته، و كيف يؤثر احلدث يف 
منطقية تتضمن اآلخر؟،و كيف يتفاعل الشخصيات و ملاذا؟.فأول مرحلة لبناء احلبكة هي البحث عن مقدمة 

                                   الشخصية الرئيسية و اهلدف الرئيسي حيث يبدأ الصراع بني البطل و القوى املضادة له.
                            4وقد خيتار البعض حلظات من اللحظات احليوية تعتمد على حدث أو شخصية يتوسع فيها

ث العمل الدرامي يف تسلسل و منطقية، فهي تتابع لتلك األحداث، وتبىن العقدة من لتعد احلبكة هي ترتيب أحدا  
أجل تقدمي بعض الصعوبات اليت يواجهها البطل للتغلب عليها.وهذا التتابع يعطي فرصة للبطل للتفاعل مع باقي 

-قوية و املتضمنة:بدايةكما أن احلبكة اجليدة تربط اجلمهور كونه يفضل القصص ذات احلبكة ال  الشخصيات الدرامية
وسط و هناية. من خالل التمهيد الدرامي، انطالق الصراع، تصاعد األحداث، التعقيد، األزمة ،الذروة مث احلل وهذا ما 

 يطلق عليه "اخلط الدرامي". فاحلبكة هي عرض للصراع للوصول إىل احلدث الدرامي .
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من خالل تتابع األحداث ليتم شد املشاهد للمتابعة أكثر.  -يجة السبب و النت-ويرى البعض أهنا هي العالقة بني األحداث
و كذا تعد احلبكة هي خط تطور القصة، وهي اليت ترسم الفعل و تطوره ليتم الكشف عن العناصر املكونة للدراما من 

                                                     لتكون بذلك هي تطور الفكرة مبعىن ماذا سيحدث بعد؟وملاذا؟ .          1شخصيات، حوار، أحداث، مناظر
وجيب التفرقة بني احلبكة و املقدمة املنطقية لألحداث، فاألوىل تروي ملاذا حيدث؟ من خالل ترتيب أحداث القصة بالربط 

ة القصة من بني األحداث و الشخصيات و الظروف احمليطة هبا و تظهر الصراع.أما الثانية: تروي ماذا حيدث؟ أي فكر 
                                                                                                        البداية إىل النهاية.  

فاحلبكة تثري التشويق لدى املشاهد ملعرفة ماذا سيحدث بعد ذلك.وبالتايل االهتمام مبتابعة العمل .                               
وهنا جيب على الكاتب يف بناء احلبكة مراعاة عدة اعتبارات منها:  مطابقة األحداث و األفعال مع الشخصية،  مع التأكيد 

ب أن يشمل العمل الدرامي على "املشهد اإلجباري"   وهو الذي يرتقبه اجلمهور مثال:يصور ردة على وحدة الفعل، كما جي
                                                       .   2فعل األم عندما تعرف أن الفتاة اليت قتلتها كانت إبنتها

 ويف احلبكة هناك أصناف:  

 املشهدين األولني هدف يسعى البطل للوصول إليه لتنتهي الرواية بتحقيقه أو : رؤية يف املشهد أو حبكة الهدف
  الفشل يف ذلك.وهنا يركز الكاتب على الفكرة أكثر من الشخص

   تدور الرواية على كيف نضع الشخصية يف ظروف حتتم عليها اختاذ القرار.فقد يتعارض مع كل القيم حبكة القرار:
 الصراع داخليا بني البطل و نفسه، هل تقوى البطل على اختاذ القرار أم يضعف؟  اليت حيملها .وغالبا ما يكون 

   جييب يف هنايتها على تساؤل طرح يف بداية العمل. لتعتمد على اإلثارة و حب االستطالع حبكة االكتشاف :
 لدى املشاهد مستخدمة أسلوب الكشف التدرجيي.

 يرسم شخصية عليها اختاذ القرار. وهذا األخري جيعل البطل يضع :الكاتب هنا حبكة تجمع بين الهدف و القرار

        3 نصب عينيه هدفا حمددا يتصارع من أجل الوصول إليه.
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وعليه يف إطار البناء الدرامي هناك من يرى احلبكة كعنصر مهم.ويف املقابل هناك من يرى الشخصية هلا األمهية األوىل 
يف كتابه"تكنيك الدراما" بينما خيتلف مع هذا الرأي الناقد (George baker) "جورج بيكر" –يف العمل الدرامي 

يف كتابه:" قانون الدراما". ليعترب أن األساس هو الصراع،     ( Ferdinand brientorالفرنسي"فرديناند برينتيور"  
(   يف كتابه "فن كتابة الدراما"، حيث ذكر أن الشخصيات هلا األمهية Lagos aijeriولنجد "الجوس إجيري" )

                                                                                                    األوىل مع األخذ يف االعتبار عنصر الصراع و تصعيده. 

مي كوحدة متكاملة، و متسقة مع ضرورة توفر"املؤثرات الفنية"من حركة و وليبقى لكل عنصر أمهيته يف البناء الدرا   
تطور يف سري األحداث و انتقال الشخصيات من موقف آلخر.مع ضرورة توفر"املؤثرات الفنية"من حركة و تطور يف سري 

 ال ميل األحداث و انتقال الشخصيات من موقف آلخر،  وليخلق ذلك التشويق من خالل التنوع و التباين حىت
                                                                                                                                                                            .اجلمهور

ملزاج النفسي لشخصية معينة،  والتنوع يف لذا جيب التنوع يف السيناريوهات، ويف اإليقاع الدرامي لألحداث و ا    
جتذب    ( Tim Crook)ذلك أن األعمال الدرامية حسب" تيم كروك"  الشخصيات و يف املعاين الدرامية.

اجلمهور من خالل املفاجأة، التوتر، روح املرح،  السخرية الدرامية،  املقلب الدرامي و احلب.مع االستفادة من 
ن خالل التعامل حبرفية مع تكتيكات املنظر السينمائي لشد اهتمام اجلمهور طوال مدة إمكانيات شاشة السينما م

 1 عرض العمل الدرامي.

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                             
 64-62سبق ذكره، ص صدرويش، مرجع  عبد الرحيم 1



 الصناعةشروط الفصل الثاني                                        الدراما : المفهوم ، األشكال و 

 

114 
 

                                                                               شروط الصناعة السينمائية.المبحث الرابع: 
السينمائية كتابة بالكامريا بالدرجة األوىل رغم أهنا بدورها كتابة بالقلم، واليت سبقت األوىل بكثري. تعترب تلك الصناعة     " 

ذلك أن الدراما السينمائية يف بدايتها ارتبطت مع اآلداب و باقي الفنون األخرى وحتققت تلك العالقة من خالل اقتباس 
.و بالنسبة للوطن 1913سنة(David Griffith)افيد جريفيث"النصوص األدبية.ليكون أول فيلم روائي "مولد أمة" ل"د

و باألخص مصر جند تلك الروايات اليت حولت بدورها إىل نصوص سينمائية كأعمال "جنيب حمفوظ"،"طه    العريب 
حسني"..اخل. والدراما السينمائية هي شكل و مضمون، فالشكل هو الذي يضع املضمون يف إطار مرئي مسموع من خالل 

                                                                                               1."ورة و الصوت بغرض إيصال اهلدف املقصود.أما املضمون ما هو إال األحداث اليت حتويها احلياةالص

و أحيانا حىت يف هنايته –لفين للفيلم.ففي بداية كل فيلم راما السينمائية لغتها الفنية احملددة هلا، و أكثرها فعالية يف البناء افالد
يقرأ املتفرج عديدا من األمساء للمثلني،وكتاب سيناريو، مهندسي ديكور، مهندسي إضاءة و طائفة أخرى من أصحاب –

 املهن :مونتاج، ميكساج، مالبس، إكسسوار وخالفه.   

                                                                                                          :(script) السيناريو -1
هي اخلطوة و الرئيسية اليت يشرتك فيها كل من الكاتب و املخرج، وهو عرض وصفي لكل املناظر اليت سوف  "

التقطيع و يسمى عادة"النهائي،يتكون منها الفيلم، ويعاجل النص ويكتب له احلوار و يعد للتصوير.ليصبح السيناريو 
(أو السكريبت*                                                 découpage). وهذا مايعرف بسيناريو  مقطع"الفني

سوى مساعد تقين حيدد قوائم باملشاهد، اللقطات لراحة  -كاتب السيناريو–ويف بداية السينما مل يكن السيناريست 
                          ناريست من العناصر الفنية املهمة كما أن السيناريو حيدد الشخصيات كذلك.املخرج .ومع التطور صار السي

وبالنسبة ملوضوع السيناريو قد يكون بطلب من املمثل لفكرة تبادرت له، فيطلب من السيناريست كتابتها أو قد 
ل جناحا يف األسواق، أو من خالل يكون من رواية حتول لنص سينمائي، أو بطلب من املنتج ملوضوع قد نا

                                                                    . حريق، أزمة سكن..اخل–موضوعات احلياة اجلارية 

 

                                                             
                                                                                                                        92-89أنظر:مجال عيسى ميلود ،مرجع سبق ذكره، ص ص 11

للفريق  يشكل مرجعا * سكريبت : هو وثيقة مكتوبة و مقسمة عموما إىل أعمدة متثل صور السيناريو وأصواته لقطة بلقطة.وهو يشكل مرحلة قبل تصوير الفيلم، كما
ماري  جورنو، معجم املصطلحات السينمائية ، مرجع :أنظر  أو صورة السيناريو .( story board التقين .ويكون هذا التقطيع دقيقا ،و يتخذ شكل لوحة القصة)

 27سابق،ص
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يقسم ذلك إىل لقطات متتالية من خالل تقسيم الورقة إىل ثالثة ،ويف كتابة السيناريو بعد االنتهاء من احلوار و غريه 
أجزاء:على اليسار:الصوت من املوسيقى و املؤثرات الصوتية.ويف الوسط: احلدث و احلوار، أما على اليمني:وصف 

                                                                                            .  1حركات الكامريا و الديكور
ومنه ميكن من خالل النص حتديد املخرج املناسب القادر على إخراجه يف قالبه املطلوب، وهنا قد حيدد الكاتب املخرج 

                                 2 .-املمثلني-ميكن للمخرج أن حيدد الشخصيات املنتج، كماو الشخصيات بعد التشاور مع 
اىل هناية الفيلم.                                               1ابع من مشهد جيزأ الفيلم إىل مشاهد ، ترقم على التت

 معلوماتيكتب مواجهة كل مشهد مىت ، و أين حيدث الفعل ، وماذا كان مشهدا داخليا أم خارجيا . وقد تضاف 
                                                                         3، كمتطلبات خاصة جلو ، ووقت اليوم .   إضافية

وبالتايل السيناريست هو ذلك املختص الذي يعمل على كتابة سيناريو أصلي أو على اقتباس، أما سيناريو الفيلم مبفهومه 
العام هو املخطط املكتوب ألجزاء الفيلم ، مع ختطيط احلوارات أيضا ، وقد ال يعطي تأثريات تقنية أو يعطي القليل 

                                                                                      4التأثريات من دور التقطيع(.منها) 
هو  فلحوارايت( ،" diologuiste، وهنا تأيت مهمة احلوارايت ) احلواراتوقد ال يتضمن السيناريست  كتابة 

                           احلوارايتعندما ال يتضمنها كاتب السيناريو ، و يف  احلواراتاالختصاصي الذي يأخذ على عاتقه 
                                                                                                                                                                                                         .5وهو الذي يرتجم احلوار األصلي ليطبقه على حركات شفاه املمثلني"هناك حوارايت الرتمجة )الدبلجة (، 

و املخرج لوضع  ،والسيناريو يف السينما املصرية ال خيتلف عن أي طريقة سيناريو أخرى فقد يتعاون كل من السيناريست
د من املخرجني يفضلون كتابة سيناريوهات أفالمهم، فقد يستعني املخرج  صاحب السيناريو .كما أن بعض اجليل اجلدي

       .6الرؤية السينمائية مبؤلفني ملساعدته يف إبراز تلك الرؤية

 

                                                             
 18-13ص،ص 2001ت:عبد القادر التلمساين،اجمللس األعلى للثقافة ،ب ط، القاهرة،فنون السينما،جوتريان،فرانك  1
 95-94أنظر:مجال عيسى ميلود، مرجع سيق ذكره، ص ص 2

 31-30،  صص1987، لبنان، 1، االساليب الفنية يف االنتاج السينمائي ، تر: عصام الدين املصري، الدر العربية للموسوعات، ط دايل 3

4
 92ماري جورنو، معجم املصطلحات السينمائية ، مرجع سبق ذكره،ص  

 29املصطلحات السينمائية ، مرجع سبق ذكره،صماري جورنو، معجم  5
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                                                                                                                 اإلخراج:-2      
هو عملية فنية و تقنية من حيث االشتمال على اجلانب الفين اجلمايل يف إطار صناعة فنية لتنفيذ العمل الدرامي إىل حيز 

                                                                                                            مدت على اإلخراج املسرحي لعدم وجود املخرج السينمائي املتخصص آنذاك.الوجود، وبداية العمل الدرامي اعت
و األشكال   ف الوضعياتومع تطور طريقة التصوير أصبحت آلة التصوير هي عني املخرج اليت ينظر من خالهلا إىل خمتل

.  و معانيها    حسبما يتخيلها، و كما ستظهر يف الشاشة من خالل اختيار الزوايا اليت يستدعيها املوضوع و حركتها 
فاملخرج ليس كما يعتقد البعض دارس يتخرج من كلية الفنون يف إطار دراسة اإلخراج، ولكن اإلخراج فن و موهبة تتحوالن 

                                                                                                       1احرتاف.وهذا ما يفسر فشل معظم املخرجني يف دول املغرب العريب كوهنم دارسني ال موهوبني.مع املمارسة إىل 
إلشراف على تنفيذ تلك املشاهد من توجيه وكما يعد املخرج املدير الفين العام للفيلم من حيث قيادة طاقم العمل، وا

للممثلني، و كذا اإلشراف على مدير التصوير و مهندس الديكور و مصمم املالبس و حىت على املونتري حىت خيرج العمل 

                                                                            2 .للمشاهد منسجما يف سرده و إيقاعه و أسلوبه
ديد مهام تتمثل يف : قراءة السيناريو ، و التقطيع التقين . و اختيار املمثلني و معاينة املكان ، و حت وعليه يقوم املخرج بعدة

إىل كاتب  إضافة .وهو املسؤول عن جدول التمحيص ،ويعمل مع املخرج مساعد املخرج .اللقطات و حركات املمثلني 
                                                             .       وهو املسؤول عن الروابط اخلاطئة (،املخرج )سكريبت

إضافة إىل ذلك يعرب املخرج عن حساسية فنية، و كذا مواقف اجتماعية و سياسية يف تفاعله مع جمتمعه، ليربهن من خالل "
يف التعبري عما يقلقه، و يشغله دون غموض أو تناقض أو هتافت. لذلك جيب أن يتميز بقدرة واسعة  لغته الفنية على قدرته

، الفنون التشكيلية، ، الفلسفةالثقة يف النفس و اليقظة، وهو حصيلة ثقافية شاملة من اآلداب  .، اخليال و الذوق الفين الرفيع
لديه، وعندما يقرأ النص  غزيرة التمثيلالسياسة، املوسيقى وهو ذا خربة يف التمثيل .فهدفه ليس تعليم املمثل و لكن إثارة 

                                                                                         .3"الدرامي يتعامل معه كناقد و مشاهد معا 
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ومن حيث عالقة املخرج و السيناريست فهناك من يلفت النظر إىل أمهية املخرج بينما الكاتب يظل بعيدا عن األضواء رغم 
املخرج ، وإن كانت للمخرج موهبة اخللق الدرامي، و القدرة على وضع -أمهيته .وليكون البديل الوحيد و اآلخر هو املؤلف

                                                                                 1ريط الفيلم.خياله على الورق قبل تنفيذه ش
                                                                                                             التصوير:-   3

من يعاجلون السينما دائما يلفتون النظر و بشكل مفرط إىل قيمة الصورة، ويف نفس الشيء مع بداية السينما إذ كان املصور 
هو كل شيء.ومع التطور صار التصوير فنا تكون مهمة مدير التصوير يف جتسيد أفكار املخرج يف صور من خالل اللقطة 

                                                                                        2أو الرموز الدرامية للصورة. االقرتاب و االبتعاد و غريمها ليتم نقل املعاين الواقعية بأحجامها املختلفة، وحركة آلة التصوير يف 
مع تطور التصوير صورة/ثانية و 24ومبدأ التصوير يف السينما يعتمد على تدفق الصور بكميات كبرية و هو مايعادل

            السينمائي ابتكرت جمموعة من األفالم السينمائية املتعددة يف املقاسات و األحجام وتعترب استخدامات زوايا التصوير
                                                                                                                                        3 و حركات الكامريا و حركة العدسات و مستوياهتا لتحقيق أغراض سينمائية مجالية .

                                وليحرص مدير التصوير على تالءم و تآلف تلك الصور مع املوسيقى و احلوار و التمثيل.
(  shot trackingالعمق الظاهري للقطات ، وقد يثار بلقطة املتابعة ) ذلك أن حركات الكامريا تزيد االهتمام ، وتزيد

                         عندما حترك على منصة ذات عجالت .   *(dolly shotعندما تدفع على سكة أو لقطة دوللي)
( حلركة tiltفقية وتلت)(  حلركة االستدارة االpanأما عندما تكون آلة التصوير ثابتة ، هنا حركات يشار اليها ب بان )

                                                                                                               اإلمالة العمودية .
      كك و طبيعة املكان باستخدام الس،وقد تصور لقطة املتابعة أيضا بواسطة كامريا حممولة باليد عندما ال تسمح الظروف 

                                                              ن الضيقة أو املزدمحة أو الصعبة كاألدغال.    الدوللي يف األماك أو
حداث يف السيناريو ، حبيث ميكن لألويف عملية التصوير للمشاهد، ليس بالضرورة أن يكون تصوير حسب التسلسل الزمين 

 أخرى ، كما ميكن مجع تلك املشاهد اليت حتدث يف موقع واحد وتصويرها لربح الوقت. تقدمي مشاهد على

                                                             
 20أنظر:فرانك جوتريان،املرجع نفسه،ص  1
 أنظر:مجال عيسى ميلود،املرجع نفسه ،نفس الصفحة 2
                                             12   ، دار الثقافية للنشر، ب ط، القاهرة، ب ت، ص، سحر التصوير:فن و إعالمعبد الباسط سليمان 3

:  عربة مت صنعها يف األربعينات، وهي عبارة عن عربة معها رافعة صغرية حتمل عامل التشغيل و تتيح القيام بتحركات أفقية أو بتضبيطات  (dolly)دوللي* 
  33:ماري جورنو، معجم املصطلحات السينمائية، مرجع سابق،صأنظرعمودية     
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جدول التصوير كمرجع سريع للتصوير اليومي  ، مواقع مستقلة و يرتب ، و يستخدم ىل إلذلك فسيناريو التصوير جيزأ     
نظر ما ، ويرقم كل منظر و يتضمن و أينما صور م،كفهرس مرتبط بسيناريو التصوير ، إذ تدرج مىت 1والذي يستخدم 

                                                                                       .املمثلني ، نوع اللبس ، املكياج ..اخل 
، كما يصدر  عن الكادراج و تكوين الصورة و اإلضاءة و اجلو العام للقطة األول  مدير التصوير : وهو املسؤوليكون هنا  و

   2واء الرئيسية ، وموضع الكامريا لكي حيصل على أفضل تكوين للصورة كما يريدها املخرج.األض ن أماكن وضعبشأ تعليماته
 إذ يقوم مدير التصوير بعدة مهام ميكن حصرها فيمايلي :  

   .استعمال الكشافات و حتديد مواقعها ، وتدفقها 
     رف املدى الذي  يصل إليه احلامل التنسيق مع  ملتقط الصوت ، ليع (le perche)   ليقوم هو ،

بإضاءة املشهد بطريقة ال حتدث أية ظالل ،أو يظهر احلامل  خمرتقا جوانب الكادر العلوية . مما يؤدي إىل 
         هنا عليه مالحظته لتعديل                                                                                                      ، و  (   faux raccordبروز رابط خاطئ)

  عدد ونوعية الكشافات ، االكسسورات :  اإلضاءةوسائل  اإلضاءة الختيارمع مهندس  االتفاق ،
  (feuilles de gélatine)و املرشحات   (valets)الكشاف أبواب، (écrans)الشاشات

  ،و التصوير  اإلضاءة أدواتالعدسات ، وحتديد مواقع  احلوامل،اختيار وسائل التصوير كنوع الكامريا
 و زوايا التقاط الصورة.،لنوع الكامريا  ومسافاهتا مع املوضوع ، و املرشحات املالئمة 

 ر التضادخلق املؤثرات : مؤث(effet contraste) ،وواضع البؤر اجلمالية(taches artistique)   ،
، ومؤثر الضوء خارج   (silhoutte)، ومؤثر السيلوليت(dominante)و اللون املهيمن يف الصورة 

 ، ومؤثر الظالل .  (lumiere hors cadrage)الكارداج
  التثليث           اللقطات و احلركات ، ومدى احرتام الكادراج و قاعدة  أنواععلى مستوى  األخطاءيراقب 

  (filtres de correction)، و يكون ملما مبرشحات التصحيح اإلطاراملوضوع داخل  أشكالو 
   مع املخرج ، حىت يعرف الضوء املوجود يف املكان ، حركات دوران الشمس  التصوير أماكنخيتار مواقع و

، ليحدد (feuille de route) .و بعد االنتهاء من املعاينة يضع خطة أنواعهاو  ضاءةاإل، عوائق 
  (reflecteursالعواكس) أنواعاملرشحات ، و  ألوان أنواع و الكشافات و قوهتا و  أنواع

 ور و مساعد املصور و غريه .                      املص:منهم هذا املدير مع جمموعة من املساعدين  ويعمل
تصويره ،                                          ينبغيي اللقطة كادراج و اختيار اجلزء الذطري املصور يف تأيوجه مدير التصوير  إذ

                                                             

  
 37سبق ذكره، صمرجع   السينمائي ، اإلنتاجالفنية يف  األساليب كني دايل ،  1 

 30، ص بن عمر ، دراسة سبق ذكرها غمشي  2



 الصناعةشروط الفصل الثاني                                        الدراما : المفهوم ، األشكال و 

 

119 
 

قاط الصورة ، ويكون ملما بسلم اللقطات ، وحركات الكامريا و قاعدة التثليث ت:  يقوم بال المصور -1
 . يقوم املصور بعدة وظائف نذكر منها:

  و غبش الصورة الكامريامراقبة التفاصيل املرتبطة باستقرار ،(flou) املمثلني و تكوين الصورة ،  أخطاءو
 امليكروفون . أوووجود عائق يف الصورة 

  : انتقاء مقاسات اللقطة اليت حتدد نوعية الصورة مثلhd 4 أو kأو fullيتناسب مع شروط  ..اخل .مبا
                                                                             البث و عرض العمل.             
 و الثاين  األولومع املصور هناك مساعد املصور  

 منها : أساسيةدوار ( :  يقوم بعدة أle pointeur- camera operateur) مساعد المصور االول
  الرتكيز للموضوعحتديد املسافة بني الكامريا و نقطة االهتمام و(mise au point)  
 تركيب العدسات و املرشحات(les filtres)  
 مراقبة عمق اجملال 
  ضبط البعد البؤري(le profondeur de champ le focus) 
  الصورة وضوح عن البحث يف الصور مع املشاركة(nettete)  .يف حالة حترك الكامريا 
 مراقبة كمية الضوء املوجود يف الكامريا(surexposition)  و اليت تتعرض هلا الكامريا ، (souS 

exposion                        )  
يؤمنون  تقنينيعلى  باإلشرافبالكامريا ، ومعدات التصوير ، كما يقوم  العناية: مهمته (assistant)مساعد المصور الثاني

 تركيب الوسائل ووضعها وفكها مثل : الكامريا، الرافعة ، الكشافات و سكك الرتافلينج.
  مثل الدوللي الكامرياجتهيز مكان التصوير حبوامل(dolly) وعربة الشاريو ، و الستدي كام(steady ) 

cam وكذلك البطاريات ، 
  عن بعد، وحتضري  كابالت الوصل الكهربائية و الصوتية و مجعها عند انتهاء مرجلة  التحكمشحن أدوات

                                                                                                    1التصوير.
راد إعطاؤه للشخصيات و أبعاد أو إطارها تبعا حلجم امل (cadre)يتم حتديد كادر الصورة وعليه يف التصوير  

ولتكون بذلك الكامريا عني املشاهد الذي يالحق األحداث و يعيش يف  .2الديكور أو املنظور الطبيعي املراد تصويره 
   .قلبها و يقرتب من وجوه املمثلني ليتعرف على أدق جزئيات تعابريهم و حركاهتم

 

                                                             

34-30غمشي بن عمر ، دراسة سبق ذكرها ،  ص ص    1  
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                                                                                                      التمثيل:-4    
ممثل السينما يتعامل مع آلة التصوير فهي وحدها املتفرج، ليجد نفسه أحيانا أمام مشاهد جمزأة لقطع صغرية، بعضها 

يضع نفسه يف اجلو و السرعة من خالل خلق اجلو النفسي ال يستمر أحيانا سوى بضع ثوان.لذلك على املمثل أن 
                                          .  1الضروري جلودة التمثيل ليتطلب ذلك موهبة و أستاذية يف األداء و التفاعل 

اح %من جن40ويتم اختيار املمثلني) الشخصيات(من خالل مطابقات ذهنية لتك الشخصيات الدرامية كما يقال
                                         العمل يعتمد على وضع املمثل يف مكانه املناسب أي حسن اختيار املمثل املناسب للدور.                                              

                             وهنا التمثيل يقوم على احملاكاة و اإلحياء يف إطار "التقمص "الفعلي للشخصية الدرامية.
لذلك كثريا ما دخلت تلك الشخصيات قلوبنا و رسخت يف أذهاننا من خالل براعتها يف إطار أداء شخصية ما 

يف إثارة انتباهنا أو حىت -من خالل أدائها الرديء–لتستحوذ على إعجابنا، و كثريا ما فشلت تلك الشخصيات 
                                                                                                               إقناعنا.

هنا يتطلب من املمثل جتنب التصنع و صدق األحاسيس ليس من خالل احلوار فقط حىت من خالل  ومن
    2. "اإلمياءات، تعبريات الوجه..اخل

ألداء الدور وهذا ما يفسر تكرار بعض املمثلني ومنه كلما كتب نص درامي رمست صورة املمثل املناسب    
لشخصيات معينة دون األخرى فمثال:املمثلة   "أمينة رزق" حصرت دائما يف دور األم احلنون.كما ال أحد 

                                                                                        يتخيل"عادل إمام" يف شخصية درامية و قد ألفناه يف شخصية كوميدية.
                                                                                                          اإلضاءة:-5

هو ذلك األسلوب الذي ينتهجه مدير التصوير لرسم الشكل الضوئي للفيلم الدرامي لتقدمي مضمونه بغرض التأثري 
يف الفيلم من جهة،  على املشاهد.ليعتمد بذلك على تصور مدير التصوير و خياله للشكل الفين للصورةالنفسي 

         .ومن جهة أخرى على ثقافته العامة و الفنية ومهارته املهنية يف تكوين األشكال الفنية املعربة عن موضوع الفيلم
وئي العام" لتعرب عن احلالة الرتاجيدية و ما يتصل هبا من ففي الدراما يصبغ الفيلم بصبغة إضائية عامة"البناء الض

أجواء نفسية مع التدرج يف طبقات اإلضاءة من العالية، املتوسطة فاملنخفضة كما يستخدم "البناء الضوئي اخلاص" 
 و األحداث الدرامية املشكلة لسياق الفيلم.  للتعبري عن املواقف

                                                             
 40-39فرانك جوتريان،املرجع نفسه،ص ص 1
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املشاهد من خالل التعبري عن "احلدة االنفعالية" ملشاهد الفيلم.و ذلك مرتبط  و لتعمل اإلضاءة بذلك على توجيه انتباه
حبركات الكامريا و حركة الضوء اليت تتناسب أكثر مع املواقف الدرامية املعربة عن التوتر و اإلثارة بشكل عام .ذلك أن حركة 

                                                        .الضوء املصحوبة بالظل املالزم هلا، تعرب عن الصراع بني طرفني متناقضني
            كما أن كل مجلة ضوئية قد تالزم شخصية درامية يف أغلب املشاهد اليت تظهر فيها، ولتتطور مع تطور الشخصية.

ليقوم مشرف اإلضاءة باحلرص على توزيع اجلمل الضوئية مبا يتناسب مع حدة املشهد الدرامي السينمائي ذاته من خالل 
           أسلوب العرض و اإلحياء.فاألول يثري اإلدراك احلسي لدى املشاهد من خالل طرح اجلو العام للموضوع يف إطار الدقة 

ويستخدم هذا األسلوب يف مرحلة بداية الفيلم بغرض  ..على التأمل يف موضوع الفيلمو هدوء اإليقاع مما يساعد املشاهد 
                                                                                                        هتيئة املشاهد لالندماج يف عامله .

املادية من خالل تلك املشاهد اليت تقتضي بعض اجلوانب االجتماعية ذات أما أسلوب اإلحياء فهو خياطب أحاسيس املتفرج 
الطابع األخالقي يف بعض اجملتمعات كاملشاهد اخلاصة باجلنس ، املواقف املقززة . واملزج بني األسلوبني يساعد على التوحد 

                                                                                                   بني املشاهد و بطل الفيلم . 
فاإلضاءة تسمح باإلحياء بالزمن اخلاص باملكان املعني، إذ تعرف باملكان دراميا، و كذا تقدم الشخصية الدرامية صاحبة 

فسي املكان من خالل إضاءته تعبريا عن الوضع االجتماعي و االقتصادي لشخصية من جهة،  و إحياء باحملتوى الن
                   1للشخصية من جهة أخرى.إضافة إىل التعبري عن عمق املكان .و اإلضاءة نوعني :الطبيعية و االصطناعية

: وعند وضع اإلضاءة الرئيسية جيب جتنب وضع ضوء األساس قريبا من الكامريا حىت ال خيلق  اإلضاءة الرئيسيةوهناك 
                                                                                إضاءة بال مالمح .                           

يوضع الكشاف " (: إذside light de profilاجلانبية) ظالل :إضاءة ملء ال – اإلضاءة التكميلية الضوء المعزز2   
(le projecteur.يف جانب املوضوع ، من أجل حتديد بؤر االهتمام فيه) 

إلضاءة الديكور اخللفي للكامريا.: ويكون مصدر الضوء خلف املوضوع غري مواجه (back light)اإلضاءة الخلفية 
                                                                                                               تصور جنماهتا ) النسائية(.وهكذا  سينما هوليوود عن املوضوع.  

: حبيث يتم وضع مصدر اإلضاءة مقابال لوجه املمثل مبسافة معينة.                                   (de face)اإلضاءة األمامية
(                                                                                                                       horizontalيكون مصدر الضوء موجها حنو املوضوع من أعلى يف خط أفقي)  :(plongée)االضاءة العلوية

                                                             

91-77، ص ص2010األعلى للثقافة، ب ط، القاهرة، ، اجمللس الضوء بن الفن و الفكرناجي فوزي،  1  
 ، مدرسة االبداع العربية كل ماتحتاج معرفته عن االضاءة و كيفية توظيفها للحصول على مشهد سينمائي احترافيبدون مؤلف،   2

،http://www.creativesshoolarabia.com 
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در اإلضاءة يف أسفل املوضوع متوجها حنوه، وهنا من أـجل : يتم تثبيت مص(contre plongee)االضاءة السفلية 
حتديد الشخصية السلبية اليت هي مصدر اخلوف و الرعب.                                                                  

                                       1": يتم بواسطة مصباح تثبت ليزيل التفاصيل التشكيلية للشعر(hair light)ضوء الشعر
هو ضوء عمل فعلي داخل املشهد نفسه ، ميكن أن يكون مصباح منزيل ، (:   practical lightالضوء العملي )

                                                                                  تلفاز ، مشوع ، اضوء الشرطة..خل. حبيث تكون هذه األخرية مصدر رئيسي لإلنارة ،  وتزيد أيضا من عمق املشهد .                   
 وهو الضوء الذي مت انعكاسه، وقد يكون من خالل أدوات(:   bounce lightالضوء المرتد أو المنعكس)

                                          ، لوح ابيض ، كما ميكن أن يكون من احلائط أو السقف..اخل..       خمصصة كاحلرير 
                                 غري المع ، مما سيعطي انعم و أفضل إضاءة مرتدة.                                                                                  (matte)وهنا يفضل استخدام اللوح األبيض له سطح 

       الناعم كمصطلح لوصف حجم مصدر الضوء . أو اخلافت: يعترب الضوء (  soft lightالناعم )الضوء الرقيق أو 
                                                2 (diffusion sheet)مثبت ضوء أو  سواءو يأيت هذا الضوء من مصدر واسع 

يعين ظالل حادة و قاسية ، وميكن احلصول عليه من الشمس يف منصف النهار أو : (hard light)الضوء الحاد
                        صغري.                                                                                 إضاءةمصدر 
، و ينتج عادة  املعبئ كمن الضوء يكون مشع وبدون ظالل مع الكثري اإلضاءةهو أسلوب يف : (high key)إضاءة 
                                                                                                        أمامية إضاءةبواسطة 
ة ومليئة بظالل اثر من الضوء ، حبيث تركز هنا تكون مظلم غالبا ما اإلضاءة:  الصورة مع هذه     (low light)إضاءة

                                                                                                                     .  اإلثارةالرعب و  أفالميف الضوء نفسه .وتستخدم يف  األشياءعلى استخدام الظالل كشخصية بدالل من 
إذ ميكن أن يكون نابعا من التصوير،هو املتواجد بالفعل يف موقع : و(Available light) ضوء المتاح أو المتوفرال

                                                                                            3. الشمس أو أضواء الشارع و غريه
 température)» متتلك نفس " درجة احلرارة اللونية أن اإلضاءةجيب على كل مصادر  باأللوان،"وعند التصوير 

coleur). وتقاس درجة   امللونالطالء الفوتوغرايف للفيلم  أساسهامتاثل تلك الدرجة اليت يتعادل على  أنوبالتايل جيب ،
  4كلفن".    5400، فمعدل ضوء هنار الصيف يكون  (Kelvin Units )احلرارة اللونية بوحدات " الكلفن "

                                                             

53-52غمشي بن عمر ، دراسة سبق ذكرها  ، صأنظر:   1  
2 http://www.creativesshoolarabia.com 
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                                                                                                                    :(و الموسيقى ات الصوتيةالمؤثر الصوت )-6
                 وواقعية. كما خيلق الصوت نوع التشويق. يعترب الصوت من أهم العناصر يف اللقطة، إذ جيعلها أكثر حيوية

كما أنه ذو وظيفة إيضاحية تتمثل يف حتديد ماهية املكان،كما له وظيفة رمزية هلا عالقة بدالالت الصوت نفسه. فصفري 
                                الرياح مثال يوحي بالقسوة و الوحشية...اخل.                                                      

ويف املؤثرات الصوتية هناك الطبيعية، وتتعلق مبا هو موجود يف الطبيعة )خرير املياه، صفري الرياح..اخل(، وهناك مؤثرات 
  اصطناعية، و هي اليت ترتبط اليت ترتبط بآالت أو األشياء كأزيز الباب أو صوت حمرك السيارة.                         

                                                                                                    وقد جتسد املؤثرات الصوتية حىت العاطفة و املشاعر يف املشهد، و أحيانا يكمل الصوت الصورة ليؤكد على املعىن البصري.               
ية ومجالية،  حبيث إضافة لوصف احلدث ، فهو يعرب عن اجلو النفسي العام ، و يعرب عن ويؤدي صوت املوسيقى وظيفة تعبري 

                                                         1االنتقال من مشهد إىل آخر،  كما يساهم يف حتديد معامل الشخصية .
املوسيقى و األصوات البشرية، وميكن احلصول عليه وهو عبارة عن أصوات غري : (bruitage الضجيج )-وهناك 

مباشرة عند التصوير. كما ميكن تسجيله عند التجميع)املونتاج( عن طريق االستعانة باألصوات املسجلة لدى مكتبة 
                                                                                                                                                                       .2األصوات،أو يف قاعة التسجيل

                                :                                                               (decor)الديكور السينمائي-7
 3الفيلم بشكل مناسب." إلظهاربتوفري و تصميم كافة الديكور الضرورية  (set decorator)يقوم هنا مهندس الديكور 

ويف تصميم الديكور يلجأ املخرج إىل املصمم لتصميم مايتناسب مع اجلو العام للعرض و املكان، و زمن األحداث         
مهندس الديكور يف  le maquettiste و سياقها التارخيي ، و الوضع االجتماعي للشخصيات . وهنا يساعد املصمم 

                                                                                                                4اجناز التصميم
يوهم الرائي حبقيقة ما يشاهده، وأحيانا يكون حقيقيا من نوافذ، -داخلي-قد يكون الديكور مصنع يف أستوديو خاص

عاد متثل مباين أو أشكال كمنظر ألبنية ضخمة، و هي يف حجم لعب فأحيانا من خالل ماكينات ذات أب،أبواب..اخل..
   5.األطفال.والديكور يعرض على املخرج و إدارة اإلنتاج 

                                                             
 244كره،صذ ة يف اخلطاب التلفازي، مقال سبق مجال حممد عبد احلي ، حتليل اللقط  1
 11ماري جورنو، معجم املصطلحات السينمائية، مرجع سبق ذكره، ص  2
3
 http://www.maxforums.net/showthead.php?t=151258 : أنظر  

63غمشي بن عمر ، دراسة سبق ذكرها ،ص   4  
 26-21فرانك جوتريان،مرجع سبق ذكره،ص ص 5
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و أحيانا أخرى تبىن الديكورات و ذلك حسب الظروف املوضوعية أو للتغلب على بعض الصعوبات االقتصادية و الفنية     
                                               1 . وهنا يتم هتيئة مكان مشابه له عوض احلقيقي.مثال يفرتض التصوير يف جملس الوزراء 

     جيب هنا على مهندس الديكور أن يكون ذو ثقافة فنية واسعة فقد يكلف ببناء قصر فرعوين أو مقهى لبناين..اخل.لذا 

                                                                                                                     اإلكسسوار:-8
 .اخلالصباغني. النجارين، اقم املكون منبواسطة الرسامني و الط هندس املناظر الديكور باألستوديو،تنفذ الرسوم التخطيطية مل

    و املزهريات األقالم إىلاملبهجة  إليه باملنظر من الثرياشيء ذو صفة خاصة حيتاج  أيعلى  هو اسم يطلقو اإلكسسورات 
هناك ما  أن، كما  أخرى، و اليت ختزن يف  العدة يف خمازن املناظر ليتم استعماهلا يف حالة احلاج واليها مرة و التحف...اخل 

                2 (theatrical furnishing companies )من شركات التأثيث املسرحية و غريه . استأجراهيتم 
مع الزمن و اجلو العام للمشهد الدرامي ، حبيث تأثيث شقة يف العهد العثماين  ت وجب أن تتالءمكسسوراويف اختيار اإل 

                                                          ايل و غريه. معني خيتلف عن شقة يف العهد احل تكون ذات طراز
رات املعتمدة لشخصية مرتفة يف اكسسو احلالة االجتماعية للشخصية ، فاإل ت تتناسب مع مكانة و أن اإلكسسواراكما 

                                                                            .الشعبية أوالفيلم على غرار تلك الشخصية الفقرية 
 أنيتناسب ، حبيث  مع الطاقم الفين و التقين الختيار مااالتفاق  ت وجب على  مصممي املناظر، و اإلكسسوارا "لذلك

عن  أمهيةضرورة يف العمل الفين و تضفي كيان للفيلم ، و تكشف النقاب عن الكثري يف املنظر ،  ال تقل  اإلكسسوارات
                                                                                           3مثلني و الديكور "اختيار مالبس امل

رات بتحضري مالحق الديكور الضرورية اليت تضفي واقعية للمشهد ، و املتناسبة مع اكسسو "ومن هنا يقوم املكلف باإل 
                            4الديكور و املمثل الضرورية للقطة "  يست كل احتياجات، ليوفر  اإلكسسوار السياق التارخيي للفيلم 

،الذي صمم شادي عبد السالم  املخرج و املصور السينمائي املبدع بتصميمها  مثلما قام هنا اإلكسسوارات إما يتم  و
متواجد  اآلنو اليت ظلت حلد ، "رابعة العدويةو "،"و اسالماه "كفيلم   بأفالمهرات و املالبس اخلاصة اكسسو العديد من اإل 

استئجارها من احملالت اخلاصة  أو أويتم  اقتناء تلك اإلكسسوارات ، اإلسكندريةيف متحفه السينمائي مبكتبة 

                                                             
 99-95ميلود،مرجع سبق ذكره، ص صمجال عيسى  1
102ص مرجع سبق ذكره ، كين دالي ، األساليب الفنية في اإلنتاج السينمائي ،   2  
 105، ص يف اإلنتاج السينمائي ، مرجع سبق ذكره الفنية ألساليبكني دايل ،ا 3
  63غمشي بن عمر ، دراسة سبق ذكرها ، ص  4
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 إذ ،راتاكسسو هذه املهمة املنوطة باملكلف باإل  ولعل"رات و التحف القدمية ، اكسسو ارات ،وخاصة تلك اإل كسسو باإل 
 1."و مدير التصوير اإلضاءةعاينة برفقة املخرج ومهندس الصوت و ينتقل للم

:                                                                                                          المالبس )األزياء (-9
الفيلم  الشخصية يفهنا يدخل دور مصمم األزياء باعتبار املالبس من عناصر زخرفة الفيلم، وجيب أن تتناسب املالبس مع 

.ويف حالة فيلم يتضمن مشاهد من املسرح االستعراضي أو العصور التارخيية هناك قد يلجأ ملخازن األستديوهات أو مؤجري 
                                       س التارخيية و إن مل تتواجد يتم تصميمها .املالبس الذين ميلكون جمموعات من املالب

                                                              2 و هنا كذلك جيب أن يتوفر لدى مصمم األزياء ثقافة فنية واسعة.
                                                                               : make up   المكياج السينمائي  -10

حركة بسبب القيود اليت فرضتها الشحمي متالزمني مع الصورة املت األصفرلقد كان املستحضر التجميلي الكثيف و اللون 
ملميز يستخدم خللق املواصفات الفيزيائية اليت ال ا أننوعني مميز وعام  حبيث  جاملاكيا  أصبحفالم اخلام ، ولكن مع الوقت األ

 3 .ميتلكها املمثل كالشعر املستعر، الشوارب ...و جتاعيد املسننني ، و الندبات ، وذلك جلعل الوجه يتالءم للدور

املالمح املميزة للشخصيات الدرامية   إظهاردور يف حتديد املكانة االجتماعية للشخصية ،" و  جللماكيا وليس هذا فقط بل  
احنرافات املمثل االجتماعية و النفسية  إبرازو ،   4اخلرافية  أوالشيخوخة أو الشخصيات املرعبة  إبرازالبالهة ،  كإظهار

                                                                  5ليظهر يف هيئة السارق، املغتصب ، املريض النفسي ..اخل 
 .                    قبوال على الشاشة. أكثرالعيوب املوجودة يف شكل املمثل و لتخلق منظر  إلخفاء جاملاكيا و يستخدم 

          ، الذي يكون بغاية جتميل شكل املثل ، وهو الطبيعي و االعتيادي . التجميلي و التصحيحي جالماكيا "ولذلك هناك 
يوحي بشخصيتها  امرأةالفت جدا على مالمح  جملاكيا حسب نوع املوقف الدرامي، مثال وضع  :الدراميكياج ا الموهناك 

مظاهر التعنيف ،  إلظهارستخدم الندوب و الكدمات شغوفة، أو مهووسة باجلنس..اخل ، و قد ي ةامرأفقط تكون مثال 
      .6املشهد" أثناءحادث  أواالعتداء 

                                                             

64ص  غمشي بن عمر ، دراسة سبق ذكرها، 1  
 24فرانك جوتريان، مرجع سبق ذكره ،ص 2
 123ص مرجع سبق ذكره ، االساليب الفنية ،  كني دايل  3

4
 05،تر: وديد حممد ، دار الكتاب العريب ، بط، بب، بت، ص  فن المكياج للسينما و التلفزيونفنسنتج ج .ر. كيهو ،   
  66أنظر : غمشي بن عمر ، دراسة سبق ذكرها ، ص  5
 68-67غمشي بن عمر ، دراسة سبق ذكرها ،صص   6
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                                                                                                             :(montage )المونتاج-11
 كوسيلةها  إبراز و  املصورةمعىن جديد من خالل كيفية ترتيب اللقطات  إنشاء أويلعب املونتاج دورا مهما يف تغيري أو تعميق 

ال يقتصر دور  املشاهد،تعبريية بنائية تشكل املعىن و  كوسيلةتعبريية قادرة على التوجيه النفسي للمشاهدين.لذلك يعد  
لذلك يعترب املونتاج موجه نفسي  .و املشاعر األفكارخلق املعىن و  إمنا واملشاهد، املونتاج على ترتيب اللقطات و 

                                                                                                                                              للمشاهدين.
ن للمونتاج وظيفة سردية ، فتغيري اللقطة يوجه فهمنا للمشهد حىت أنه يفرض علينا املعىن، كما له وظيفة حنوية إلذلك ف

                                                                                                             1.تتعلق برتكيب الفكرة ، و إذ ينتج أيضا مؤثرات إيقاعية و مؤثرات تشكيلية 
مشاهد تبدو مألوفة  إنتاج إعادةيف عمله على خربته وحسه الفين و ثقافته العامة و قدرته على )املونتري (يستند املولف و 

        اجلمهور . إىلخطاب متعمد موجة  إىل دراما ذات، تتحول لألحداثالرتتيب الزمين  إعادةلكنها بالقص و اللصق و 
 عمل درامي.        أليدور املونتري مع دور املخرج و كاتب السيناريو  و يتوازى

 من املونتاج : أنواعك عدة اوهن    

مع رواد صناعة املونتاج الذي نشأ  أساليب: هو احد  (simultaneity) المونتاج المتوازي أو المتزامن  .1
درامي عن طريق  تأثري، و هو اجلمع بني حدثني حيدثان يف ذات الوقت وخمتلفني يف املكان خللق  األمريكية األفالم

 و الرتقب. اإلثارةاستغالل رابط فكري بغرض زيادة 
يقوم بتقطيع اللقطات  أسلوب:  يعتمد على منطق بصري و  (intellectual editing) المونتاج الذهني .2

تتضاد   إن أخرالنفسي يف ابلغ صوره مبعىن  التأثري إحداثمبعزل عن سياق احلدث، ضمن خلق كل ما من شانه 
 خارج النطاق. أخرىلقطة ثالثة يف ذهن املشاهد لتدل على صورة اللقطتان املتتاليتان ينتج عنه 

يعتمد على القطع بشكل رئيسي على طول اللقطة و تكرار  أسلوب: (metric editing) المونتاج المتري .3
 هذا القطع بغرض زيادة التوتر للمشهد.

:  يعتمد شكل القطع فيه على احلركة داخل اللقطة حبيث (rhythmic editing) اإليقاعيالمونتاج  .4
 خمتلفني.حيافظ على استمرارية الفعل ملعنيني 

القطع القيمة  أسلوبيعتمد على املعىن العاطفي للقطة ، حيث يعمق (tonal editing)المونتاج النغمي .5
 العاطفية للمشهد بعيدا عن حساب املدة الزمنية للقطة 

                                                             
 69ماري جورنو، معجم املصطلحات السينمائية، مرجع سبق ذكره، صأنظر :  1
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        النغمي،و  اإليقاعي: هو مزيج من املونتاج املكرتي و (over tonal editing)المونتاج الهارموني .6
 و الغرض منه احلصول على رد فعل معني لدى اجلمهور.

 زمنيا: يعطي املشاهد انطباع بان احلدث مستمر و متناسق (continuity editing)مونتاج التتابع  .7
 1ومكانيا ، و عرف ايضا بالقطع الكالسيكي.

 .أذهاهنمجيرب ملشاهد على املقارنة بني مشهدين متعرضني يف  أسلوب: وهو   (contrast)مونتاج التناقض .8
يصاحب املوسيقى و يستخدم عند ظهور  دائما ما األسلوبوهذا :(leitmotif)مونتاج النغمة المتكررة .9

    2يزيد منال وقع الدرامي على القصة اممخارقة،قوة  أو أشخاصكائن غريب يستخدم لرصد   مهمة أوشخصية 
و املؤثرات  يتكون الفيلم من ناحية البناء من لقطات و مشاهد و متتاليات، وكذا هناك شريط الكالم و املوسيقى 

أو  الصوتية لتمتزج كلها بعناية و تطبع يف شريط هنائي مع مراعاة التوافق بني احلدث املصور، كلمات احلوار 
املوسيقى مع الصورة املرئية. ومع متابعة من قبل خمرج الفيلم إذ غالبا ما يعدل املونتاج من خالل تقطيعه الفين أو 

                                                       3" املونتري "تلك اللقطات يف الفيلم.النص املكتوب للتتابع اللقطات، وليبين
:                                                                                                       (productionاإلنتاج)-12

هو النشاط الذي يقوم على إجناح مشروع العمل بتجميع امليزانية و الفريق، لضمان استمرارية يعترب اإلنتاج "
           املشروع.      وهو املرحلة اليت تصل حىت إىل توزيع الفيلم و استثماره.                                                          

 كربى لإلنتاج و التوزيع ، وهناك منتج مستقل يقوم بإنتاج العمل بنفسه .  هناك  منتج مرتبط بشركات اإلنتاجويف 
 ، و الذي جيمع عدة شركاء يكونون عادة من جنسيات خمتلفة  اإلنتاج المشتركلذلك يف اإلنتاج، جند :

اإلنتاج ، وهناك كالشركة العاملية لإلنتاج اململوكة من قبل املخرج العاملي الراحل يوسف شاهني، و شركة إنتاج فرنسية 
  .4،الذي جيند وسائل هائلة سواء كانت بشرية أو مالية " الضخم

 

                                                             
ماجستري ،   أطروحة: عزت حممد حجاب ،  إشراف، -دراسة حالة– السينمائية األفالمطبيعة الدور التعبيري االتصالي للمونتاج في حممد  عبد الفتاح طه ،   1

 10-3، صص2016، األوسط، جامعة الشرق  اإلعالمكلية 
 23-20 الدراسة نفسها، صص عبد الفتاح طه ، طبيعة الدور التعبريي االتصايل للمونتاج يف االفالم السينمائية ،  محمد  2
 

 33فرانك جوتريان، املرجع نفسه ،ص 3
 86أنظر: ماري جورنو ، معجم املصطلحات السينمائية ، مرجع سبق ذكره،ص  4
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عن متويل الفيلم ، إذ يقوم وباالتفاق مع املخرج على وضع  األولهو املسؤول ، ( producteur)يعترب املنتجول    
                                                                                                                             1.و التنفيذية للعمل اإلنتاجيةميزانية حتدد فيها التكاليف 

                اإلبداعية. عملهم بالبنية التحتية واملوارد واملوارد اللوجستية الالزمة جلميع احلرفيني للقيام  الذي يوفر فاملنتج هو 
ومجيع املهام األخرى اليت يتطلبها مشروع  واملوظفني، والعقود، الزمنية،واجلداول  املال،التعامل مع املسؤول عن  هو  لذا

                                                                                                                        فيلم.
 اآلخرين،ورعاية العالقات مع الكتاب واملخرجني واملنتجني  الطاولة،جياد مشاريع جللبها إىل قد يُعهد إىل املنتجني بإ

وأصحاب حقوق امللكية الفكرية اآلخرين الذين  اهلزلية،ومبدعي الكتب  الكتاب،وغريهم من املبدعني مثل كتاب 
العالقات إىل أبعد من ذلك بكثري يف   لديهم إمكانية للرتخيص كأفالم. لكن منتج جيد بالفعل حيتاج إىل توسيع تلك

                                    2ومصممي األزياء. كالء،الو و  السينمائيني،إىل املوظفني الرئيسيني مثل  واملشاهري،كل شيء من املستثمرين 
الالزمة.                 جدول حيدد فيه املقتنيات و الوسائل  بإعداد ، ويقوم هنا مساعد املخرجهم نظام الدعموبالتايل املنتج 

وليقوم املنتج بتدبري ميزانية الفيلم بواسطة التواصل مع مصادر الدعم مثل املؤسسات و الشركات و اخلواص أو طلب 
يص بالتصوير ، صناديق الدعم التابعة للدولة ، وذلك بوضع ملف إداري يتضمن طلب الرتخ أوالدعم من وزارة الثقافة 

                                                           3ونسخة من ملخص السيناريو و فريق العمل ، مع حتديد ميزانية العمل ككل .
يتم  ،وهذا يعين التأكد من أن مجيع االحتياجات اخلاصة باجملموعات واملواقع واملعدات والدعائم واألزياء وما إىل ذلك

وغالباً  امليزانية،عن كثب  املنتجيراقب ها وتأمينها والتأكد من أهنا يف املكان الذي حتتاج إىل أن تكون فيه. سوف حتديد
         ما يكون هلم دور يف كسر امليزانية أو حىت تأمني األموال بطريقة ما. ولكن ميكن أيًضا أن يكون هناك جانب إبداعي.

       .املستثمرين ذبجلويوجهون تقدًما يف سيناريو. هل سيؤدي تغيري النهاية  الكتابة،قد يقفز املنتجون أيًضا إىل عملية 
قد يضيف املنتج نفسه إىل العملية من أجل إرضاء العديد من املطالب غري الفنية. هذا ميكن أن يذهب إىل حد توجيه 

من األحيان ، خيدم املنتج مصلحة راعي املشروع أواًل. ويف أغلب األحيان ، خلف الكواليس. يف كثري  -صناع العمل 
يعمل املنتج كميزان بني األهداف الفنية واملالية للفيلم. كانت هناك حاالت ال تنسى حيث يدفع املنتجون 

                                                             
 27غمشي بن عمر ، دراسة سبق ذكرها ، ص    1
https://www.storyboardthat.com/ar/articles/f/%D9%85%D8%A7-ما هو املنتجمغيل يف سيما ،  2 

-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%87%D9%88
%D9%84%D9%84 
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                                                                                                   1ون املخرج أو رمبا ممثاًل أيًضا.أو يناصر  االستوديوهات،
المنتج املنتج التنفيذي، الذي يقوم مبراقبة التحضري و اإلدارة و إدارة التصوير ، وهناك كذلك "ويف إطار املنتج هناك 

                                                                              . 2"الذي يكون يف إطار عمل مشرتك المنتدب
وهو كمرحلة  وسيطة بني اإلنتاج و االستثمار ، فدار التوزيع   (،distribution )  التوزيعوإىل جانب اإلنتاج هناك 

                                                      تشرتي الفيلم من املنتج لفرتة معينة ، و تتكفل بتأمني تقدميه .           
                                     3 ويتم هنا سحب النسخ و ختزينها و صيانتها بغية تأجريها إىل مستثمر يضمن نشرها.

يف التصوير كحيل  املتمثلة يف الظهور و اإلخفاء باستعمال خاصية معينة :الخدع السينمائية-إضافة إىل كل ذلك هناك
الرؤوس املقطوعة، ازدواج الشخصيات.وتكون تلك احليل ميكانيكية و بصرية ليتحقق أكثر األشياء غرابة و استحالة يف 

مواقع تصوير األحداث و كذا التقنيات األخرى املتمثلة يف آالت التسجيل، معدات املكملة من وهناك     السينما.
ورة املرئية جبماليتها و تكوينها الدرامي تتوج جهود كل طاقم العمل الدرامي. إضافة غرفة التحكم و غريها ذلك أن الص

                                                       إىل ضرورة اإلقناع يف العمل السينمائي جلذب انتباه املشاهد .
ار أو الشخصيات أو حىت القصة مل تستطع أن وهذا ما يفسر متابعة املشاهد لعمل دون اآلخر ذلك أن الصورة أو احلو 

ليعد من املتطلبات األساسية لذي ال يعريه الكثري االهتمام، ا -السياق-تنفذ إليه لتقنعه مبضموهنا.كما أن هناك الربجمة
واسم الوطنية للدراما السينمائية إذ جيب أن يتوافق العمل مع سياق الربامج مثال يف التلفزيون أو يتوافق مع املناسبات و امل

أو الدينية أو االجتماعية لذلك جند أفالم تعرض يف العيد ألن العيد كمناسبة يدفع الكثري لزيارة دور السينما للرتويح عن 
                        .                النفس .وقد تعرض كذلك يف الصيف مثال .بينما جندها تغيب عن الشبكة الرباجمية يف رمضان وهذا راجع لعدة أسباب
وعليه واقعية الصورة السينمائية ال تتحقق إال من خالل ما سبق ذكره اليت تسمح برتمجة النص الفين و غريه إىل عمل 

 4درامي حمقق

 

                                                             
 1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%87%D9%88-https://www.storyboardthat.com/ar/articles/f/%D9%85%D8%A7

%D9%84%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC  
 سبق ذكره،الصفحة السابقة.ماري جورنو ، معجم املصطلحات السينمائية ، مرجع   2

 32ماري  جورنو، معجم املصطلحات السينمائية ، مرجع سبق ذكره،ص  3
 100-94أنظر:مجال عيسى ميلود،مرجع سبق ذكره،ص ص 4
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                          المبحث األول:تاريخ السينما المصرية:                                                   
أثبت السينما عرب تارخيها القصري نسبيا قدرهتا على االبتكار و بشكل خاص على صعيد اإلجنازات الفنية اإلبداعية،  

وكان ملصر نصيبها من ذلك اإلجناز .فقد بدأت عالقة مصر مع السينما يف نفس الوقت الذي بدأت يف العامل من خالل 
مبدينة اإلسكندرية ، وتبعه الثاين 1895عرض سينمائي سنة  ليكون أول1895العرض السينمائي لإلخوة "لوميري"

، ليصل 1897.لتفتتح أول سينما" توغراف "باإلسكندرية 1898أما الثالث فقد كان ببورسعيد سنة  1896بالقاهرة 
                       بعدها املصور "بروميو"ليتمكن من تصوير "ميدان القناصل "باإلسكندرية من خالل فيلم وثائقي .

أما بداية اإلنتاج السينمائي 1906وبذلك كان التاريخ الفعلي للسينما على يد "بروميو"،  وليكون أول عرض ناطق  
ومت 1917لتظهر األفالم السينمائية اإلخبارية القصرية التسجيلية، ومل يظهر الفيلم الروائي إال سنة1907املصري كان سنة

إليطالية املصرية من خالل فيلمني مها :"الشرف البدوي"و "األزهار امليتة" للمخرج إنتاجه من قبل الشركة  السينمائية ا
                                                                                                                                                                 ."حممد كرمي".

بداية حقيقية يف رحلة السينما 1923ان إنتاج األفالم الروائية يف سياق التنمية الصناعية للبالد.ولتكون سنة وقد ك
دقيقة، و تدور أحداثه 80املصرية من خالل الفيلم "بالد توت عنخ أمون" ليكون أول فيلم روائي مصري طويل مدته

عن ثالثة عشر فيلما،  منهما فيلم 1932-1926ة مابني حول اكتشاف مقربة "امللك أمون".ومل تزد األفالم الروائي
وليكون فيلم "ليلى"أول فيلم ، "قبلة الصحراء" و" ليلى"بطولة "عزيزة أمري" لتكون أول سيدة مصرية إشتغلت التمثيل

                                                                          . مصري حتقق من إبداع خيال املصريني
وليكون فيلم "ليلى"أول فيلم مصري حتقق من إبداع خيال املصريني أما أول عمل مصري من نص أديب كان تأليف 

لريسخ جلذور الفيلم  -الذي أخرجه حممد كرمي–الكاتب و السياسي"حممد حسن هيكل" و ليأيت فيلم "زينب "بعدها 
                                                                                                      1الروائي يف مصر

 

                                                             
، موقع ذاكرة مصر مصر المعاصرة تاريخ السينما المصرية و العربية ترويه ذاكرةأنظر:داليا عاصم، 1

 http://www.shourouknews.com/contentdata.asp ?aid==3616،القاهرة11747املعاصرة،العدد

 21:00،الساعة1/2014//5
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"أستوديو رمسيس"، -متبىن امليلودراما املوسيقية املسرحية و الشعرية-ويف ثالثينات القرن العشرين أنشأ "يوسف وهيب"    
    من إخراج" حممد كرمي"، ولتتسم األفالم املصرية 1932و ليكون أول فيلم مصري ناطق هو "أوالد الذوات"سنة     
يف تلك الفرتة بالطابع املسرحي مع ظهور األغاين و الرقصات  وليشهد ميالد أول مطربة مصرية كانت "نادرة" من     

                                      يف فيلمه" الوردة البيضاء".  خالل فيلم"أنشودة الفؤاد" ليظهر بعدها "عبد الوهاب"
وقد كان من إنتاج "أستوديو مصر"  1936و أما أول فيلم  مصري عرض خارج مصر كان "وداد" ل"أم كلثوم"سنة 

صناعة  املعروف"طلعت حرب"يف إطار االقتصاديالشركة اليت أحدثت نقلة يف صناعة السينما املصرية و قد أنشأها 
                                                                                                                 السينما. 

وقد واجهت السينما اجلادة عقبات حبكتها منذ البداية من خالل إغراقها يف املوسيقى و الغناء و كذا مشكلة  
سينما موضوعات أكثر من سينما مؤلف ليكون أول فيلم واقعي مصري 1945صرية قبلاللغة.وبذلك كانت السينما امل

من إخراج "كمال سليم". و الذي إعترب انعكاسا للوضع اإلجتماعي لعصره من خالل  1939جتديدي"العزمية"سنة
لم يشارك يف مهرجان وقد كان أول في ماصوره  من حتالف الربجوازرية و رأمسال األرستقراطية الفاسدة يف زمن أفوهلا.

ظهرت حماوالت لتلوين أجزاء من األفالم منها أغنية فيلم"لست مالكا"  1946وحىت سنة ."فينيسيا الدويل" بإيطاليا
                                                                                                       ل"عبد الوهاب".

مت إنتاج  1956تاج أستوديو مصر لفيلم "بابا عريس" كأول فيلم مصري باأللوان الطبيعية وحىت سنة مت إن1950ويف سنة
ومع قيام                                        باأللوان نظام سكوب .  -بطولة عبد احلليم و شادية -فيلم "دليلة"

فيلم يف السنة .ورغم أن تلك 50و عدد األفالم حلوايل  إزدهرت السينما املصرية ليزداد عدد دور العرض1952ثورة يوليو
،يوسف  -أبو الواقعية املصرية-الفرتة سعت للربح التجاري إال اهنا شهدت أعمال خمرجني أمثال "صالح أبو سيف"

            1 شاهني و لتسمى تلم الفرتة "سينما أغنياء احلرب"لتكون السينما أسهل و أسروع وسيلة لتكوين الثروة يف مصر.

ولتكون مصر "أم                                                                                                                                                           
ذات صبغة قومية مكرسة ملصر وللعرب السينما العربية"، ولشكلت فرتة الستينات بالنسبة للسينما بالعصر الذهيب لسينما 

                                                                                   بإسم األرض .

 

                                                             
                                                                                                         62-57،ص ص2003،القاهرة ،1ت:سهام عبد السالم،اجمللس األعلى للثقافة ،ط السينما العربية و اإلفريقية،أنظر:ليزبيث مالكوس وروى آرمز، 1
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من خالل تلك النماذج السينمائية اليت تناولت موضوع الفقر،  71-63ولتظهر أوىل األفالم املنتجة من قبل الدولة من 
من خالل فيلم"اللص و الكالب"وغريه، ومناذج أدانت  –من جهة -إلشادة باجملتمع اإلشرتاكي إعالء قيمة العمل و ا

 .                                                         فيلم مريامار–ية كالرشوة،الفساد اإلنتهازية و األمراض اإلجتماع
كفيلم   -من جهة أخرى–باألرض و املقاومة  االرتباطوكذا أفالم تناولت قضايا مشاركة الشعب السياسية و     " 

حقيقية حلركات أصيلة، وفرصة خللق سينما  انطالقنقطة -الستينات–"جفت األرض"و غريه .ولتكون تلك الفرتة 
إال أهنا محلت -مشروع السد العايل و غريه-وبالسلطة السياسية كذلك-منذ البداية  -وطنية، فرغم إرتباطها بالرأمسال

العظيم من خالل عدة أعمال"الوفاء  االنتصارجسدت تلك األفالم ذلك 1973فنية سامية ومع حرب أكتوبر رسالة
                                     العظيم"،"الرصاصة التزال يف جييب"..اخل.ولتتوجه بعد ذلك السينما للقطاع اخلاص .

حباجة للتدرب يف اخلارج ليتعرضوا لإلغرتاب املوجود ضمنيا يف  مل يعد املخرجني1959ومع إنشاء املعهد العايل للسينما 
وبذلك شهدت الفرتة السابقة من خالل كوكبة من الفنانيني و عمالقة الفن األصيل فعال فرتة"الزمن  .1"ذلك التدريب

كالسيكية هادفة اجلميل"، ملا قدمه هؤالء والذين مل يبخلوا على املشاهدين بشيء فأعطوهم لقطات ممتعة محلت أغاين  
             و أمام الشاشات الصغرية جتلس مستمتعا مرة مع  وراقية و أفكار درامية ميكن تصديقها و السري على هنجها

                                                                          ."أنا وحبييب"و مرة مع "أيب فوق الشجرة".اخل  
رتة السبعينات أن جتسد هوية السينما اجلديدة اليت ختاطب اإلنسان بلغة تؤكد أهنا حترتم وجوده وعقله، كما "إستطاعت ف

وتساعده على جتاوز التواكل و الالمسؤولية و التخلف .و من املؤسف أن تكون هناية السبعينات بداية األزمة يف السينما 
                                                                                                                     2املصرية .

لكن ما إن عصفت رياح التغيري لتشهد جتديدا مدهشا من خالل تيار" الواقعية اجلديدة "يف إطار املخرجني الذين تغلبوا 
حماولت فيها نوع من اإللتزام الطوباوي على التقاليد اإلنتاجية السائدة  لصناعة سينما جادة تنطلق من منطلق جاد و 

      باملثل، و ببعض القضايا األخالقية اإلنسانية لتطرح الصراع  يف الريف واملدينة من مفاهيم خلقية و إجتماعية معينة 
نذاك إال من خالل مؤشرين:الذروة اإلقتصادية و احلضيض األخالقي ليظهر املوقع الطوبوغرايف آو ليصور الفيلم الدرامي 

                 باسم"أبناء أبوسيف والشوارعلتلقب هذه اجملموعة  كما يصورها "األدب املصري الواقعي"، ،لعامل الربجوازية 
                                                             .                                        و الكوكاكوال" 

                                                             
 سابق.أنظر:داليا عاصم،تاريخ السينما املصرية و العربية ترويه ذاكرة مصر املعاصرة،املقال ال 1
 14-13مرجع سبق دكره، ص ص ،أنظر:جان الكسان،السينما يف الوطن العريب 2
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كتعبريا عن إمتداد تيار" صالح أبوسيف "الواقعي، وليظهر هؤالء من خالل"حممد خان"،"عاطف الطيب"،"خريي 
يف أدوار، ومل  بشارة" ليصلحوا بذلك تقاليد األجناس الفيلمية ويقلبوا الكليشيهات السينمائية ليقدموا مشاهري جنوم العصر

تكن تلك سوى مغامرات حققها أفراد أهبرهتم صناعة هذا الفن اجلديد كما أهبرهتم أضواؤه و اهلالة احمليطة بنجوم السينما 
                                                                  ..1األمريكية و األوروبية مثل يوسف شاهني و غريه.
تراجع 1990واليت يتم تصديرها إىل اخلليج .ولكن مع حرب اخلليج كما بدأت يف تلك الفرتة موجة أفالم املقاومات 
األزمة الثانية للسينما املصرية وليطلق عليها "السنوات -التسعينات–إنتاجها لقلة الطلب عليها، ولتشكل تلك الفرتة 

سوق الفيلم املصري و قلة دور العرض ناهيك عن منافسة  لقلة عدد األفالم و تقلص2007-97العجاف" من سنة 
 الفيلم األمريكي .

وليأيت فيلم "إمساعيلية رايح جاي"ليكسر األزمة السوق.ولتفرض تلك الكوميديا اللفظية الفارغة من املضمون نفسها على 
ستسهال وقدموا عشرات األفالم و يقدم قبلة احلياة للسينما املصرية اليت كادت حتتضر.لكن لألسف املنتجني آثروا اإل

الكوميدية اليت تضمن أمواهلم بدال من املخاطرة يف فيلم جاد لتنقلب تلك الفرتة كذلك "سينما املهمشني"*لتظل 
           باملئة من األفالم كوميدية. ولعل املالحظ الناقد لتك النوعية يرى أن إنتشارها مرتبط بالسياق اإلقتصادي 90

السياسي حيث بلغ التهميش اإلقتصادي وغريه أقصى مدى له يف اجملتمع املصري لرتتفع البطالة و يضيق  و اإلجتماعي و
                                                                               اآلمال بالشباب .                       

يف تلك لها لبعض األفالم ذات القيمة املتميزة. ومع ذلك ظهرت أعلنت وزارة الثقافة عن بدء متوي 2007وحىت سنة 
كما أمساها نقاد مصريني حيث ينتقل العرض   -املركب التجاري-ل منو ظاهرة "السينما مول"الفرتة موجة جديدة من خال

م معظم األحيان من املسرح القدمي إىل املول مكان اإلستهالك األمثل ولتخلق ما مت تسميته أفالم شرم الشيخ، وهي أفال
تصور يف الغردقة أو شرم الشيخ  مثل "شورت و كاب و فانيليا"، شلتوت و أشتاتن "..اخل مع حبكات كوميدية أودرامية 

                                                                                                       2ورقص و غناء.وهذه جزء من األفالم التجارية.

                                                             
 103-97أنظر:ليزبيث مالكوس ورى آرمز،السينما العربية و االفريقية،مرجع سبق ذكره،ص ص 1

 23،ص2011،صيف،الكرمل اجلديد ،ب ع،ب ب الشاهد من نافذ ة األمس:السينما و الثورة في مصرأنظر:صبحي الزبيدي، 2

د هنيدي(و سينما أبطاهلا  مشوهون ومضحكون و بال أية مالمح بطولية من خالل منوذج البالهة و الغباء فضال عن التشوهات الشكلية كالقصري جدا )حمم*
 الطويل جدا)هاين رمزي(والسمني جدا)عالء ويل الدين(
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ومما ال يغفل عنه أن السينما املصرية إستمدت قوهتا من خالل املسرح، اإلذاعة و كذا األفراح و املوالد الشعبية و السريك  
،ورش العمل  ألن تلك الصناعة شكلت  االستوديوهاتكعامل مساعد .و كذا من خالل دعم الدولة هلا من خالل 

محاية الدين، الثقافة، دخل آخر للدولة مع إرساء لتلك اخلطوط العريضة أو احلمراء يف إطار رقابة الدولة من خالل 
                                                                                     النسيج اإلجتماعي للدولة.الدستور و 

إضافة لدعم القطاع اخلاص من مستثمرين عرب و أجانب فرجال األعمال و خاصة املصريني لديهم ثقافة عالية يف إطار 
اإلستثمار الفين ملا يدريه من مكاسب، كما أن مصر متلك  كم هائل من القنوات تسمح هلا بالتسويق إىل جانب 

                                                                                  إمتالكها للقمر الصناعي النايل سات .
د على ذلك أن للشعب املصري ثقافة فنية و تذوق للعمل الدرامي خاصة ،فالذهاب للسينما تشكل إحدى العادات ز 

حمرتفني و هواة األسبوعية للمواطن املصري مهما كان مستواه املعيشي، كما أن مصر متلك عدد من الكوادر الفنية من 
أجيال من جنوم من الصف األول و الثاين و الثالث و غريه  5عام أصبح هلا تقريبا 100وغريهم إذ أن مصر خالل

و حتقق تطورا %90باإلضافة إىل الكومبارس و املخرجني و الفنيني.لتحتل مصر املرتبة األوىل يف الدراما بإمكانيات
                                                                                                              .% 70بلغ

و احتياح  و بالرغم من قلة دور العرض و تراجع اإلقبال عليها و ظهور التلفزيون كمنافس من خالل الفيلم التلفزيوين 
األفالم لتخلق بذلك دور عرض خاصة بالفرد الكاسيت و أشرطة الفيديو. و كذا شبكة االنرتنت اليت تسمح بتحميل 

إال أن السينما املصرية الزالت ترتبع على عرش الريادة يف الوطن العريب واستطاعت ولوج قلب املاليني ليس يف مصر 
                                                                                فحسب و لن نبالغ إذ قلنا يف العامل كله .

فالعديد من األفالم املصرية و خاصة القدمية منها كأفالم ليلى مراد ،عمر الشريف...اخل قد ترمجت لعدة لغات من 
القاهرة "هوليود الشرق". و إن   -عن حق-فرنسية، أملانية و إيطالية و تعرض حىت اآلن يف القنوات األجنبية لذلك مسيت 

سية احمليطة هبا لنوع من عدم اإلستقرار إال أن تارخيها العريق  يثبت قدرهتا كانت تعرضت مؤخرا بفعل األوضاع السيا
و يكفى أهنا إستطاعت أن تفاخر بعشرات املبدعني من خمرجني و كتاب سينمائيني عباقرة و   على االبتكار املتواصل، 

 ".استطاعت أن تقول للعامل:"إليكم هذا املخرج السينمائي املبدع العبقري فإحتلفوا به

 

 



 الفصل الثالث                                                   السينما  المصرية و السياسة
 

136 
 

الموظفة دراميا                                                                                             ية و عالقتها بالقضايا السياسية المبحث الثاني : التطورات اإلقتصادية و السياس
–، واضعة العالقة التبادلية بني السينما  شكلت  احلروب و األزمات سياسية كانت أو إقتصادية معينا ال ينضب للسينما

،وحىت 1895ظهور الصور املتحركة  ذاكاة، و قد تشكلت تلك العالقة منوالواقع موضع التطبيق و احمل -فكرة وصناعة

                                             1 .الواقعية جبذورهان السينما احتفظت أه على حنوما وصلته بالواقع ،إال مع استقالل الفيلم الوثائقي و احتكار 

          ومنه استطاعت السينما التعويل على تلك القضايا اليت جتسدها على شاشتها ، وليحمل الفيلم السينمائي قضية
ك أن السينما يف خضم تلك  التطورات ، األزمات و الصراعات ام تكن بعيدة عن تلك النوعية ذلمضمون  سياسي أو 
يرصد كل احلقائق و الوقائع املوجودة يف اجملتمع  الذيالقضايا فلطاملا كانا عدسة الكامريا السينماية مبثابة التلسكوب  من

، كما استطاعت تلك الصورة الفيلمية توثيق األحداث ، و لتلعب الدراما السينمائية منها املصرية بدورها دورا فاعال يف 
وما بعدها ،  2011إىل ثورة يناير 1952مصر و العامل العريب من ثورة يوليو تأريخ خمتلف األحداث السياسية يف 

من احلراكات و التحوالت  االقتصادية و السياسية تناولتها السينما املصرية مابني منتقد ومؤيد لفرتات حكم  فالعديد
معينة أو حىت أحداث ومواقف سياسية ، لتختلف تلك القضايا اليت عربت عن فرتات أنظمة سياسية خمتلفة من الليربالية 

دت السينما  املصرية منذ بداياهتا إىل اآلن ظواهر وقضايا و فقد رص، 2و التعددية و النظام الشمويل و االشرتاكي 
حدى هذه القضايا و حماولة معاجلتها دراميا قد يكون له تأثري اجيايب يف مواجهة إفيه أن تناول مشاكل عدة ومما ال شك 

                                   3. تفشي الظاهرة، لكن مع دراسة األسباب جيدا وموضوعية املعاجلة وحىت ابراز العواقب الوخيمة

تكون سياسية  األفالم العالقة يف ذهن عشاق السينما غالبا ما أكثرواستثمرت السينما يف السياسة بشكل كبري ،ذلك أن 
السينما يف حد ذاهتا سياسة ، ذلك أن الفن السابع الذي ال تغلب عليه قضية  أنأو ذات محولة سياسية ،فالنقاد يرون 

        عادة قراءة حدث سياسي تستعمل كأداة للتأريخ وثائقي أو إمجاليات فنية ، فالسينما أحيانا  ىل خطبة باليتحول إ

                                                             
 11،ص2011،بريوت،1، مدارك للنشر و الرتمجة و التعريب ،ط-و إمكانية التوظيف جدلية العالقة–اإلرهاب و السينما بشار إبراهيم و آخرون ،  1

اجلزيرة وثائقي، بدون ع        الوثائقي ضد كل سلطة.. بين شمولية "تأليه الحاكم" و تعددية" خداع المحكوم"أنظر: أسامة صفار،  2

،http://doc.aljazeera.net/magazine/2015/10/11312434336438.html       ،  31/1/201513:45،الساعة         
،جريدة آراء سينمائيين ونقاد وعلماء إجتماع: كيف عالجت السينما المصرية قضايا االرهاب و الفساد و االدمانسعد ياسني، 3

ا، http//daharchives.alhayat.com/issue-archive/haya tint/1999/2/12، 4،ملحق السينما ، الباب 13125حياة،العدد
                                                                                13:57،الساعة31/1/2015
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                                                                             1من زوايا مغايرة مل يسبق أن أثريت من قبل.
و السياسة اإلرادوية كان هلا األمهية يف ظهور السينما يف البلدان العربية ، إذ مل السياسي أر اإلشارة إىل أن للبعد وجيد 

يكن ممكنا ظهور الصناعة السينمائية يف مصر لوال الدور األساسي الذي أداه رجال مثل حممد طلعت حرب يف انشاء " 
السياسية الكربى إال أن الفن السينمائي مما الشك فيه أن مصر كانت مسرحا للعديد من األحداث .  2أستوديو مصر

يف البداية مل يكن يتطرق إىل املواضيع السياسية ،فقد جتاهل السياسة و القضايا الكربى يف السنوات األوىل وذلك راجع 
كام،و ليكون فيلم "الشني " للمخرج "فريتز  كانوا شديدي اليقظة خوفا من اثارة قضايا فساد احل  ألن رجال احلكم

على أنه مساس بالذات امللكية و نظام احلكم ،وتناول فساد احلكام لينتهي الفيلم بثورة الشعب،وكذا  1938كرمب"
.                                                                                                            فيلم " ليلى بنت الصحراء" 

ب الصناع االقرتاب من السياسىة،ولتكون معاجلتهم يف حدود ماال يثري جهاز احلكم إىل ومع هذين الفيلمني كان يتجن
                                                                                             ا يف السينما املصرية واليت كان هلا نصيبه   ،19523أن جاءت ثورة يوليو

والطاملا كان اإلنتاج السينمائي انعكاس موضوعي لعناصر احلياة االجتماعية و السياسية و االجتماعية يف مرحلة ما ، 
فمجمل تلك التغريات اجملتمعية ،والبين السياسية و االقتصادية أثرت على احلياة الفنية يف مصر بصفة عامة ،و اإلنتاج 

                                                                               السينمائي  بشكل خاص.                  
ذلك أن لكل فرتة  4ولتشكل كل فرتة من الفرتات مناخا معينا له تأثريه على نوعية تلك األعمال السينمائية املنتجة.

ث أن  أنظمة احلكم املختلفة أثرت بشاكلة أو حبيمتغرياهتا ، ولكل نظام حكم شعاراته،وايديولوجياته وممارساته ومواقفه. 
                  بأخرى على السينما يف تناوهلا  ومعاجلتها للقضايا السياسية خاصة .، فلكل فرتة حكم تيمة خاصة هبا                                 

                                                             
1 

                                                ، البيان اليومي،ب ع، السينما السياسية :إعادة قراءة لألحداث من زوايا مغايرة أو بروباغندا دعائيةأنظر: مؤلف غري معروف،  

http://www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?view=article&tmpl=co،mponent&id=24032،6/5/
2015،11:16 

ودورها النهضوي ، مركز دراسات ملف ندوة"السينما العربية :تارخيها و مستقبلها  تاريخ السينما العربية )مداخل للفهم و التفسير(،مصطفى املسناوي،  2

-http://www.langue 93،ص2013ديسمرب20-18الوحدة العربية بالتعاون مع املعهد السويدي باالسكندرية،تونس،
arabe.fr/IMG/pdf/5.pdf،6/5/2015،11:54 

                     48-47وليد قادري،صورة اإلسالميني يف السينما املصرية، دراسة سبق ذكرها،صص 3

  4  6،ص1992، القاهرة،1دار الشروق،ط،1981-1961السياسة والسينما في مصردرية شرف الدين ، 
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                                                  :                                        السينما في ظل النظام الناصري-1
صرار الدولة على أمهية الفن يف التأثري على اجلماهري ،وبذلك استغلت السينما يف الرتويج لشعارات إمع 

و السينمائيني يف خدمة ذلك  لتتظافر اجلهود بني السياسيني  ،الثورة.وبالتايل استخدمت كـأداة من أدوات النظام
                                                              .                                  العهد الثوري اجلديد 

يدعو فيه السينمائيني ليدركوا واجبهم  1953صدره حممد جنيب ينايرأر ذلك جليا من خالل البيان الذي وقد ظه
ولكن هذا األمر سرعان ماتغري بني أواسط السينمائيني الذين مالوا إلنتاج أفالم التسلية و الرتفيه  لوطن.الوطين اجتاه ا

        ال تتحدث سوى عن الثورة  أنه ليس من املنطقي إنتاج أفالم منهم:أمحد بدر خان،حسن رمزي،حممد كرمي ذلك
ري خيضع ملنطق العرض و الطلب ،وبالرغم من ذلك ظل و أهدافها،فالسينما قبل كل شيء ترفيه كما أهنا مشروع جتا

                                                                                                                                     1.إصرار النظام على أمهية السينما

عربت عن ذلك الواقع االجتماعي و السياسي يف فرتة الثورة من ومع ذلك ال نغفل على أنه كانت هناك أعمال  
خالل أعمال خمتلفة كانت مستمدة من روايات جنيب حمفوظ األدبية العميقة للواقع،وإحساسه بضرورة حدوث تغيري 

يف النظام االجتماعي و السياسي ،ليحظ ذلك البعد السياسي يف تلك األفالم املأخوذة عن رواياته منها 
                                                                                                          .2السمان و اخلريف و الشحاذ"فيلم"
الذي كان أول  1955حلسني صدقي ،و" اهلل معنا " 1953ضافة اىل عدة أفالم منها :"يسقط االستعمار"باإل

لصالح ذو الفقار ،وحىت فيلم "زينب"  1957رد قليب " ضافة لفيلم"إويؤرخ ألحداثها ، معاجلة الثورة فيلم يبادر اىل 
هد تتناسب مع العهد اجلديد دخل يف الفيلمني األخرين مشاأفيلم "عفريت عم عبده"حلسني فوزي حملمد كرمي و 

بروح نضالية حقيقية إذ يرى أهنا ن تلك األفالم الوطنية مل تكن تتمتع إمع ذلك فو .نه مت تصويرمها قبل الثورةأخاصة 
استغالال جتاريا يلغي الداللة السياسية  56،حرب52،ثورة 48استغلت تواريخ األحداث الكربى يف مصر من حرب

و الوطنية هلذه األحداث، ومل تعرض سوى من خالل ميلودرامات تقليدية قائمة على املصادفة و املفاجآت الساذجة 
                                                                                  تاحة الفرصة لفهم أفضل للواقع.العاجزة عن تنوير الوعي و ا

        1958من نار حلسن االمام، حب 1957، وسجن أبو زعبل1952لنذكر منها : أرض األبطال لنيازي مصطفى 
 .و غريهم 

                                                             
 15-13أنظر: درية شرف الدين ،السياسة والسينما يف مصر، املرجع نفسه،صص 1
                     48وليد قادري،صورة اإلسالميني يف السينما املصرية، دراسة سبق ذكرها،ص 2



 الفصل الثالث                                                   السينما  المصرية و السياسة
 

139 
 

ار وطنية إال أهنا حسب البعض مل تعرب حقيقة إال عن تلك الصورة فعلى الرغم مما عرضته تلك األفالم من أفك
النمطية للصناعة السينمائية الرائجة أكثر من حيث عرض الرتفيه كوسيلة للجذب اجلماهريي ليس أكثر ، مع أنه يف 

 1960ر"و القومي أال وهو "عمالقة البحا  تلك الفرتة عرض فيلم مهم تناول واقعة سياسية هلا بعدها اإلنساين
لسيد بدير إال أنه ركز على عرض تلك الصور السينمائية املبهرة من إمكانيات عسكرية و حبرية بعيدا عن املغزى 

 .                                                                                                     السياسي للفيلم مما افقده قيمته الفنية 
ع تلك األعمال مابعد الثورة مابني النقد السياسي لفرتة االحتالل االجنليزي و عهد امللكية مثل فيلم "اهلل معنا" ولتتنو 

       و العهد اجلديد  الذي تناول فساد الباشوات و قضية االسلحة الفاسدة ، كما جاء األعمال األخرى مروجة للنظام
فاعليها من خالل عرض قوانني االصالح الزراعي ، و القضاء على الطبقية  و ممارساته  وتلك الثورة و االشادة بدور 

                                                                   .   1 "رد قليب"  مثلما حدث يف    كنتيجة لقيام الثورة
الثورة ،واليت كانت الثورة كخالص األعمال كنوع من احملاكاة لتلك األوضاع املزرية اليت سبقت  كانت معظمومنه  

                                         .                                                           منها و نوع من التغيري يف احلياة املصرية 

مل تكن واضحة املعامل و هذا ماجسدته الدراما السينمائية يف تلك الفرتة، كما ميكن االشارة إال أن تلك الفرتة 
لسلطة مل تتضح هويتها بعد مما جهل الكثري من السينمائيني يف تريث عن تناول تلك القضايا السياسية . إذ نعيت 

السينما بشكل خاص بتلك الصراعات االنسانية و اجملتمعية اليت كانت كنتيجة حتمية لصراعات سياسية ،و 
        أكثر بتناول القضايا االجتماعية لتظل تلك القضايا  ممات االهلذلك مت. و سياسي   انعكاس لواقع اقتصادي

أو احلراكات السياسية كخطوط رفيعة حترك ثنايا و أحداث الفيلم دون أن تظهر للعلن بشكل واضح لتبقى  
من  كخلفيات ألحداث فيلمية ، وهذا ما ذهب اليه الكثري  يف تلك الفرتة  منهم خمرج الواقعية "صالح أبوسيف"

، "بداية 1959،"أنا حرة"1957"، الفتوة "1956، " شباب امرأة1952خالل أفالمه " األسطى حسن"
                                                                                             2وغريهم  1960وهناية"

، "درب  1959بني السماء و األرض "، "1956،الوحش  1953ضافة إىل  فيلم " ريا وسكينة"باإل   
كذا "باب احلديد"وقد اختري  ،و1954لتوفيق صاحل ،و "صراع يف الوادي " ليوسف شاهني  1955املهابيل"
1958 . 

                                                             
   20-17شرف الدين ، السياسة والسينما يف مصر،مرجع سبق ذكره ،صصدرية :نظرأ 1

     48وليد قادري،صورة اإلسالميني يف السينما املصرية، دراسة سبق ذكرها،ص 2



 الفصل الثالث                                                   السينما  المصرية و السياسة
 

140 
 

لعاطف  1953هلنري بركات عن رواية طه حسني ، وكذا " احلرمان" 1959" دعاء الكروان "      زد على فيلم
ظلت مشاكل البسطاء و املهمشني و الفالح   ومنه  .1959صراع يف النيل" ،و " 1954ا"سامل،و" جعلوين جمرم

األخرى كانتقاد املصري ومايتعرض له من ظلم و قهر هي مامت تناوله يف تلك الفرتة بعيدا عن املسائل السياسية 
اث الكربى يف عهده حديما بعد ليتم انتقاده و تناول األانتظرت السينما حىت يتغري ذلك النظام ف ذإالنظام و غريه 

ومع ذلك كان للقضايا القومية يف تلك الفرتة نصيب  يف السينما املصرية منها الثورة التحريرية اجلزائرية من       1.
لكمال الشيخ عن القضية   1957و كذا " أرض السالم" ،" مجيلة بوحريد" ليوسف شاهني      خالل فيلم
                                                                                                                        . الفلسطينية

     اسي بعيدين عن خوض غمار الواقع السي نعوها ة  إجتماعية و حىت نقدية وكان صاومنه عربت تلك األفالم عن رؤي
                                           .ية املتاح يف تلك الفرتة ،و املناخ السائد و االقتصادي و ذلك يرجع هلامش احلر 

مما جعل حىت وجود تلك الثورة كتحول  ،ظلت العالقة غري واضحة مع السينما املصرية 1952فحىت مع قيام الثورة 
يلة ، و قد يرجع البعض ذلك سياسي و اقتصادي و اجتماعي غري ملموس على شاشة السينما إال يف حماوالت قل

و بذلك مل تنشأ أي .إىل عجز النظام الثوري يف استغالل اإلمكانيات السياسية للسينما كأداة للتغري االجتماعي 
.                                                                                            سينما سياسية رمسية يف تلك الفرتة 

تلك النوعية اليت انتقدت الوضع  مع أن البعض اعترب،ظلت السينما كوسيلة ترفيه ومشروع جتاري بالدرجة األوىل  و
                                                                    اجملتمعي يف تلك الفرتة ماهي إال حماولة لالقرتاب من السياسة . 

مؤسسة دعم السينما ، و قد كان هلا اجنازاهتا يف جمال  1957نشات سنة بالسينما  فقد أع اهتمام الدولة  حىت م
علوم إنشاء اجمللس األعلى لرعاية الفنون و اآلداب و ال ومع،ملهرجانات السينمائية الدولية اشراك املصري يف ا

                                                 .ياملني على اإلنتاج السينمائحدى مهامه لتشجيع العاالجتماعية ،وكانت السينما إ
زارة الثقافة و االرشاد القومي ومتثلت مهمتها يف ربط السياسة الثقافية مت تويل ثورت عكاشة لو 1958يف سنة و

                   عداد  الكوادر السينمائية اجلديدة .انشاء املعهد العايل للسينمائي إلمت و 1959بالتنمية ويف سنة
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ومع ذلك يف اطار تلك املرحلة الناصرية  وما عرفته من حراكات و صراعات داخلية  ،اهتماما بالسينما  ولتويل الدولة
وخارجية مع تنامي القلق و التوتر ،وتلك القوى السياسية  اليت تولت زمام األمور ومارست رقابتها على كل شاردة 

و  ،،ولعل املؤرخ لتلك الفرتة  يرى أن املمارسة الدميقراطية  قد تراجعتوواردة مل جيرؤ أحد االقرتاب من السياسة 
                                               .1أكثر منه مشاركة فعالة يف تطوير اجملتمع  والء سياسيأصبح السينمائيون يقدمون 
كاريزميية  اليت اعتلت مسرح احلياة وتوجيهه لإلعالم  فتلك الشخصية السياسية ال خاصة مع قبضة عبد الناصر

ألقطار العربية خاصة مع تأميم قناة عالقته باجلماهري املصرية و االسياسية يف مصر  إىل جانب 
،والعدوان الثالثي على مصر الذي انتهى بانتصاره السياسي، وكذا دوره يف احلركات التحررية ضد 1956السويس

                                                   .  البسطاء و عامة الشعب  و  االستعمار، و حتيزه الواضح للفقراء
مما جعل السينمائيون يكنون والء لذلك النظام  الذي أرجعه البعض  لوقع تلك الشخصية  كانت عامال مسامها يف 

هو الزعيم و املعلم و معبود  ظهور أو تأكيد اجتاه سينمائي  يكن والء للنظام الذي ميثله عبد الناصر ،فعبد الناصر
جعلت والقائد امللهم من ذا الذي يستطيع أن يتعرض للنظام الذي ميثله  ،اجلماهري أملهم يف مصر و العامل العريب

السينمائيني يتجنبون أي صدام مع النظام لذلك انسحبوا عن تناول الواقع املصري يف اخلمسينات خوفا من القمع 
                                                                                                   .  الثورةوأن يصنفوا أعداء ،

مما جعل اإلنتاج السينمائي يتجه إىل أفالم التسلية ،ومع ذلك نلمس بعض احملاوالت اليت عربت عن الواقع املعاش 
ملخرجني الذين آمنوا بالثورة ووجهها املشرق و باجنازاهتا االقتصادي و السياسي يف مصر، وخاصة مع أولئك ا

                                                                                                           احلقيقية يف سنواهتا األوىل .
ا إدانة للعهد امللكي البائد قبل الثورة إما من ومنه كانت أفالم اخلمسينات مابني أفالم وطنية رديئة أو أفالم ملاضي هب

                                                      منطلق اإلميان احلقيقي بالثورة ،و بالنظام وشعاراته  أو متلقا لرجاهلا .
اقع . ولعل هذا ما وهناك من مسى هذه الفرتة للسينما" سينما اخلوف" من خالل تلك السينما اخلائفة من تناول الو 

جعل سياسة التأميمات يف هناية اخلمسينات بعيدة عن السينما، مادام هذا القطاع ال يشكل هتديدا للنظام آنذاك 
  وال يقرتب من تلك املواضيع االنتقادية له .،
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أن هناك الكثري من األعمال السينمائية تعاطفت مع النظام ،لتوظف  وبالتايل ال يرى ضرورة مبساسها خاصة      
 .         السينما لتدعيم أو الدعاية ألهدافه .وظلت الدولة ترعى هذا القطاع  وتقدم دعم لبعض أوجه النشاط السينمائي

ىت أن الدولة شاركت يف ووجب االشارة هنا أن السينما املصرية ال طاملا عرفت تزاوج بني القطاع  العام و اخلاص ح
االنتاج أحيانا.ومع ذلك وحىت ما مت انتاجه حتت بند الدعاية للنظام ال يسمح بالقول بوجود سياسة عامة لتوظيف 

                                                                                                                       السينما  من قبل النظام . 
و تناوهلم قاصرا بنوع من ن السينمائيني ظلوا حبيسي املاضي إال أ1957وحىت مع اتاحة هلامش من احلريةبعد هزمية يونيو

                                                              1الرتدد يف إطار مواضيع آمنة ال تعرضه للصدام مع النظام.
ولتظل تلك األفالم  معظمها انتقادية لفرتة ماقبل الثورة لتؤكد على ضرورة قيام الثورة ، وترصد تلك العالقات االجتماعية 

وانتهاء ،  1952إبان امللكية من فقر و هتميش لإلنسان املصري. وليكون قيام الثورة وتويل الضباط االحرار يف مصر 
لعالقات اليت حاولت السينما رصدها موضحة أمهية الثورة و انعاكساهتا على امللكية بنفي امللك فاروق تغريت تلك ا

                                                                                                                      2اجملتمع املصري .
      تناول مساوىء العهد البائد يف ظل غياب مناخ احلرية وحىت فرتة الستينات ظلت السينما حبيسة املاضي من خالل 

و الدميقراطية جعل السينما املصرية ال ميكنها أن تتطرق إىل نبض احلظة ومعاناة االنسان يف مصر الستينات ، ولتصاب 
ها خمرج بال يرجخمو بنوع من الغيبوبة عن الواقع احلي املعاش.وبالتايل كانت سينما الستينات تبدو أيضا سينما بال قضية 

                                               نضال، وخاصة يف تلك الفرتة سادت سياسة الكم على حساب الكيف.
        تعرضت املؤسسة العامة للسينما ملوقف مايل متدهور. 1967كما جيدر اإلشارة أن السينما مابعد اهلزمية العسكرية

ى السينما من غياب للدميقراطية ،واملشاركة السياسية و كذا مركزية السلطة و سيطرة النخبة ومنه تلك العوامل أثرت عل
و إن كان بطريقة غري مباشرة من خالل الرقابة  على ،العسكرية اليت شكلت نوع من الضغط على اجملال السينمائي 

                                                       .                                                     املصنفات الفنية
باإلضافة إىل الرقابة اخلارجية اليت فرضها املوزع العريب لألفالم املصرية يف األسواق اخلارجية وخاصة العربية و مل ميكن 

                          ة للمشاعر ،مقبوال أن يرحب املوزع بعرض فيلم يتناول حبرية موضوعات تبدو لألطراف العربية شائكة و مثري 

                                                             
                           48-21الدين ،السياسة والسينما يف مصر، املرجع السابق، صصدرية شرف  1
                                                        ،4528، جملة ايالف االلكرتونية، العدد ثورة يوليو..والسينما المصريةأنظر:سلوى الوباين،  2
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ه ذة و الكوميديا وعليه كل هليكون للموزع تدخل واضح يف توجيه السينما  لتدور يف فلك قصص احلب و التسلي
       .                               الظروف احمليطة جعلت السينمائي ال يتطرق للقضايا السياسية القائمة إال يف أضيق احلدود 

        ومنه مل تزدهر يف الستينات أي سينما وطنية معاصرة مواكبة لألحداث .ليظل الفن السينمائي بعيدا عن القضايا املصريية
                                                                                                  1و التطورات العميقة األثر يف اجملتمع املصري.

إىل أن القطاع العام يف مصر الستينات قد استطاع إنتاج أعمال متميزة وترقى إىل مستوى لك ذك  وجيدر اإلشارة 
و بالسينما املصرية مرت بثالث مراحل أساسية من الكالسيكيات اليت تزين تراث السينما املصرية، فعالقة ثورة يولي

 .         1962حىت1959و التمويل منذ   و قد بدأت بالتوجيه و اإلرشاد مث الدعم و الرعاية  1970إىل 1952
مرحلة دقيقة بالنسبة للفيلم املصري الذي مل يستطع التخلص من آثار  1963-1952ومع ذلك كانت تلك الفرتة 

قيام الثورة وانعكس على  رب ،خاصة يف ظل ذلك القلق و التخبط السياسي الذي بدا واضحا بعدأفالم مابعد احل
                                                                                               2 و املوقف منها.  السينما

مع دمج دعم السينما يف املؤسسة العامة لإلذاعة و التلفزيون ومع ذلك حتقق وجود القطاع العام يف اجملال السينمائي 
،و أنشأت جبانبها ست شركات: ألستديوهات السينما و لإلنتاج السينمائي العريب ،ولتوزيع وعرض األفالم مث 1963

ة خسائر مادية أنشأت الشركة العامة لإلنتاج السينمائي العاملي)كوبروفيلم( وشركة القاهرة للسينما ،وكل ذلك كلف الدول
                                                    1971.3يف قطاع السينما حىت إلغاء  القطاع العام السينمائي سنة

ظهور خمرجني جدد أثبتوا وجودهم مثل حسني كمال، سعيد مرزوق ونضج خالهلا  1971-1963هذه الفرتة  ولتشهد
نوع  األفالمه ذأهنري بركات وغريهم .كما عرفت ه اهني،  صالح أبوسفآخرون تكررت أعماهلم الناضجة كيوسف ش

             " لصالح 68لتوفيق صاحل ، و "القضية 1968من النقد للواقعه وخاصة فرتة بعد النكسة و لنجد :"املتمردون"
،و" يوميات لكمال الشيخ  1969و " مريامار" 1969،وكذا " الناس إىل جوه" جلالل الشرقاوي 1968أبو سيف

  .4لتوفيق صاحل .وليشهد باجلرأة لبعض صناع السينما املصرية آنذاك 1969نائب يف األرياف "
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مع ذلك ظل  القطاع السينمائي خيضع لتوجيهات القيادة العليا مع أن القطاع العام السينمائي كان أحد االجنازات و   
السينما السائدة.خاصة مع خوف الدولة من السينما االشرتاكية ،ومع ذلك مل يكن هناك سينما ثورية ختتلف عن 

السياسية أو مبعىن آخر خوفها من انتقال حرية التعبري و التفكري إىل الفيلم السينمائي ،وبذلك سيطرق ألفكار ومنجزات 
            . مطروحة على الساحة السياسية و االقتصادية يف مصر يف الستينات ،وقد يهامجها مما ميس مسعة النظام و الثورة

( للباحث األمريكي "رميوند بيكر" ذكر أن مصر مل تنجح يف إنتاج الكم املفروض مصر في األطيافففي دراسة بعنوان) 
من األفالم الرمسية اليت تستهدف تعبئة اجلماهري يف جمتمع حمكوم بنظام ثوري نتيجة لعدم اإلحساس حباجة لوجود سينما 

ورة قامت بفضل تنظيم عسكري وليس بفضل ثورة اجتماعية سياسية عارمة ، أهنا سياسية رمسية ذلك لسبب أن الث
                                                                                      . 1اعتمدت يف التمنية على اخلارج

القطاع السينمائي دون أن توظفه حىت خلدمتها وبالتايل مل تكن حباجة إىل جتنيد اجلماهري ،ومع ذلك  ظلت الدولة تدعم 
تلك املعادلة الصعبة اليت ملك تستطع السلطة حتقيقها فهي مل توظف السينما خلدمة النظام ويف نفي الوقت مل تتح هلا 

                                                                                                2الفرصة لنمو سينما سياسية بعيدة عنها أو حىت حتت رقابتها.

،حىت أن  3ومع ذلك تعد جتربة القطاع العام يف السينما من أخصب فرتت االنتاج كما ونوعا يف تاريخ السينما املصرية
كانت جتربة جديدة من نوعها   1971-1963البعض  يرى أن األفالم اليت انتهجتها مؤسسة السينما يف تلك الفرتة 

رفت ظهور مجاعات جديدة من السينمائيني على الرغم أن التجربة ختللتها نوع من الصعوبات و األخطاء مما جعلها ،وع
تضع يف إشكالية إنتاج فيلم هابط .وبالتايل أساءت اىل مسعة الفيلم املصري من خالل العمل على أفالم )ب(أي أفالم 

                                                                                                                         4من الدرجة الثانية قليلة التكاليف.

وظلت السينما الستينات بعيدة عن  مشكالت حقيقية أو تصوير حياة الشعب املصري  فبقدر ثراء الواقع االقتثصادي و 
ملصرية فيما يتعلق بذلك الواقع ،وعلى الرغم أن الفرتة شهدت تبلور االجتماعي يف مصر الستينات بقدر فقر السينما ا

  الطبقة العاملة يف مصر إال أن الطبقة الربجوازية  ظلت حمور معظم األفالم التجارية .

 

                                                             
 90-89درية شرف الدين ،السياسة والسينما يف مصر، املرجع السابق، صص 1

 90-89درية شرف الدين ،السياسة والسينما يف مصر، املرجع السابق، صص 2
                               84أمل اجلمل، جتربة القطاع العام يف السينما املصرية، مقال سبق ذكره،ص 3
 56جان الكسان ، تاريخ السينما يف الوطن العريب، مرجع سبق ذكره،ص 4
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السينمائي رصد  ما املصرية ومع ذلك  حاول الفيلم وبالتايل أصبحت التحوالت االشرتاكية بعيدة عن اهتمام السين     
استغالهلا وحتريرها يف إطار مفاهيم فالحني و عمال وبرجوازية من حيث  تلك  الطبقات االجتماعية الفقرية من

                                                                              االشرتاكية من عدل ،عمل و حترير الفالح .
لة مثلت جتربة جيدة يف جمال إنتاج ونوعية األفالم ،ولرمبا اخللل كان من وبالرغم من ذلك هناك من يرى أن هذه املرح

                                                   .1991حيث التسيري .ليستمر ملكية الدولة لتلك االستوديوهات لغاية
النوعية يف الستينات قضايا  لتتناول تلكو  1ومنه مل يعد للدولة يد على السينما إال من حيث التنظيم القانوين و الرقابة.

الفقر ، اجلهل املرض يف مقابل اإلشادة  بالعمل ، نبذ الطبقية وإدانة النماذج االنتهازية وتلك املمارسات غري املشروعة 
                   .                                                      من الرشوة و الفساد و السرقة و ختريب القطاع العام  

 1962عن رواية جنيب حمفوظ،"صراع االبطال" 1962و الكالب" وكثري تلك األفالم اليت تناولت ذلك منها:" اللص 
لكمال  1968" لصالح أبو سيف،"الرجل الذي فقد ظله"30هلنري بركات،"القاهرة1960لتوفيق صاحل، "احلرام"

                جلالل الشرقاوي ، 1967وسف شاهني ، "العيب"لي 1960الشيخ،" املتمردون"و " فجر يوم جديد" 
                                                                                                         ". 1959و" مريا مار"

والذي مل يكن  ،من الفقر و تداعياتهوبالتايل كان الفقر هو موضوع تلك األفالم ،ففي تلك الفرتة عاىن املواطن املصري 
                                                                                    اخلالص منه إال بإحالل العدالة االجتماعية إحدى األهداف الثورة االشرتاكية .

    أما عن تلك النوعية من األفالم الوطنية اليت تناولت مفهوم التضحية ، الوطنية، احلرية و التكافل االجتماعي، الكرامة 
هلنري بركات ، و " الناصر صالح  1961و العزة الوطنية  و غريه و حماربة الفساد امللكي نذكر منها :" يف بيتنا رجل"

      و كذا فيلم ،لنور الدمرداش 1964لربكات ، و"مثن احلرية" 1963مفتوح"ليوسف شاهني و" الباب  1963الدين "
.                                                                                     1970رض" ليوسف شاهني " األ

اكي وأهدافه  من عدالة و الدعوة دعائية للنظام االشرت  الستينات كانت بطريقة أو بأخرى ومع ذلك اعترب البعض أفالم
اىل العمل ونبذ التسلقية و االنتهازية ، لتكون تلك األفالم انتقاديه لتلك القيم و النماذج السلبية واألخالقية اليت تتعارض 

 .مع الثورة االشرتاكية.مما يوحي بوجود ايدلوجية واضحة املعامل لنظام احلكم 

 

                                                             
                                                35-33وليد قادري ، دراسة سبق ذكرها، صص 1



 الفصل الثالث                                                   السينما  المصرية و السياسة
 

146 
 

 جذ لطيبة  لدرجة االنسياق حنو النمالسلبية اليت يتميز هبا الشعب من حيث اكما أن بعض األفالم سعت لطرح تلك ا
ه االفالم :" الرجل الذي فقد ظله،" ذصالح و التغري.ومن هقدرة على اإلوعدم ال السلبية الفاسدة و الدكتاتورية 

                                                                                          . 1الرياف" وغريها" ،" يوميات نائب يف ا68املتمردون"، " شيء من اخلوف" ، القضية
       "68وكبت احلرية  على سبيل املثال " القضية فالم يف طرحها مابني االنفراد بالسلطة والديكتاتوريةلترتاوح بعض األ

و الوحدة العربية و التأكيد على  لقومية العربية و العروبةو " مريامار" و كذا " شيء من اخلوف" . كما كان لقضايا ا
ما املصرية  من خالل عدة افالم اهلوية املصرية و قيم االصالة و االعتزاز باالنتماء الوطين  يف الستينات نصيبها يف السين

                     .   1963و "  الناصر صالح الدين" ليوسف شاهني1968" املومياء" لشادي عبد السالم"  كرذ ن
كما يرى -ومع ذلك ظلت تلك األفالم قاصرة يف تناول الواقع االقتصادي و السياسي أو حىت تناوهلا كان سطحيا 

        ، كما ال ننسى يف هذه الفرتة سيطرت السينما التجارية بطبيعة احلال من خالل تلك األفالم الغنائيية 2  -البعض
كان ميل السينمائيني حنو أعمال التسلية الهلاء الناس عن الواقع املرير الذي يعيشونه    67و الكوميدية. وحىت مع نكسة

            ،واليت حاولت ان تدعو لسينما جادة ،1968وحىت مع األمل العارم الذي تولد مع مجاعة السينما اجلديدة
،ومع ذلك كانت 1971ر لغالب شعثفجاءت "  أغنية على املمر " لعلي عبد الرزاق ،و " ظالل على اجلانب اآلخ

                                                                                                            .جتارهبا حمدودة
 مع ذلك الشعور باالحباط و اهلزمية يف أواسط اجملتمع املصري ،وختوف النظام من امكانية الثورة منن قبل الشعب"و

                                                 خاصة مع زعزلة مكانة الدولة و صورهتا يف الوجدان املصري و العريب .
وبالتايل أظهر بصيص من الضوء األخضر لالبداعات السينمائية  المكانية  االنتقاد واملساءلة وحىت التعرض حملرمات  

يف منأى عن تناول سينما الستينات ،  67ن حبذر ،وبقيت اهلزمية العكسرية كانت سابقة، ومع ذلك تعامل السينمائيو 
ل على مصر يسرائإتلك احلرب العسكرية اليت شنتها  فلم جيرؤ أحد على االقرتاب من عمق اجلرح القومي النازف. ومع

يار سينما احلرب  من خالل و تأنما املصرية قادرة أن تشهد موجة ويف املقابل دفاع مصر بغارات أقوى منها مل تكن السي
                                                                        ارساء قيم البطولة و الفداء و الدفاع عن الوطن .

لكم الفرتة بأفالم تواكب ما و تدعم الشعب يف تأستنزاف و تلك البطوالت احلقيقية مل تتعرض لتفاصيل حرب اال  و
                                  ن هناك معركة تدور يف الوطن.أبهة، ومل يكن وال فيلم يدل على ل جنوده على اجلبالفعه بدأ

                                                             
        120-94درية شرف الدين ، مرجع سبق ذكره، صص صص أنظر: 1

  2       120-94أنظر: درية شرف الدين ، مرجع سبق ذكره، صص صص
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وضاع املعيشية ، و تلك لرتدي األوحىت مع  موجة هجرة الشباب حنو اخلارج اليت شهدهتا مصر يف تلك الفرتة  نظرا 
وارد فكرة اهلجرة مع أن أهم ماكان مييز تلت(، و 1952التغيري )يوليو وا بثورةولدته من احباطات لشباب أمن النكسة وما

أعلى نسبة هجرة للمصريني  1970-1986بنيااملصريني كسمة أصيلة هي التمسك بالوطن و البقاء فيه ، ولتشهد م
،وحركة الطلبة يام الستة ، وحرب االستنزاف يدة عن كل ذلك ، لتغيب عن حرب األ.ومع ذلك بقيت السينما املصرية بع

و ظاهرة اهلجرة مع أنه من املتوقع أن تكون السينما كوسيلة للتنوير و التوعية، ومع ذلك مل تقرتب السينما من كل ذلك 
                                                                      1يف ظل ذلك النظام حىت مع اتاحة نوع من احلرية

ومع رحيل عبد الناصر بدأت السينما  تشهد مرحلة جديدة يف فرتة السبعينات :  كم الساداتالسينما في ظل ح -2
 1975كرنك"من حيث النوع أو الكم ، كما انطلقت موجة من األفالم تنتقد فرتة حكمه و تربز سلبياته أمهها فيلم " ال

د عرضه و اعترب ضمن محلة موجهة ضد ، وقد أثار الفيلم ضجة عن "على بدرخان"   خراج إو  ،عن رواية جنيب حمفوظ
الرئيس عبد الناصر بعد وفاته ،وجتريح شخصي لذاته و انقالب على الثورة و أمهيتها .إضافة اىل تناول جانب واحد من 

عتقال و التعذيب للمواطن املصري داخل السجون سدة برئيس املخابرات و عمليات اإلتلك الفرتة وهي مراكز القوى اجمل
حلسني كامل ، و يندرج الفيلمني حتت  1979بل كان هناك "إحنا بتوع األتوبيس ".ذا الفيلم الوحيد ،ومل يكن ه

األفالم اليت تناولت قضية حقوق اإلنسان لرتصد انتهاكات يف عهد عبد الناصر باالضافة لفيلم " زائر الفجر" ملمدوح 
                                                                                                          1975.2شكري

فقد اقتنصت السينما فرصة حرية الكالم املباحة ألول مرة لتناول جتاوزات الفرتة السابقة ،ومع ذلك ظلت الكثري من 
      سة لتقدم السينما " سينما النك 1973حىت قيام حرب  67قضايا فرتة الستينات بعيدة عن التناول خاصة  حرب

وتناوهلا حىت مع السبعينات ، لتبدأ تلك  67يف سينما االنتصار"،فالفيلم السينمائي مل ميلك اجلرأة لالقرتاب من اهلزمية
                                                   3.النوعية من األفالم اليت تعرضت للنكسة منها :" ثرثرة فووق النيل"،" اخلوف"وغريمها

     كذلك  تلك النوعية من األفالم اليت انتقدت مجال عبد الناصر ووصفته بالباطش الذي يعذب أصحاب الرأي   لنجد
           .4و املعارضني له يف السجن ، فقد كانت بعض األفالم يف عهد أنور السادات كفضح للنظام السياسي السابق

                                                             
  127-121أنظر: درية شرف الدين ، مرجع سبق ذكره، صص 1

 سلوى اللوباين، ثورة يوليو...والسينما املصرية، مقال سبق ذكره 2
                                                                                                        49-48وليد قادري ، دراسة سبق ذكرها،صص 3
                                        ، مستقبل السينما السياسية بعد الثورات العربية،مينا ممدوح  4
،http://www.elcinema.com/news/nw678922226 ،26/5/2015 ،14:52                                   
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انتقادية للنظام السابق على حساب النظام اجلديد إبان فرتة انتاج وبالتايل تلك الفرتة ظهرت تلك النوعية  اليت أنتجت 
الفيلم من خالل تلك اجملموعة عن التعذيب للمعارضني  للنظام الناصري فيما اصطلح تسميته " الكرنكة" من خالل 

                                                                                                         1فيلم" الكرنك" وغريه.
وليعد من أجرأ أفالم السينما املصرية اليت انتقدت احلقبة الناصرية من خالل رصد األحوال االجتماعية فيلم" ثرثرة فوق 

                            . 67حلسني كمال و الذي كان صورة رمزية للمجتمع الذي أفضى إىل هزمية 1971النيل"
لسعيد مرزوق الذي رصد الفساد يف اجملتمع املصري وكذا فيلم " الرصاصة التزال  1976" املذنبون"  إىل فيلم باالضافة
مامييز تلك النوعية أهنا و الذي تناول الروح املنهارة و النكسرة بعد اهلزمية،و لعل حلسام الدين مصطفى  1974يف جييب"

للداللة على  73املصري بعد النكسة ،وقد جاء ذكر حرب أكتوبرجتماعية و النفسية للمجتمع وال اإلحرصدت األ
األثر النفسي اإلجيايب للمجتمع املصري بعد العبور على سبيل املثال جند من هذه األفالم "أبناء 

باالضافة إىل فيلم " العصفور" ليوسف شاهني الذي طرح فكرة التضليل اإلعالمي وهنب القطاع العام 1974الصمت"
   2.اطية ذات اخللفية العسكرية بالتعاون مع قيادات التنظيم السياسي الناصري و استخدام املثقفني يف التضليلقر ري ،و الب

وعليه مع جميء " أنور السادات"  للحكم يف السبعينات يف إطار مامسي " التصحيح الثوري"  ، لتشهد مصر  مرحلة  
 .              نفتاح  يف إطار اجملتمع املفتوح ىل اإلإشرتاكية من اإلتعددية احلزبية ،و جديدة من االحتاد االشرتاكي اىل ال

مما مسح للسينما أن تشهد بدورها مرحلة جديدة مسحت هلا بانتقاد ممارسات الستينات من خالل مراكز القوى، وقائع 
    لرأي ل كبت حرية اجتماعي ملراكز السلطة، ارهاب من خالملعتقالت ، الفساد األخالقي و اإلالتعذيب ، القمع ، ا

تمع من ن سياسة السادات  جاءت لتحرير اجملأذلك  3 جهزة البوليسية و تلفيق التهم .ف بني األلو التعبري ، والتحا
                                                                         .قاد لتظهر افالم انتقادية حلكم سلفه تناخلوف مبعىن اخلوف من اإل

  .4ومنه تلك الفرتة مل ختتلف عن سابقتها يف تناول تلك القضايا السياسية الشائكة

                                                             
األهرام اليومي، بدون عدد ،                                                                                    الفيلم السياسي في مصر،عاطف أباظة،  1

http://www.masress.com/ahram/176062 ،26/5/2015 ،14:19                                        
  سلوى اللوباين، مقال سبق ذكره 2

                                           132-131أنظر: درية شرف الدين ، مرجع سبق ذكره، صص 3
 أمري العمري، النقد السياسي و مستقبل الفيلم املصري ، مقال سبق ذكره                              4
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وترواحت سينما تلك الفرتة بني سينما قادرة على اثارة الوعي و التنبيه ، أو السطحية و الدعاية للعهد اجلديد ومابني 
ال فرصة  إكن تلك احلرية املمنوحة للتعبري طار اجملتمع االستهالكي ،ومل يإتجارة بالفن يف ما االنفتاح و الاجليدة و سين

ستغلها البعض لثأر من مجال و رموز حكمه وممارسة البعض األخر النتقاد تلك التجربة الثورية يف مصر بشكل  مل يكن إ
                                                                                                  1.ة للربح على حساب القيم الفنية موجودا من قبل ، كما برز على السطح تلك النوعية اليت استغلت الفرص

فقد بدأت السينما بعرض أفالم تباينت من حيث عمق معاجلتها هلا من خالل عدة أعمال  73وأما عن حرب أكتوبر
                                        2يف جييب "و" بدور" منها حتت مسمى أفالم احلرب:" الوفاء العظيم"، " الرصاصة التزال 

فمع إلغاء القطاع العام السينمائي يف مقابل تشجيع القطاع اخلاص و االستثمار العريب و األجنيب يف مصر يف ظل 
خاصة أن الفرتة  إال أن السينما املصرية ظلت  ال تقرتب من تلك احملظورات السابقة 73الرأمسالية ،وحىت انتصار أكتوبر

انية عودهتا للحكم مكإن يتنىبء بأحد ميكن أال  تها، وتلك الرموز اليت يتم مهامج اجلديدة بدورها مل تكن واضحة املعامل
وماالزمه  73كتوبرأحداث ، مع أن انتصار كانتصار األن تلك ما تتخذ موقف الرتوي و التأين  موبالتايل ظلت السين

ب أسبايكن تناوهلا معمقا يف  ها ملراكز القوى السابقة ملإنتقادلتناوله سينمائيا ، وحىت يف  من فرحة شعبية يتدعي سرعة
                ى .ومنه مل تستطع أن تقوم السينما مبهمتها املنوطة هبا من وعي وتنوير للمشاهد. ة تلك القو أوكيفية نش

رهابية واليت  كانت كسبب رئيسي إعتربها البعض إة ملركز القوى وممارساتاها اليت وعليه ظلت تلك النوعية انتقادي 
              تلك القوى السابقة  . دة " السادا"ت املخلص منابقي  71، ولتكون ثورة التصحيح يوليو 67لنكسة

                                   .زين"مان،" " طائر الليل احلفالم تلك الفرتة :" آه يا ليل يازن ،" والقطط السأولنذكر من 
أة من زجاج،" ، زائر الفجر"،" أسياد وعبيد،"" السابقة ك" ماوراء الشمس"،" امر  نتقدت القوىإضافة لتلك اليت باإل

                                                                                                             " . العرافة
ع من املواالة للعهد اجلديد باعتبار تلك الثورة كانت البداية املشرفة لواقع مصري خمالف نو وبالتايل شهدت تلك النوعية 

            3 ملا سبقه.

                                                                                                                                                    

                                                             
                                                     133درية شرف الدين ، املرجع نفسه ، ص 1
 49وليد قادري، دراسة سبق ذكرها،صأنظر: 2
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 ووجب اإلشارة أن تلك الفرتة عرفت موجة من أفالم املقاوالت ،اليت كانت انعكاسا لرتاجع القيم واختالل املوازين يف  
احلياة االجتماعية و االقتصادية املصرية ،ومع ذلك حافظ بعض املخرجني على تقدمي مستوى األفالم الرائعة 

                                                                      1 منهم:"عاطف الطيب،"حممد خان،"خريي بشارة"،"رأفت املهييب" وغريهم.

أكتوبر" من قبل السادات، كان من الطبيعي أن يكون  الرتكيز على  6رعية اجلديدة " شرعية ومنه مع إعالن  تلك الش
السينما بالذات واضحا، كوهنا أهم الفنون ووسائط العصر وأكثرها تأثريا ، وهناك من يرى أن البداية الفجة الصارخة مل 

ال يف جييب " الذي حاول حسب النقاد ثورة تكن من خالل فيلم " الكرنك" ولكن كانت من خالل فيلم" الرصاصة التز 
                                                 .  2وقاتدهتا  يف ظل زعم تقدمي فيلم عن حرب وعبور أكتوبر52يوليو 

فكان من الطبيعي أن ترتبط السينما بنبض الشارع و اجلماهري يف تلك الفرتة ،وتكون مواكبة جململ التحوالت على 
حداث السياسية و األوضاع اجملتمعية اليت مرت ي دائما ارتبط باألالساحة السياسية املصرية،فال ننسى أن الفن السينمائ

هبا مصر .ومع ذلك كان اجلانب األكرب من تناول سينما السبعينات للممارسات املاضي من خالل جمتمع النكسة، 
جتماعية ، ليظل اجلانب السياسي  مبمارساته مبنأى عن السينما  مراكز القوى ،أو ممارسات احلاضر االقتصادية و اال

                                                                                            3.كعادهتا يف العهود السابقة
ا جديدة حتمل مسات غم أن تلك الفرتة عرفت تغيريات جذرية كان من املفروض أن تشكل أرضية خصبة لسينمبالر 

.                      و تأثريها على املستوى املصري و العاملي 73خمتلفة عن سينما املاضي،خاصة مع حرب أكتوبر
مل تنتبه هلا السينما لسنوات كثرية  شعب انتصر على إسرائيل .ومع ذلك تلك احلرب اليت شكلت نقطة حتول يف حياة

من خالل أفالم هزلية ، ال خترج كوهنا أفالم للمناسبات ، نفذت بعد احلرب  ري ،،وحىت تعاملت معها من منطلق جتا
يف أحداث مصر ، مستغلة تشوق املصريني لرؤية النصر وصور مل يشاهدوها ،وكل   فقط كدليل على مشاركة السينما

  4فجاءت تلك األفالم بقدر من التناول الساذج والرديء شكال ومضموناذلك لتحقيق الرحبية 

                                                             
 سلوى اللوباين ، مقال سبق ذكره. 1

                                   ، الشرق االوسط ،بدون عدد ،يناير 25، محمد بدر الدين يبدأ الطريق الى سينما أمين رفعت 2
http://www.middle-east-online.com/?id=191503 22:30،الساعة7/3/2015،تاريخ 

                                                          49أنظر: وليد قادري ، دراسة سبق ذكرها، ص 3
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فتلك األحداث كان من املمكن أن تكون من أقوى املشاهد يف سيناريو فيلم حرب،وقد تكون مادة لسينما ثرية ،وقد   
لكن السينما املصرية كانت سينما غائبة .كان بإمكاهنا رصد  فرحة النصر لرتصد ذلك  الواقع املصري املعاش حلظتها 

وض هبا التخلي عن سينما انت سينما ماوراء احلدث ، ذلك كان من املفر عن تلك امللحمة اإلنسانية و البطولية أو لرمبا ك
                                                                                   1 ؤثر فيه.يأثر و يتمائي ليس مبعزل عن الواقع ،فهي ن الفن السيناملاضي أل

السينما تاجرت بأكتوبر ليس أكثر من خالل تغليب الطابع التجاري،وقد كانت اإلشارة للحرب يف العديد من  منهو 
لتنتهي بانتصار أكتوبر،وقد  67األعمال كنهاية يف الفيلم ،و كخامتةألحداث مزرية يعيشها أبطال الفيلم نتيجة النكسة

حسب -سىفالم ،حىت أهنا تثري الشجن و األ غالبية األتسجسلية اليت تكررت يفكان تناول النصر أشبه للمشاهد ال
لتضحية، والوعي باحلدث  عتزاز من جراء االنتصار ،وترسيخ معاين الوطنية و احساس بالفخر و اإلعوض اإل -البعض

                                                                           .از عظيم يف تاريخ الشعب املصريإجنكقيمة و 
       مل تكن تلك اخلطابات الفيلمية سوى محاسية ،خطابية ال حتقق إحساسا مبصداقيتها ،لتمزج بني أحداث احلبومنه 

و احلرب وحىت األغاين و الرقصات و غريها ذلك أن غايتها الرحبية .ومنه مل تقدم أي خطوة لسينما أكثر وعيا ، لعمل 
ولعل السبب يف ذلك يعود لنقص املوارد املالية وخاصة مع  .2وعية يف العامل كله فيلم حرب رغم سعة انتشار هذه الن

عدم وجود القطاع العام يف اجملال السينمائي إضافة إىل عدم قدرة و إمكانية السينمائيني من إنتاج أفالم من تلك النوعية 
                                                                                 .خاصة مع عدم توفر اخلربة املسبقة

كما ال ننسى أن يف تلك الفرتة ذاهتا عقد " السادات " معاهدة سالم مع إسرائيل" وتطبيع عالقات معها ، وإسرائيل 
هي العدو يف حرب أكتوبر،  ،وأي تناول قد يكون كمساس للنظام  خاصة مع سياسة تضييق احلريات يف ذلك الوقت 

                                                                    غم أن النظام يف بدايته نادى بغري كذلك .على الر 
ومنه كل تلك التجاذبات احمليطة أثرت على واقع السينما ،فجاء التجاهل على حساب حرب أكتوبر لتظل  بني الواقع 

                                                                            الثوري و التجسيد السينمائي،تلك العالقة اليت مل يتمكن السينمائيون من إدراكها.                      
تارة، وحرب أكتوبر تارة أخرى ،لرتبط بني النكسة  67ومنه تأرجحت السينما املصرية يف السبعينات بني املتاجرة بنكسة 

 .و النصر لذا مسيت تلك األفالم" سينما النكسة يف سينما االنتصار"

                                                             
                                                         36دراسة سبق ذكرها، أنظر: وليد قادري ، 1
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سي  للنظام السابق ومراكز القوى واليت أدت ومل يكن تناول  النكسة من خالل االحنالل األخالقي و الفساد السيا 
حباط وضياع الذي أصاب املصريني بعد النكسة  ليكون النصر إالتدهور األخالقي و النفسي  من  للهزمية ومابني

                                                                                            املخلص من كل ماسبق .   
وعليه  السينما املصرية ظلت حتمل النظام السابق وممارساته املسؤولية كل ماوقع حىت يف حىت أهنا مل تتعرض للسبب 

احلقيقي للهزمية وحىت مقدماهتا أو مناقشة حجم تلك اخلسارة العسكرية وال املوقف احلقيقي للنخب احلاكمة بل وجهت 
من ذلك   أبعد ،وحىت أهنا ذهبت إىلاعي جملرى األحداث وعمقها انتقادات الذعة للنظام السابق عوض التحليل الو 

للمتاجرة هبموم الشعب و مشاعرها من خالل عدة أعمال منها " ثرثرة فوق النيل"،" اخلوف"،" البواب " وغريهم، فتلك 
بالفن يف أردأ  اب اجلمهور ومتاجرةذجتسياسي مل تكن يف اغلبها سوى إلرغم تشدق صناعها بالوطنية وخبلفية الفيلم ال

                                                                                                                  .صورة   
مع أن بعض النقاد  يرون أن هناك أفالم ، وإن كان تناوهلا مل يكن يرقى ملستوى التعمق و التحليل ومل يقدم رؤية حىت 

" أغنية   اولت النكسة و انعكاساهتا املدنية و العسكرية وغريها على اجملتمع املصري بأفضل مستوى منها :ومع ذلك تن
" ظالل   ،1974،" العصفور" ليوسف شاهني 1974،" أبناء الصمت "لعلي راضي 1972على املمر"لعلي خالق

                                    .             1975،و" احلب حتت املطر"1975على اجلانب اآلخر"لغالب شعث
، ومع ذلك مل 67فالم أن تلتمس مقدمات النكسة ، وتكتشف جذورها يف اجملتمع املصري قبل وقد حاولت تلك األ

يتمكن فيلم شجاعة اإلمساك باجلذور العميقة للنكسة خاصة يف جانبه العسكري ومنه مل جيد احلدث مايوازي قيمته 
والكيفيا  من حيث العمق ،ولريجع ذلك لنفس األسباب اليت جعلت السينما قاصرة يف تناوهلا حلرب سينمائيا ال كما 

                                                                                                                 أكتوبر .
اهلزمية باعتباره احد أفراد النخبة العسكرية احلاكمة يف الستينات ، إضافة إىل وجود رئيس دولة حايل كان مشارك يف تلك 

                   .فكل ذلك  حال دون التعمق يف احلدث حىت ال يدخل السينمائي يف حالة صدام مع النظام احلايل
ة نصر ،ومن خاصة مع دعوة " السادات " لعدم فتح ملفات املاضي ،ومن سيتحدث عن هزمية و الشعب يعيش يف حال

وخاصة أن  تلك الفرتة أسست ملرحلة جديدة مع االنفتاح  سيتحدث عن حرب والرئيس اجلديد حياول إرساء سالم.
االقتصادي ،ذلك االنفتاح الذي كان اقتصاديا ومل يقصد به االنفتاح يف كل شيء من تغري يف العالقات و القيم السائدة 

 . 1،فهو ليس كما فهمه املصريون
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م الذي أدى إىل ثقافة منهارة وقيم ضعيفة ليصبح سلوك الغالبية يف الساحة املصرية مرتديا و أنانيا وعشوائيا ذلك الفه
وغري موجه يف الغالب مبنظومة قيم سوية وقوية مما أدى إىل انتشار السلوكيات االحنرافة أخالقيا و اجتماعيا فقد تعرضت 

ات يف إطار سيطرة القيم املادية ، وأذواق الفئات اجلديدة اليت افرزها االنفتاح البنية الثقافية لرتدي واضح يف أواخر السبعين
                                                                                                     1القتصادي يف مصر

ديدة ظهرت يف اجملتمع املصري بعد فشل ذلك  االنفتاح الذي جاء نتيجة عدة عوامل منها ضغط فئات إجتماعية ج
و إن كان االنفتاح بدوره كان لتخليص مصر من أزمة اقتصادية كانت نتيجة العدوان و إعادة  التجربة االشرتاكية،

                                                                                                              .التسليح
وبالتايل كان البد من إنعاش االقتصاد املصري برؤوس أموال و االتصال أكثر بالعامل اخلارجي من خالل التمويل اخلارجي 

اخلاص ،فكل تلك العوامل على الرغم من اجيابياهتا إال أهنا يف املقابل كونت  من خالل االستثمارات اخلارجية و القطاع
            من املستوردين ،واملقاولني و السماسرة و جتار الذين استغلوا االنفتاح لتكوين رؤوس أموال طائلة  ةفئة جديد

ر الذي مل يكن يعلم عن مقومات الفن و استثمارها يف خمتلف القطاعات ومن بينها القطاع السينمائي ، ذلك املستثم
                                   2.السينمائي وال رسائله سوى الرحبية ،ولتتحول األفالم بدورها لسلع استهالكية ختضع ملنطق السوق 

فالم نشر األ يف تلك الفرتة،ليكون واقع تلكمل تكن الدراما السينمائية إال معربة عن حتوالت الزمت  اجملتمع املصري 
ووفق النظرة امليكافيليةو االنانية و اجلشع و االستغالل و املكسب السريع عكس   ثقافة الكسل وحب الذات املفرط

ليظهر مستهلكون جدد لديهم حالة من الشره  3،ماكان سائدا يف االشرتاكية من الدعوة اىل العمل و اجلد وبذل اجلهد 
االنفتاح لتحقيق مكاسب مادية وكونت ثرواهتا بطرق غري مشروعة وتسلقت العميق ،وخنب جديدة  استغلت  موجة 

ة و تدور وتقلدت املناصب العليا و أصبح هلا نفوذها ،ويف املقابل عاىن غالبية الشعب من غالء املعيش السلم السلطة،
   4لوكيات احنرافية .قتصادي ، لتتنامى ظاهرة اهلجرة نتيجة العجز و اإلحباط و تظهر ساملستوى االجتماعي و اإل

 

                                                             
، 31، حماضرة يف علم اإلجتماعي،جملة الدميقراطية ، العددفي  مصر التحوالت الثفافية و منظومة القيمأنظر: علي ليلة،   1

http://www.domocracy-ahram.org  ،31/10/201421:00الساعة        
  162-160درية شرف الدين، مرجع سبق ذكره، صص 2
 نفسهاعلى ليلة، احملاضرة     3

                                                                                            3-1،ص1994، مكتب الشباب، قصور الثقافة، بط ، القاهرة، ، في الدراما التلفزيونيةأنظر:حممد الشربيين  4
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ولعل هذه الفرتة كان هلا تأثريها على االنتاج السينمائي ، لتتناول تلك النوعية من األفالم معاين االنفتاح ، الفئات     
الطفيلية ، منط االستهالك اجلديد ، التحالفات العائلية و غريها ، ومل يكن ذلك التناول من باب دورها التوعوي يف 

ارج املنافسة نما نفسها خيرجع لضرورة فرضها التحول اجلديد الذي يستلزم املعاجلة و حىت الجتد السي اجملتمع ولكن
النفتاح قد تغري ،وختسر القبال اجلماهريي .ومنه تناولت كل ماقد يستجيب هلا اجلمهور ،ذلك أنه حىت اجلمهور يف فرتة ا

                                                 1ملواكبة عصر االنفتاح.و استهالكي أكثر صبح مييل اىل ماهأ مفهومه ونوعه إذ
على  أساسا وبالتايل السينما من خالل ماطرحته على شاشتها كان لذوق مجاهريي من جهة، والعتماد هذه الصناعة

ىل إتوجه السينما ا مايربر والذين يعتمدون على عالقات املصاحل اخلاصة ،ولعل هذ فراد ال املؤسسات اخراجا و انتهاجا أ
                                          2بضوابط، وجهات تسعى للرحبية مةحىت كيفية تناوهلا اليت كانت حمكو تناول تلك املواضيع، و 

       صناعة وجتارة، ولتشهد هذه األخرية حركة مد وجزر .-ذلك أن الدراما ومنذ بدايتها ارتبطت بنقضني أو أكثر: فن
ن كانت يف بدايتها كفن له هواته وممثليه،وبعدها حتولت لصناعة هلا سوقها مثلما هلا كتاهبا وخمرجيها وخاصة مع ظهور إو 

                                                                                                                                                                                                                   شركات اإلنتاج، والدراما ماهي إال مشروع كباقي املشروعات فأساسها مبىن على الربح أو اخلسارة و هذا أمر مشروع                     

ولترتاوح األفالم السينمائية مابني اجليدة و الرديئة اليت روجت لالنفتاح االستهالكي  من خالل تلك الصور السينمائية "
ويف مقابل ذلك عاش املواطن املصري نوع من القنوط و اليأس و اإلحساس .اليت عكست القيم االستهالكية اجلديدة 

ة نتيجة لذلك التحول الذي مشل نسق القيم اجملتمعية وحىت الشخصية بالعجز و الذي ظهر غالبا يف شكل ممارسات عنيف
القومية ذاهتا .ومنه حاولت بعض األعمال السينمائية نقل ذلك الواقع االجتماعي ،وتناولت سياسة االنفتاح و آثارها  

من األفالم هابطة املستوى  على اجملتمع لتعرب بذلك عن سينما واعية بدورها التنويري يف اجملتمع ،يف مقابل تلك النوعية
، من منطلق رحبي من خالل قاعدة" اجلمهور 3"عن العنف ، اجلنس ، احملظورات وغريها واليت سعت جلذب مجاهريي

عاوز كده" ، ذلك أن حسب رأيهم نسبة عالية من املشاهدين يتهافتون على دور العرض ملشاهدة تلك أفالم العنف ، 
الرتفيه وخاصة يف ظل  تلك االحباطات و القنوط و اليأس الذي عاشه املواطن املصري  اجلنس وغريها  من أجل املتعة و

 لتشكل السينما متنفسا له .وبالتايل تلك النوعية نتاج ذوق شعيب  

 

                                                             
                                                        173أنظر:درية شرف الدين، مرجع سبق ذكره، ص 1
 ،  نفس الصفحات السابق شربيين ، يف الدراما التلفزيونية، املرجع حممد ال:أنظر 2

                                                    181--173أنظر:درية شرف الدين، مرجع سبق ذكره، صص 3
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لذلك املواطن الذي ال جيد مايالمس مهومه ،مع ذلك حسب البعض مل تعرب إال عن االغرتاب يف الشخصية العربية  "و   
                                                                                  . 1"يومي على شاشة السينما وواقعه ال

ات اليت ظهرت يف ومع ذلك كانت هناك أعمال مل تنقد الواقع فحسب بل أدانته و انتقدت تلك السلوكيات و املمارس
و سوء االستغالل والقيم االستهالكية و الكسب غري  فساد و الرشوة ثر سياسة االنفتاح من انتشار للإاجملتمع املصري 

شكال أثابة احتجاج على املشروع ،تراجع قيمة متسك املصري بوطنه وهجرته لبالد لنفط وبالتايل كانت تلك األفالم مب
إشارة واضحة إىل  كونوهجرة و لت عنف، قتلليت قد يسلكها الفرد من اأهنا نقلت تلك النهايات  وحىت.وغريهاالفساد 

                                                           منه.نفجار القادم يف املستقبل والتحذير احتماالت اإل
قمر" ،"رحلة داخل امرأة" ،" األ1977خانومن بني تلك األعمال نذكر:" املذنبون "،"شيلين و أشيلك " لعلي بدر 

حملمد عبد العزيز،" انتبهوا أيها السادة"،" اليزال التحقيق مستمرا  1978عايا" هلشام أبو نصر،" احملفظة م 1978
مد راضي ،" وقيدت ضد حمل1981لعلي بدرخان ،"أمهات يف املنفى" 1981الشرف فهمي ،" أهل القمة" 1980"

                                                                                                جمهول"ملدحت السباعي .
 1975،" أريد حال" لسعيد مرزوق1975،و" النداهة" حلسني كامل 1977باالضافة اىل " التالقي " لصبحي شفيق

                                                                                 2 1976و"االينب الضال " ليوسف شاهني  1975،" وكذا " اهلارب" لكال الشيخ" 
وقد كانت تلك االهنيارات األخالقية و االجتماعية وخمتلف السلوكيات اليت عربت عنها الدراما ماهي إال نتيجة 

لالحتقان الذي دام سنوات عديدة  يف الشخصية املصرية من خالل تلك املبادئ السياسية و املذاهب االقتصادية اليت 
اللربالية، لتكون تلك املمارسات وغريها كحتمية لتطور اجملتمع ، وما الدراما السينمائية إال تراوحت مابني االشرتاكية و 

    3 .معربة عن ذلك الواقع

 

                                                                                                  

                                                             
-http://digital                                     ،جملة نصف الدنيا ،مؤسسة األهرام،بع،في ظل الرقابة الغائبةأنظر: سناء مدين،  1

ahram.org/article.aspx? Serial=444359،1 /2 /2014،16 :00 

                                                        193-184نظر:درية شرف الدين، مرجع سبق ذكره، صصأ 2
       241-238صبحي الزبيدي، السينما و الثورة يف مصر، صص:أنظر 3
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اوهلا اجلانب االقتصادي و االجتماعي دون االقرتاب من النظام السياسي ومع ذلك تلك النوعية من األفالم مل يتعدى تن 
أو اجتاهاته أو ممارساهتا ،وما يأخذ على هذه األفالم ليس فقط عدم التطرق للقضايا السياسية ولكن كذلك قد بالغت 

تشني و املنحرفني و غريه   يف تصوير اجملتمع املصري بصورة منطية أظهرت جمتمع مرحلة السبعينات جمتمع للمفسدين، املر 
من خالل تلك  السينما التجارية  الذي كانت سياسة االنفتاح إحدى روافدها ،وقد  ركزت على مواضيع العنف، الدم 

 .                                                                                                     ،املخدرات و اخلالعة
حلسام الدين مصطفى ،"  1980ألشرف فهمي،و" الباطنية" 1980لك النماذج الفيلمية  نذكر:"" الشريدة" ومن ت

ألشرف فهمي وغريها من " يسقط اجلسد"،" ليل ورغبة،"فتوات  1981،" الشيطان يعظ" 1981أنياب حملمد شبل 
لقانون كنمط سائد يف اجملتمع املصري يف تلك بوالق " ..اخل    لتعرض تلك النماذج االهنازية ز الفاسدة و اخلارجة عن ا

                                                                    1الفرتة، لتمثل أسوء مناذج السينما املصرية يف السبعينات 
الستثمار الفج خاصة مع سيطرة  القطاع اخلاص على القطاع السينمائي،و انسحاب الدولة  ،لرتتبط  صناعة السينما با

 .                  وخضعت لرؤوس األموال العربية من خالل دخول العديد من الشركات اخلليجية و زيادة عدد الفضائيات 

مل خطورة ذلك اإلنتاج اخلارجي أن ال يعرف أي مقاييس لنجاح األعمال وال توجد لديه ضوابط يف العمل شلي 
                                                                                    2السينمائي وكل عالقته باإلنتاج أنه صاحب قناة تلفزيونية أو رأمسال 

نما مشروع اقتصادي بامتياز وهدفها جتاري ملستثمرين أدركوا أمهية ذلك القطاع احليوي الذي حيقق صارت السيومنه 
املشاهد ،ولعل هذه املنظومة مت استعارهتا بطريقة مستنسخة من منط اإلنتاج  -صلبة مباشرة ومؤثرة مع املستهلك

     نه سلعة استهالكية ختضع يف وجودهاأمل فين على ايت ،ليتعامل مع أي عاألمريكي الرأمسايل املعتمد على املنطق الربغم
                                                                                                                   3و أمهيتها وقيمتها ملنطق السوق

ع لقوانينه حىت اصبح ملء الشرائط  بأعمال تافهة، تون السوق االستهالكي لينصا أالفن السينمائي  ومع دخوله يف وعليه 
 .و أصبحت الكامريا تصور كل ماهو قبيح ، سوقي و مبتذل 

                                                             
                                      213-195نظر:درية شرف الدين، مرجع سبق ذكره، صصأ 1

                                                                                      5-4مسري العفيف، االنفتاح االقتصادي و تأثريه على السينما املصرية و الصينيةـ، دراسة سبق ذكرها، صص:أنظر 2
 http://www.alnakedaliraqi.net/article/17915.ph ،، موقع الناقد العريب، هوة الدراما في قبضة لمعلنياسني الدليمي 3

 18:00،الساعة4/1/2014،
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ولتساهم بدورها يف افساد الذوق العام وحىت أهنا ختلق حالة من االغرتاب لدى املواطن ، وهكذا الدراما السينمائية   
        ىل الناس مل تعد تعلمهم فهم احلياة بل تعقدها هلم أكثر ،وال تنري  ماغمض عليهم بل تزيد التعتيم إأقرب الفنون 

و التجهيل من خالل خفة التناول ،والتسعى لفضح الرتدي و كشف ماهو فج وضبايب بل تعني على استمرار السائد 
ليس يف موت الضمري أو انعدام  ائم ومستقر.ولعل املشكلمباالة و االستسالم و الرضا مباهو قالوتوجيه اجلمهور حنو ال

خالق لكن هي نتاج سياسيات متفاقمة يف احلياة ،أصبحت تشكل كيانا له القانون السائد/العرف العام ، وهكذا األ
دع يف انتاج الدراما يف حدود الرجل الثاين)املمول، املنتج( والذي يفضل االختباء وراء املخرج ليبقى يف الظل لكي يب

                                                                                                     1حدود املساعدة و املعاونة.
ومنه ذلك التحول  االقتصادي و التغريات احمليطة باجملتمع املصري كانت أعنف يف تغيري  ذلك اجملتمع املتمسك بالقيم 

تصدعا وفتورا لبعض القيم ، وحىت تلك القيم السياسية منها ": التمسك بالوطن، وحب البقاء فيه  واليت الروحية لتخلق 
                                                                              تغريت مع تنامي هجرة الشباب حبثا عن حياة أفضل.        

كتاتورية واستبدادية و ليظل سرب ظهر ممارسات ديأ همن ادعاءاته الدميقراطية إال أنلرغم ويف ظل ذلك أن النظام اجلديد با
غوار السياسة بعيدا عن الشاشة السينمائية كالعادة ،وبالرغم من تلك احلراكات الداخلية و اخلارجية من التعددية احلزبية، أ

كل ذلك  . السالم/ الفتنة الطائفية ،قوانني الوحدة الوطنية التوجه اىل الغرب، تزوير االنتخابات، زيارة اسرائيل، اتفاقية
                                .  و جدوى املشاركة السياسيةألم تتناول املمارسة الدميقراطية كان مبنأى عن السينما ف

     لضرورة معاجلة مشكلة االنتماءسرائيلي وحىت مع تراجع مكانة مصر عربيا مل تنتبه السينما ع العريب اإلومل تتعرض للصرا 
وية القومية ، وحىت موضوع التعايش السلمي بني املسلمني و األقباط مل يكن مطروحا سينمائيا .بذلك خلقت و اهل

السينما نوع من العالقة اجلدلية بني تقريب الواقع و تغريبه على الشاشة السينمائية، تلك احلالة اليت ظل املواطن  املصري 
،ومل جيد سبيال للتعبري عنها أو حىت اخلالص  سوى من خالل العنف اجلماعي الذي تصاعد يف الشارع املصري  يعيشها

                                                                                                                 .،ووصل لدرجة اغتيال الرئيس
 1976لسنة 220ينما عن معاجلة كل ذلك يعود للرقابة املفروضة  خاصة مع اقرار قانون رقمولرمبا سبب غياب الس

 . 2الذي تضم مجلة من احملظورات و املمنوعات

 

                                                             
                      1980،  57، جملة الفنون، العدد  قراءة تحليلية لمشكالت االنتاج ،حممد الشربيين 1
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و الدولة ، مع أن تلك األفالم اليت مست قيم   لتمنع الرقابة العديد من األفالم من العرض باسم محاية النظام العام  
: الدين ، السياسية و اجلنس مما ضيق اخلناق    ال متس بأمن الدولة ، ليظل ذلك الثالوث احملرم اجملتمع مل متنع مادامت

                                           أمام السينما اجلادة لتسيطر السينما التجارية                                    
م السينماية للتسلية  لتلك السمة املشاهبة لألحالم يف الصور السينمائيوة ولعل الكثري من املشاهدين كانوا يتوجهون لألفال

حالم مع شخصية درامية يف ليهضم املعاين و االستعارات ويف ذلك العامل احلسي بصريا يندمج هبويته حبرية متاثل األ
لكبت السياسي الذي ه األفالم لتخلق توحدا عاطفيا مع تلك الشخصية ، فتلك األفالم كانت كمتنفس لذحدى هإ

                                                                                                                      1يعيشونه.
فجرت يف ريه كل تلك الرتاكمات مالبثت أن غرتاب وغنتماء و اإلك التحول وإحساس املواطن بعدم اإلومنه كان لذل

صري يف إطار مظاهرات شاركت فيها خمتلف الفئات من موظفني، طلبة وعمال وحىت وصلت حلد العنف الشارع امل
وقد كانت مبثابة إسقاط القناع عن الوجه االستبدادي لدميقراطية السبعينات، اليت كان ردها والتصادم مع اجلهات األمنية 

                             .  وص" ال شرعية هلا عنيفا حىت وصفت األحداث بأهنا جمرد" أحداث شغب و انتفاضة لص
      خاصة مع قيام السادات باستفتاء على قرار القانون اخلاص حبماية سالمة املواطنني بقصد التصدي لعناصر التخريب

و التشكيك، ونص القانون على عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة على كل من يثري اجلماهري ، ويعرض السلم العام للخطر  
أو اإلضراب ، وكان االستفتاء غري حقيقي يف نفس الوقت بالرغم من ادعاء الرئيس أن املوافقة    عتصامإلابالتجمهر أو 

                                                                                  .  %99.42عليه كانت بإمجاع كاسح
،فهو مبوجب قانون الردع اجلديد أو قانون محاية 220وبالتايل زاد اخلناق أكثر على السينمائيني إن مل يكن مبوجب قرر

                                                                                                   .القيم من العيب ..وغريه 
،و انفراده بالسلطة و احلكم يف خمتلف مؤسسات الدولة ، وكل تلك 1979وحىت مع إعالن الرئيس للتطبيع مع اسرائيل

إعالن القرارات القت اعرتاضا شعبيا وخاصة ملكانة فلسطني يف الوجدان املصري و العريب ،والكره للكيان اإلسرائيلي ومع 
العرب عزل مصر ومقاطعتها سياسيا ، لتشهد بذلك تلك الفرتة وقائع غري دميقراطية و تغريات سياسية ،ومع ذلك مل 

 . 2يستطع فيلم واحد أن يقرتب من مناقشة قضية الصراع العريب اإلسرائيلي

                                                             
 10-9،ص ص2012، دمشق،2، ت: رياض عصمت، املؤسسة العامة للسينما، طالتمثيل السينمائيأنظر: ماري إلني أوب براين،  1

 233-227شرف الدين، مرجع سبق ذكره، صص  أنظر: درية 2
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من خالل مجعية نقاد السينما  يأاملطالبة برفع احلجز عن حرية الر وبالرغم من كل ذلك احلصار حاول بعض السينمائيني 
رقابة ، اليت كان منعها واضحا ، اليت حاولت الدفاع عن حرية التعبري وحىت  العمل على فضح اجهزة ال1979املصرية 

                                                                   .ضراب و التظاهرواليت تتعرض للحرية،القهر ، اإلرهاب ، اإلفالم السياسية بشكل خاص لأل
       وتصاعد األحداث يف مصر و إصدار قرارات التحفظ من قبل السادات  1981ومع انفجار األحداث الطائفية يونيو

 1981أكتوبر  6و دعوته لالستفتاء على إجراءات و مبادئ الوحدة الوطنية و لسالم االجتماعي حىت اغتياله يف 
            مع تعاليم اإلسالم ، ويف خضم كل ذلك ظلت السينما بعيدة عن تلك األحداث العنيفة باعتبار قوانينه ال تتفق 
        غتيال الرئيس. ويف تلك الفرتة ظل تناوهلا ملواضيع العنف و الدم يف إطار جتار املخدرات إبو الدموية اليت انتهت 

ديد  إال أن هناك أفالم كانت على درجة من الوعي و العمق و اجملرمني ليس إال  تعبريا عن أذواق مجهور االنفتاح اجل
                 1والرؤية للمستقبل منها :" اهلرب"،" على من نطلق الرصاص "،" عودة االبن الضال"،" و " األقمر".

             ة عقاب ثور أيف  وإن املتأمل كذلك  يف الدراسات اليت أجريت على وضعية املرأة يف السينما املصرية سواءا
ن تلك الظروف اجملتمعية السياسية و االقتصادية و االجتمعية يف تلك أأو يف الستينات و السبعينات يرى 1952

أن املرأة شكلت رمزا  اته " ماجدة موريس" عن فرتة الستينالفرتات انعكست على وضعية املرأة ،وعلى صعيد ما كتبت
ملصر أي مثلت اهلوية املصرية ، وتعاملت السينما مع صورة املرأة بأشكال عمق يف عالقتها بالعمل السياسي و املوروث 

           :االجتماعي ،وذلك كان واضحا يف منظومة السلطة ، فقد استخدمت رمزا للوطن يف العديد من األعمال منها
جيابية يف اجتاه الدفاع عن املبدأ الستينات صورة أخرى للمرأة أكثر إر"وغريمها ، كما قدمت سينما "،" مرا ما 30" القاهرة

                                                                 2سالماه". إ، "و  أو العقيدة و احلق يف " الناصر صالح الدين
مرأة أخرى و خمتلفة وبعيدة عن الواقع ، حيث أظهرت يف إة أمام الكامريا ن املرأة املصريمع أن البعض من النقاد يرى أ

               فهي تعتمد دائما على  جسدها ،العمل السياسي بصورة سطحية من خالل املدخل املادي و اجلسدي فقط 
     3يف نضاهلا السياسي  كأفالم نادية اجلندي اجلاسوسية يف إسرائيل وغريها 

                                                             
 233-230أنظر: درية شرف الدين، مرجع سبق ذكره، صص  1
 79أمل اجلمل، مقال سبق ذكره، ص2

،مركز مرام املصري لدراسة أولويات هوة الدراما التلفزيونية...أمام الكاميرا إمرأة مختلفةأنظر: مي حمروس ،   3

  19:00،الساعةhttp://www.mramcenter.com/article.php ?aid=486،28/1/2014،املرأة
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         يف ظل تلك القوانني ومع تلك املمارسات تأكد وجود رقابة داخلية داخل الفنان تأصلت مع احلكم الشمويل ومنه  
يف فرتة الستينات، ومل يستطع السينمائي التخلص منها.إضافة إىل أن سطوة املوزع العريب و امالءاته ، ومع ذلك توافرت 

احلصار املفروضة  حىت ال تبقى سينما السبعينات بدورها سينما بال قضية  النيات الصادقة لبعض السينمائيني لكسر دائرة
أي قضية سياسية ،وخمرجها بال نضال .                                                                                   

د يف معظم أعماهلا ، فمع تراجع تلك عهد" " السادات"  اتبعت أسلوب التوخي أو الرتدسواء  يف  وعليه السينما يف 
                                   .املشاركة السياسية تراجعت املشاركة السينمائية يف أحداث ووقائع اجملتمع املصري السياسي 

من  -قتهاو –ا كبريا بو اجتاه ليفقد الفيلم املصري جانذلك أن الفيلم ميثل جانب منه وجهة نظر وجماال للتعبري عن رأي أ
و اجتاها ليهرب للماضي تفاديا للصدام مع السلطة . ومنه نأت السينما املصرية عن معظم   قدرته على أن حيتوي فكرا

                             ية.كن هلا اجلرأة على االقرتاب من املمارسات السياستو كانت غائبة  ومل   أحداث مصر الكربى ،
نفتاح عي وسينما تسعى للرحبية يف ظل اإلانتقاد األوضاع القائمة للتنبيه و الو  ولتلتظل تتأرجح بني سينما حا

وبذلك فقدت السينما املصرية وقتها جانبا من ذاكرهتا املصورة لعدم تعرضها ألحداث ملحمية مهمة يف  قتصادي .اإل
                                                                                   73.1تاريخ الشعب املصري كنصر أكتوبر

ومع ذلك ال نغفل عن حماوالت سينمائيني جادين أثبتوا قدرهتم على رصد  الواقع بكل جتلياته، وفضح كل ماهو مرتدي 
ملنع أو احلذف لبعض املشاهد.  ومع ذلك  فيه وذلك لتوعية و التنبيه.بالرغم أن أفالمهم اصطدمت مع الرقابة سواء با

كان إمياهنم أن الفيلم مل يكن رسالة ،  و حيمل يف طياته تغيري أو ثورة فال جدوى ذلك أن السينما رؤية و فكر وفن قبل 
                     .                                                                                  أن تكون تكون تسلية وإهبار

بعض األعمال انتقادات لفرتة حكم السادات (:   قد محلت   في ظل حكم مبارك)  السينما مابعد السادات -3
بعد وفاته من خالل رصد التحوالت يف العالقات االجتماعية و اهنيار قيم اجملتمع املصري و آثار سياسة االنفتاح إضافة 

وعلى الرغم أن تلك النوعية كانت أفالم اجتماعية إال أهنا مل .   ل لرئيس حبادث املنصة،أو اغتيا   77إىل أحداث يناير 
لريصد قضية حقوق اإلنسان من  1986" الربيء"    ختل من احلس السياسي ، فقد قدم املخرج عاطف الطيب فيلم

 .ية خالل االعتقال و التعذيب يف السجون بغري وجه حق من قبل السلطات و األجهزة األمن

                                                             
 242-234أنظر: درية شرف الدين، مرجع سبق ذكره،صص 1
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يناير ومل يكن هذا الفيلم  19و   18حملمد خان الذي تضمن يف أحداث  1989اإلضافة إىل فيلم "زوجة رجل مهم" 

                                                                                                   1. جند كذلك" اهلجامة " للمخرج" حممد النجار.   77الوحيد الذي تناول أحداث
و حكم السادات،ليقدم   ومنه  ظهرت تلك النوعية اليت انتقدت ممارسات العهود السابقة يف ظل احلكم الناصري

ية هتم اجلماهري من خالل ثالثيته)إسكندرية املخرج" يوسف شاهني عدة أفالم جديدة تناولت قضايا سياسية واجتماع
(،ليكون منوذج للفنان امللتزم  من خالل مناقشته لقضايا 1990، إسكندرية كمان وكمان82،حدوثه مصرية78ليه

                                                     2طرح عدة قضايا جريئة مثلت مرحلة من تعمق الوعي السياسي. عليهو    حياتية هتم غالبية الشعب املصري.
ومما الشك فيه أن السينما يف مصر من خالل مناذج كثرية منها لعبت دور الناقد جلوانب احلياة برمتها يف مصر وخارجها، 

.                            من تلك اجلوانب حىت  اماحيث شكل اجملال السياسي حمورا همن خالل رؤى كتاهبا وخمرجيها، 
انت تلك األفالم تتناول موضوعات اجتماعية ،لرتصد الكثري من األعمال عدة قضايا سياسية داخل مصر من و إن ك

                                                   3فساد و عيوب سياسية لألنظمة، و خارجها كالقضية الفلسطينية و التطبيع و غريه.

التوجه إىل اإلنسان عموما وفائض الوعي باهلوية القومية، و استيعاب الرتاث  ذلك من خالل قدرة املخرج السينمائي على
                                                                                       .4إىل حقوقه الثقافية و السياسية هلرفع وعي اجلمهور العريب وتنبيه احلضاري و القضايا اآلنية

يف مقابل تلك األفالم اليت .ثرية تلك األفالم اليت مل تقدم سوى طمس للهوية العربية و املصرية باألخص ومع ذلك ك
   5 1970تنهض بالثقافة و الوعي العريب، وتكرس اهلوية الغائبة عن األعمال األخرى على سبيل املثال " فيلم األرض" 

                                                                              6الوعي السياسي و االجتماعي اجلاد.لتزام احلقيقي و الذي عرب عن حلظة اإل ليوسف شاهني

حيث تاريخ  السينما مليء بتلك 19977باإلضافة إىل فيلم " املومياء" لشادي عبد السالم و " القبطان" لسيد سعيد
ويف عديد ذا النوع الذي ازدهر إنتاجه إبان حركات التحرر الوطنية العربية. األفالم اليت قدمت قضايا وطنية وحىت عربية،ه

الفلسطينية ،  ريرالتحرير يف اجلزائر، منظمة التح عمال أظهر مساندة مصر للحركات التحررية مثل : جبهةمن األ
                                                                                                    السودان، ثورة ليمن .

                                                             
 سلوى اللوباين، مقال سبق ذكره                                                            :أنظر 1
 60-57أنظر: حسن احلداد، مرجع سبق ذكره، صص 2

 47وليد قادري، دراسة سبق ذكره، ص  3
                                                                            45،ص2003،اإلسكندرية،1، دار اجلامعية اجلديدة للنشر، طمفهوم الهوية في السينما العربيةأنظر: سعد القرش،  4
                                                                           46وليد قادري، الدراسة نفسها، ص 5
                                                                     60-59حسن احلداد، مرجع سبق ذكره،صص 6
 47، صالدراسة نفسها  وليد قادري،  7
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هداف سياسية تتماشى مع ماتراه صنع أل 1966زائرية ،وفيلم" اليمن"أنتج ملساندة الثورة اجل1958فمثال فيلم" مجيلة "
                                1للثورات القائمة يف املنطقة العربية  الدولة يف تلك اآلونة.وبالتايل جاءت مساندة السينما

     .تصادي و السياسيىل ذلك التحول اإلقإالسادات وصوال  رحلة الناصرية وبني مرحلةومع ذلك التحول النوعي بني امل
لسياسية يف العهود السابقة لرتصد يف الثمانينات ازدادت مساحة احلرية املنوحة لصناع تلك النوعية النتقاد املمارسات ا

من خالل تلك األفالم اليت تعاملت مع السياسة على مستوى اإلسقاط  هاربة إىل ، 2قضايا عالقة السلطة باملواطنني
 .                                                                                                      التاريخ أو الرمز

لتظل السينما بعيدة عن مناقشة القضايا السياسية الشائكة ،ويف نفس الوقت مل تقف على احلياد وظلت تلك العالقة 
كثرية تلك األفالم اليت هامجت األنظمة السابقة  أحيانا،   االلتزام و احلياد،و إن كانتاجلدلية موجودة يف السينما بني 

ونافقت السلطة أحيانا أخرى لكن هناك يف املقابل تلك النوعية اليت عاجلت اهلم السياسي بشكل فين متوازن حىت مع 
                   .                                                           وجود سقف حرية حمدود للمبدع السينمائي

وقد اعتربت  فرتة الثمانينات من أهم فرتات السينما املصرية على مستوى الوعي الفكري و التقين لصناعها، فبالرغم أن 
هناك أفالما انتقدت االنفتاح بشكل يقرتب من الفجاجة إال أن هناك أخرى اتسمت بوعيها وقيمتها الفنية العالية ،وحىت 

لسفي النظري )البطل النموذجي كما أطلق عليه لوكا تش .ومن بني هذه األفالم :" حب يف اقرتبت من الشكل الف
،" أحالم هند 85،" الصعاليك" لداوود عبد السيد 1983، " احلريف" حملمد خان1983الزنزانة" حملمد فاضل 
لك النوعية اليت مارست الدور ويف املقابل ظلت ت ،وقد متيزت بالصدق الفين و الوعي الشديد .88وكاميليا" حملمد اخلان

   3 1983الدعائي املعهود مثل " الغول" لسمري سيف

 

                                                             
 دار االعالم العربية–، البيان الفيلم السياسي في مصر، ملخص كتاب محمود قاسم" أنظر: مؤلف غري معروف   1
،http://www.albayan.ae/paths/books/2012-11-18-1.176872314:13،الساعة 26/5/2015لتاريخ،ا                                                                    

املتمدن،  ، احلوارالبراءةالفيلم السياسي بين االتهام و أنظر: لينا مظلوم،  2

3376http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260544العدد
                                  14:13،الساعة26/5/2015  ، 

القدس العريب، بدون  ، الفيلم المصري و السلطة السياسية بين التبعية و الدعاية،نظر:حممد رحيمأ 3
                                                                          14:28،الساعة26/5/2015تاريخhttp://www.alquads.co.uk/?p=262042،ع
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حسب  -جيابيةإلسينمائي تغريات وجبدر اإلشارة  إىل أن فرتة الثمانينات شهدت سياسة اخلصخصة ،ليشهد القطاع ا   
د عن التسيري العمومي ، مع أن امللكية يف األخذ بسياسة االقتصاد احلر،وفتح اجملال للمبادرات الفردية و االبتعا -البعض

     1 .1991لسنة 203ستمر حىت قانون رقمإستوديوهات ودور العرض قد ألبعض معامل و شركات اإلنتاج من  العمومية

استثمروا يف خمتلف أمام اخلواص الذين   أهنا بفتح االستثمارن سياسة اخلصخصة كانت هلا اجيابياهتا ، إالوبالرغم أ
                                ستثمار وحتقيق الرحبية املادية .ينمائي باعتباره جمال حيوي مهم إلقطاع السحىت الالقطاعات 
وإخراجها  و املوزع يف الصناعة السينمائية من خالل تكييف الكتابة السينمائية) السيناريو(  ا املنتج ذوليتدخل ه

ستثمار ليكون هناك خطورة لذلك اإلالتقاليد السينمائية املعروفة ،و  املشهدي مع طلب ثقايف و مجايل خيتلف عن تلك
                                                                        2ن الصناعة السينمائية يف مصر ال حيكمها قوانني قوية .اخلارجي خاصة أ

ف ذلك مل تثن هذه الظرو  ظهور أفالم املقاوالت ، ومع كل ىل اجملال السينمائي ساهم يفلئك املنتجني إفدخول  أو 
       و العريب حلقيقة واقع سياسي مشبوه  فالم حتاول دون يأس تنبيه اجلمهور املصري السينمائيني اجلادين عن تقدمي أ

عربية ، حيث هلاء الشعب و التشويش على اهلوية الإ،وحلقيقة قياداته السياسية وحماوالهتا يف  -حسب البعض-و مشوه
غرتاب.                                                     من مشكلة الشعور باالنتماء ،واإلحساس باإل املواطنعاىن يف تلك الفرتة 

و غريهم ،حيث   ومنه حاولت  السينما التنبيه من خالل عدة أفالم منها:" أهل القمة"،" الكيف"،"حب يف الزنزانة" 
ته ،والدعوة للتصحيح وعدم السكوت ،وكل تلك األعمال هلا تشريح الواقع ، والوقوف على مشكالحاولت  من خال
تتعرض له البالد، حىت بعض سقاط يف التعبري بدل املكاشفة الصرحية حبقيقة الفساد السياسي الذي إعتمدت على اإل

                                .3املواطن املصري ختارت هنايات عنيفة كحلول لتلك االشكاليات اليت عاىن منهاهذه األفالم إ
رد على الواقع،و حىت التعبئة ىل التموبذلك  الكثري من األفالم يف الثمانينات تناولت جوانب سياسية أو إجتماعية تدعو إ

      4ي العام للثورةالرأ

                                                             
  38وليد قادري، مرجع سبق ذكره، ص 1

                                            5-4أنظر:مسري العفيف، دراسة سبق دكرها ، صص 2
                                                                 29-27وليد رشاد، السينما و الثورة ، مرجع سبق ذكره، صص 3
                                                ، اجلزيرة نت،السينما و الثورة في مصربدر حممد بدر،  4

http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2013/11/27،30/1/201516:45،الساعة  
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الذي رصد عالقة احلاكم   للمخرج نيازي مصطفى 1986ومن بني تلك األفالم نذكر :" التوت و النبوت"    
باحملكوم،وأكد أن الشعب مصدر السلطة وال يكن التحكم فيه ويف حالة حدث ذلك وجب الثورة ضد الظلم و الفساد 

 .                   تضمن العمل حتريض  اجلماهري للمطالبة باحلقوق يف احلرية و العدالة ايل)احلاكم الطاغية(.وبالت
فئة من رجال األعمال اجلدد اليت  د عبد السيد الذي تناول  واقع تلك الو لداو  1985ك" " الصعالي  ولنذكر كذلك

 1كونت ثروة بطرق غري مشروعة لتتسلق القمة مبساعدة مسؤولني حكوميني ،ليعرض هنا قضية تزاوج السلطة مع املال

.                                                                         2ؤه حىت لو من خالل القتل كحل و ويف الفيلم دعوة للتخلص من ذلك النظام السياسي و مسا
           الذي مل حيقق العدالة حيي ،والذي تضمن انتقاد للنظام  ألمحد 1984ولنجد كذلك فيلم" حىت ال تطري األحالم "

املواطن من أدىن حقوقه من عالج ومسكن ويف املقابل مسح للفاسدين  أو املساواة ومل يعطي لكل جمتهد نصيبه ،وحرم
خيلق نوع من الصراع الطبقي يكون فيها املواطن مضطرا ليسلك طرق ملتوية لتحقيق  3بالوصول إىل قمة اهلرم االجتماعي

                                                                                      .  4طموحاته و التخلص من الفقر
ألمحد حيي ليظهر  1986على سبيل املثال:" كركون يف الشارع"ليت تناولت واقع املواطن املصري وكثرية تلك األعمال ا

حكم بريوقراطي يف أدىن حقوقها وهي السكن يف ظل نظام نوع من الظلم و التهميش لطبقة معينة تسعى للحصول على 
ولعل هذا ما ذهب و اسرتداد حقوقه املسلوبة،   جل كرامتهصري من أفالم نضال املواطن املاأللتعكس تلك  ،عهد مبارك

لعلي عبد اخلالق، الذي رصد معاناة مواطن مت سرقة كليته من قبل غين وفاسد حتايل  1989اليه كدلك فيلم" احلقونا "
 لسلب يوميا من هنب لثرواته ومقدرات الوطن وصوالليعرض الفيلم تلك السرقة اليت يعاين منها املواطن املصري ، عليه

 مع ذلك استخدم الفيلم يف انتقاده، و بدل حماربته الفاسدين الدين يسمح هلم النظام بالفساد والظلم جسده من قبل
                                                                                 5للنظام التلميح و االسقاط .

،ذلك العمل املفعم بالشحن املعنوي الوطين و احلث يلم " كتيبة إعدام" لعاطف الطيب ستعمله صانع فا ما إذولعل ه

                                                             
                                                       35-29وليد رشاد ، مرجع سبق ذكره، صص 1
                                             بدر حممد بدر، السينما و الثورة يف مصر، مقال سبق ذكره 2
                                                             37-35وليد رشاد ، املرجع نفسه،صص 3
 184-170أنظر: ليزيث مالكوس وروى آرمز ، السينما العربية و االفريقية،مرجع سبق ذكره ، صص 4
                                                       43-38وليد رشاد ، مرجع سبق ذكره، صص 5
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.                                                                                                         1على االجيابية
وغل اخلائن للوطن الذي سرق أموال الشرفاء ،واعتلى سلم زعماء املقاومة ليت ذلك ليتساءل عن 67نه تناول نكسةأمع 

لعاطف الطيب ،الذي  1991مارصدته عدة أفالم كاهلروب  .وهذا ما رصده بدوره بذلك الفساد للمؤسسة احلاكمة
جاء  الطيب الذيلعاطف  1992" ضد احلكومة"فيلم كذلك   ،و املؤسسة العسكرية  )الشرطة املصرية( تناول فساد 

                                                                          2.ج الفيلميةذ . باإلضافة إىل العديد من النما و الفاسدين مناهضا للفساد
اجلدد الذين  جيابية للسينما املصرية من خالل أولئك املخرجنيو اإل محلت معها نوع من األملعينات ومنه بداية فرتة التس
                                                                     خليال تارة أخرى .ىل الواقع تارة، وإىل اقدموا أفالم أقرب إ

على سبيل املثال جند"  قليل من احلب كثري من العنف "لرأفت املهييب ، الذي كان أسلوبه فنتازي ه األعمال ذومن بني ه
أثرها على املواطن املصري ،ومن فنتازيا املهييب إىل والدول العربية يف حرب اخلليج و تحوالت اليت شهدهتا مصر اللرصد "

جيابية عكس الكثري من القيم السياسية اإل،الذي ي1991التناول الواقعي لشريف عرفة يف فيلم "اللعب مع الكبار"
مل والتطلع للمستقبل األفضل و الرخاء األ سبيله و اإلخالص له والتضحية يفو  للمواطن املصري من حب الوطن 

                                                                          للوطن ، والدفاع عن احلق ، وحماربة الفساد .

ذي عاىن من اليأس وبالتايل عكست هذه االفالم واقع اجملتمع املصري و تلك األوضاع االجتماعية و النفسية للمواطن ال
و احللم  بالعيش الكرمي و حياة أفضل ،وهذا مادفع الكثري من الشباب للهجرة  و االحباط وفقدان املستقبل يف الوطن 

 1993فيلم " أمريكا شيكا بيكا" على سبيل املثال ال احلصر  حالم ،وهذا ماتناوله ىل اخلارج إىل بلدان احلرية و األإ
هاجروا أمال يف حياة أفضل ،وقد تناول الفيلم قضية"اهلجرة غري  بلريصد قصه حلم و أمل واهي لشبا 3"خلريي بشارة،

                                                         .الشرعية" اليت تنامت نتيجة تلك السياسات يف  الفرتة السابقة
من الوطنية، الرغبة يف التغيري و احلرية ، االعتزاز باالنتماء  العديد من األفالم تلك القيم االجيابية لك عسكتذومع 

الوطين ،إذ أظهرت أن املصري بالرغم فقره وعوزه إال أنه كرمي ،متكاثف يف األزمات ،و يف عز حاجته وأزمته حمب لوطنه 
 قد يقنط أحيانا و يثور على وضعه لكن يظل حبه لوطنه بني ضلوعه . 

 

                                                             
 بدر حممد بدر، السينما و الثورة يف مصر، مقال سبق ذكره                                          1
                                                                          57- 44أنظر : وليد رشاد ، املرجع نفسه،ص 2

 67-48صصأنظر :وليد رشاد ، مرجع سبق ذكره،  3
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     الذي تناول الرضا  لشريف عرفه،1992رهاب و الكباب" فيلم" اإل منها  اليت رصدت ذلك تلك النوعية و كثرية "  
و القناعة لغالبية املواطنني الذين يسعون لكسب قوت يومهم فقط دون املطالبة بأي حقوق يف ظل حكم دكتاتوري 

.                              احلكومة يف التعامل مع األزمات  وتسيب حكومي ،ليظهر الفيلم مدى هشاشة وضعف
و كغريه من األعمال السينمائية ذلك الغضب و الرفض العام للنظام السياسي احلاكم يف تلك الفرتة يف  وليعكس العمل

           ة وجتنب السلبي املصري،لدفاع عن حقوق املواطن ا ، وعليه وجب الثورةظل احلريات املكبوتة و اجملتمع القمعي الذي 
الدراما السينمائية القضايا اليت حاولت  الدولة ، فقد كانت تلك القيم و احلرية و العدالة يف ضافة اىل حتقيقباإلالتخاذل.و 

                           من خالل شاشتها .                                                         أن تعكسها 
هد مبارك ، ولنذكر من رصد تلك التغريات اليت طرأت على واقع اجملتمع املصري يف عباالضافة اىل ذلك اهتمت السينما ب

لداوود عبد السيد ، الذي عكس حالة االمهال و الرتاخي احلكومي املتعمد  2000عمال " أرض اخلوف"بني هذه األ
                               .                          واطىء مع الفاسدين ليضيع الفرد وجهوده وسط نظام فاسد مت

ي رصد أولئك الفاسدين الدين ذال لشريف عرفه 1995ا الفيلم جند كذلك فيلم" طيور الظالم " ذو إىل جانب ه
 1وليطرح هنا قضية الفساد السياسي يف ظل مبارك ، ،لعام  من رشوة و هنب للمال ا السلطة بطرق غري شرعيةتسلقوا 
ستغالل البالد و ثرواهتا  بني القوى ذات النفوذ ومطامع إلالصراع الكبري لكذو ،   عن جدارية مصر يف تلك الفرتة ويعرب 

اسم الوطن و الوطنية)احلزب الوطين احلاكم آنذاك(،ورجعية تريد أن حتكم و هتيمن باسم و تنهب ب بني رجعية حتكم 
                                                                                    .2الدين) اجلماعات الدينية آنذاك(

ن السينما أسلطة ، ذلك  نه مصدر أيأو أومنه عملت السينما املصرية على تنوير الشعب بضرورة الدفاع عن حقوقه،
تنويره بضرورة اإلجتماعية السياسية توعية املواطن و  ستطاعت من خالل تلك النوعيةإبلغ تأثريا يف اجلماهري أقوى و أ

 الثورة على الفساد و نظامه ،و تقرير مصريه.

 

 
                                                             

 67-48صصأنظر :وليد رشاد ، مرجع سبق ذكره،  1
-http://www.newegy.com/2015/01/12،  املصري اليوم ، بدون عدد، ،1976فيلما سينمائيا تنبأ بثورة ينايرمنذ 12،حممد بدر الدين 2

1976.html 7/3/201522:22،الساعة 
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       حد مينع األفكار من أن تتحقق، ليطرح فكرة أنه ال أ1997فيلمه" املصري"ولعل هذا ماذهب إليه يوسف شاهني يف "
         على يوسف شاهني الذي عرف بشخصيته الثورية و إن منعت قد تؤدي إىل ثورة حمققة، وهذا مل يكن باجلديد 

. ليقدم يف فيلمه 1و االجتماعية واضحة ،و كانت معارضته للرئيس مبارك  و املتمردة، فلطاملا كانت آرائه السياسية 

ق نهج تطبيوخالفه معه يف م، من خالل واقعته مع اخلليفة املنصور 2جانبا من السرية الذاتية للفيلسوف ابن رشد
                                                                             الفهم اخلاطىء للشرع.فكار املتطرفة يف اجملتمع و العقوبات وسط تنامي األ

ة لكل سقاط على الظروف املعاصرة، حيث تراجع دور الثقافة و العلوم يف مصر ووقع الشباب فريسة سهلويف الفيلم إ
                 هدافه السياسية ،مع سكوت النظام احلاكم عليه.                     يستخدم الدين كستار ألمغرض 

اغتيال جنيب حمفوظ ،وخمتلف تلك وال ننسى من بني تلك الوقائع من قبل بعض املتطرفني : اغتيال السادات، حماولة 
                                                                                                    .3حداث يف التسعيناتألا

                                                                                                               .  4سالم السياسي"ذلك التطرف ،وجلماعات مايسمى" اإلوقد كان شاهني و أمثاله من املعارضني ل
حة وعليه عرضت السينما سواءا من خالل املصري أو غريه قضية مهمة متثلت يف غياب الطبقة املثقفة و الواعية عن السا

و الفنية و حىت السينمائية منها أدى ذلك للسماح  دبية املصرية آنذاك ، ومع تراجع اإلبداع يف خمتلف اجملاالت األ
الذين دخلوا جمال اإلبداع عن طريق التسلق و انتهاز الفرص، وحىت التوريث.ولتظهر بظهور مايسمى"أنصاف املفكرين" 

تلك املمارسات السلبية و البريوقراطية يف اجملتمع املصري من حماباة،  وغريه و ووصل حىت ملراكز اإلبداع و مراكز القرار ، 
     .5عديدةليرتاجع الفن إىل حد بعيد بعد أن وصلت مصر إىل مكانة عاليه لسنوات 

 

 

                                                             
، بوابة نيوز ،                                                                       فوضى شاهين قلبت الثورةأنظر: أمحد احلصر،  1

http://www.albawabhnews.com/1073025 22:25،الساعة7/3/2015،تاريخ                            
 بدر حممد بدر، مقال سبق ذكره                                                                 2
                                                             69-67،صصمرجع سبق ذكره  وليد رشاد،  3
 أمحد احلصر، املقال  نفسه.                                                                      4
5

                                                                                        70-67أنظر:وليد رشاد، مرجع سبق ذكره،صص 
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بالرغم أن الدراما  املصرية ومع تارخيها الطويل كان لذلك الفن األديب دورا  يف تشييدها لنذكر جنيب حمفوظ، أسامة     
ين فنيا حقا أنور عكاشة، إحسان عبد القدوس و غريهم الذين كان هلم دور يف النهوض بالدراما ، ليكون العمل الف

نتاج من تضارب وتنافس غشيم غري خالق أدى اىل خلل رهيب وصل باملنتج الفين أو مايسمى ،ولكن ما طرأ على اإل
                                         . 1ىل النقود بصلة إال الفن و شؤونه وقضاياه و ضروبهميت إ أشبه بالسمسار اخلبري بكل ما املنفذ 

ه الناضج إال فيما ندر وساد االبتذال ب" الفيلم السياسي" مبفهومة عن تقدمي مايعرف ومنه ابتعدت السينما املصري
د ناس بعينهم دون املساس برأس النظام، و أخرى دعائية متجالسياسية اىل مشاغبات قاصره على أأحيانا، لتنقسم األفالم 

                                                             الفساد .وتنعت  كل ماسبقه بتهم البطش و الظلم و النظام وتضعه فوق مستوى النقد 
          ىل اجلمهور البسيط كان دورها مقصورا خاصة للهم السياسي العريب دون تعقيد إ فالسينما بوصفها أداة فنية حاملة

مائية ووصلت اليت حتكمت يف الصناعة السينهزته الرقابية من جهة ،و تلك اإلستثمارات اخلارجية يف ظل النظام و أج
           موال لتخلق مايسمى مزاوجة الفن بالسلطةعض رجال األعمال يف عمليات غسيل األلدرجة استغالل اجملال من قبل ب

                                                                                                                       و املال.
سفاف لتغيب العقل اجلمعي عن املطالبة يلة للتنوير يعمل على نشر اإلأصبحت السينما مشروع جتاري ،والفن كوسوعليه 

ص على الوجهة السياسية مابني القطاعني العام و اخلاهات اإلنتاج عمليات تباين ج،كما أثرت  2باحلقوق املشروعة 

                                                              . 3 فالم من حيث عالقتها بالنظام السياسي احلاكمملضمون األ
ستعدا للتضحية باملكسب املادي ىل أن السوق السينمائي مبفهوم شباك التذاكر و حتقيق املكاسب مل يكن مإضافة باإل 

مساء بعينها وحلدود أاسي ينتقد النظام احلاكم ويعريه فكان النقد مقصورا على نتاج أو عرض أو تسويق فيلم سيو إ
    4واضحة ال ميكن ختطيها

 

                                                             
،                                                              567جملة العريب، العدد فقد شرفه،العمل التلفزيوني ي  خريي بشارة، 1

http://www.alarabimag.com/article.asp?art=102261،28/1/201423:00،الساعة 

  مينا ممدوح، مستقبل السينما السياسية بعد الثورات العربية ، مقال سبق ذكره.                              2
، ملخص رسالة ماجستري، قسم االذاعة و التلفزيون، جامعة  السينما و قدرتها على التعبير عن اإلحداث السياسية في مصرعصام نصر حممود سليم،  3

                       16:40الساعةhttp://www.alba7es.com/page1966.html  ،30/1/2015،1984، القاهرة
                                                                                 مقال سبق ذكره مينا ممدوح،  4
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للمزاج  حيادية بني الطرفني ويرجع ذلك عالقة السينما باملصريني كانت منذ  بدايتها عالقةن شارة كذلك أوجيدر اإل
جتار يف هلة إال لإلن السينما مل تكن مؤ سيقى و الرقص و الفكاهة، وهلذا فإاجلمعي للمصريني الذين يفضلون الغناء و املو 

                                                                                                           1وقات الفراغأ
على السينما أهنا جمرد تنويعات لفكرة التسلية وما تقدمه حتت وهم معاجلة قضايا الواقع ماهو إال وحىت أصبح حيسب 

من التحليل فاملؤلف املصري ال يذهب إىل أبعد من فك بنوع  شكل من أشكال التشخيص ،إذا تناولنا منحى الواقعية 
طبقية .وبالطبع ال ختلو من أجواء صراعات سوق املال املشاكل االجتماعية الرتيبة و تقاطعها مع املاديات و الصراعات ال

،وبعض األجهزة البريوقراطية احلكومية .وللغرابة أن منطية املعطى النهائي ال ترهتن على واقعية اجتماعية حقيقية أو واقعية 
سينما ليست سوى واقع فنتازية أو انطباعية أو حتليلية و إمنا هي واقعية ختيلية  مصرية صرفة ،و إن كانت ماعربت عنه ال

                                                                                                2أصبح أشبه باخليال منه إىل الواقع.
 قتصادي وما أفرزه من ظهور ألثرياء جدد " أثرياء احلرب" وغريهم الذين حولواه يف ظل ذلك التحول السياسي و اإلومن

مع التكلفة الباهظة للكامريا إىل سلعة جتارية من نوع جديد  ، كما أنه  الفن السينمائي الراصد لواقع املواطن املصري
هتمام أو يعري نظام ،فكل ذلك ال حيظي بإالسينمائية من غري املنطقي صرف ماليني على فيلم يتحدث عن مهمشني 

 كون وخيمة على مصاحله اخلاصة .ومنه انشغلت الدراما عن اهلمومنتائجه ست الدي سيتجنب أي صدام مع نظام املنتج 
ىل جمال املتاجرة لتخرج السينما كفن مجاهريي هادف إقتصادية و السياسية ، و احلقيقية ومنها مآسي احلرب ، األزمات اإل

                                        3ليصبح الفن السابع بعيدا نوعا ما عن قضايا الناس ومهومه.  على حساب الفن.
إذ كان من املفروض أن تقدم الدراما لصاحبها رؤية خاصة للواقع وما جيري حوله من حركات و تغريات سياسية  ، و إال 

 .4 فالمو ماتقدمه هذه األاإلخباريةالفرق بني التقارير   ما

                                                             
على باجمللس األ الثورة"، جلنة السينما، حلقية حبثية بعنوان"السينما و السينما و الثورة في مصرمحد عبد العال، أ 1

 16:40،الساعةhttp://www.elwatannews.com/news/details/214170،30/1/2015،للثقافة

 ، شبكة االشعاع االعالميةثمة مايبهج في الدراما المصرية على حساب السوريةأنظر: شهم شريف ،   2
 http://arabic.arabianbusiness.com/media-marketing/2008/sep/10786 ،  00:00،الساعة 4/11/2013تاريخ 

                                                   12-11أنظر: جان كسان ، مرجع سبق ذكره، صص 3
 ،اجلزيرة نت،بدون عددلمدراما ضعيفه أخذت المشاهد المصري خارج واقعه المؤ بدر حممد بدر،نقاد:  4

http://www.aljazeera.net/home/print=466530      ، 16:00،الساعة 1/2/2014تاريخ   
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خلقت لنا ارشيفا تارخييا من خالل دورها  ومع ذلك  كان هناك الكثري من االفالم اليت محلت بدورها أفكارا قيمة ،إذ
تلك األفالم يف عدت و زمين، وكثريا ماسامادي  ب الرجوع اليها كثريا دون جهدالتثقيفي املرئي و التارخيي لفرتات يصع

ض نية و غريها ، والبعجيابية من وطمحل قيم إسلوكية للمشاهدين .كما أن الكثري حداث تغيريات خمتلف أحناء العامل يف إ
و الديين ، كما أن منها من سامهت يف تعبئة وواقعية سواءا يف النقد السياسي أو اإلجتماعي أكثر جرأة اآلخر كان أ

                                                                          1لفية . رأي العام للثورة خاصة يف تلك األال
ياة زمة يف احلحساس باألتمع، عالوة على نقل اإلاملاضية مسألة احلكم ، مصلحة اجمللتعاجل تلك األفالم يف السنوات 

يف الوقت الذي  .ىل املواجهة املفتوحة و التحدي العنيف املعاصرة .وترواحت خطابات األفالم بني التعاطي النقدي إ
خطاهبا البصري ، إذ تعمل من خالل عن التعليم غري املتاح أو املتدن سينما لدى الكثري بديال بشكل آخركانت فيه ال

، وبني اجلمهور و السلطة من جهة الوة على أهنا توفر وسيطا هاما بني اجلمهور وواقعه من جهةعلى التثقيف املرئي ع
وضاع بدأت يف طرح أفالم مهمة تعاجل األوضاع السياسية الداخلية، و ينما عن  اإلطار الناقد لألومل خترج الس 2 خرى.أ

                                                                   .   3الداخلية وحتديدا نظام احلكمالسياسية 
اصة مع التطور دورا يف جتهيز الرأي العام للثورة خ -حسب البعض-لعبت السينما املصرية 2000وعليه منذ  بداية 

لئك السينمائيون اجلدد الذين أتيح هلم مبا توفر لديهم و مع أ لقى بظالله  على الصناعة السينمائيةأ التقين و الفين الدي
فالم واقعية وجريئة على املستوى السياسي و النقدي ، لتعمل السينما يف تلك الفرتة على حماربة من إمكانيات لصنع أ

                                                                     .النظام احلاكم بضراوة ،ورصد الواقع اجملتمع للمواطن املصري 
وكثرية تلك األفالم اليت عربت عن ذلك ،و لنذكر على سبيل املثال ال احلصر :" مواطن و خمرب وحرامي" للمخرج داوود 

        ،والذي عرض ملخص لتصنيفات اجملتمع املصري يف ظل األنظمة احلاكمة املختلفة بني املواطن 2001عبد السيد 
رتبطت مبجمل نه من فساد وفقر وممارسات سلبية إ.لرتصد السينما واقع اجملتمع وما عاالنظام و أخريا اللصوصرجال و 

فتلك الفرتة عرفت عدة ظواهر سلبية  من استغالل ، قتصادية الشديدة يف عهد مباركو اإل  التحوالت االجتماعية 
             .و احلكم تلك القوى ومراكز السلطة خاصة من قبل طرة و النفوذ و هنب مقدرات الشعبللمناصب للسي

                                                             
                                             أنظر:بدر حممد بدر، السينما و الثورة يف مصر، مقال سبق ذكره   1
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الفساد السياسي من قضية  لسمري سيف،ليتناول  2002يل الوزير() معا فيلم :ولعل هذا مارصدته عدة أفالم منها
 .1لئك الفاسدينو املناصب لنهب ثروات البالد والنفوذ و ترهيب املواطن  يف ظل نظام متواطئ مع أخالل استغالل 

واليت كانت ت الكربى اليت شهدهتا البالد و إنتاج سياسة اخلصخصة يف إطار السوق احلر، التحوالتلك  ظل وخاصة يف
                                                                       هلا تداعياهتا على الواقع املعيشي للمواطن. 

،والذي عكس إرادة نظام قتصادي لك الواقع اإلاجملتمعي بل ناقشت حىت ذومل تقف السينما  على حماولة الرصد للواقع   
ألمحد  2003نتهاج سياسية معينة .ومن بني تلك األفالم يف هذا اإلطار نذكر على سبيل املثال فيلم" عايز حقي"يف إ

وليعكس  2البالد صول ممتلكات الدولة ) اخلصخصة(،ويف املقابل حق الشعب يف ثرواتالذي ناقش قضية بيع أ، و جالل
وتشريد املواطن، وازدياد البطالة بني أواسط ،أخفت وراءها سرقة لثروات الشعب الفيلم  سلبيات تلك السياسة اليت

بالده اليت تنهب على يد اخلواص والدولة  يف حق الشعب يف خريات لك صرخة يف وجه النظامذب ليكون الفيلم الشباب.
صرار يف مقابل إللخصخصة.الرافضة  2010حتجاجات فض ضدها املصريون يف إاليت انت .تلك السياسةعلى حد سواء

                                                                     و االستمرار فيها .  النظام على تبين نفس السياسة
          . و غريه مرارية تنامي الفساد ،وصعود الفاسدين ،وهذا ماشهدته سياسة نظام مبارك من هنب توبالتايل اس
سياسة اخلصخصة و تأثريها السليب الذي بدوره تناول ، لوائل إحسان 2006 عايز حقي جند " وش إجرام" إضافة إىل

         وتنامي البطالة .باإلضافة إىل تنامي الفسادكر على املواطن العادي من خالل تسريح العمال و إحالتهم للتقاعد املب
ويف املقابل سلب املواطن لنفوذ و تلك الطبقة الوصولية و االنتهازية الفاسدة  اليت استغلت هذه السياسة لتكوين ثروة و ا

                                                                                                             أدىن حقوقه .
القهر و الظلم الذي عاىن منه ، انعدام الثقة، و عكست السينما من خالل عدة مناذج  عالقة احلاكم باحملكومومنه 

" أبوعلي "،و كذا فيلم .ولعل هذا ماعكسه فيلم حسن طيارة ،وضاعت فرصهم يف حياة كرمية ، و املصريني يف تلك الفرتة
لنادر جالل الذي يرصد واقع البسطاء املطحونني يف ظل نظام فاسد ،و قياداته اليت  2006" " واحد من الناس 

  .و أضاعت حقوقه ، استباحت أعراض و كرامة املواطن
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ات البالد اليت لينهبوا ثرو  فالفيلم وكغريه يرصد الصراع مع أولئك الفاسدين الذين يبسطون نفوذهم حىت على القانون    
نظام الفاسدين سرتجاعه إال باملواجهة مع رجال الإهذا احلق املسلوب الذي لن يكون  ن حق الشعب ،وصل مهي يف األ

                   و احلفاظ على الكرامة  . ، ي من خالل الثورة  على الظلم السرتداد احلقوقأ     1 .و القضاء عليهم 
ذلك اليتحقق سوى  حماربة الفساد ،ومن و حتقيق الرخاء و األالوطن ، ضرورة وبالتايل عكست السينما قيمة الغرية على 

الذي رصد  ،لعلي عبد اخلالق 2006" ظاظا"    من خالل تغيري النظام ) اسقاطه( ،ولعل هذه القضية اليت ناقشها فيلم
ذلك الرئيس اهلرم املتمسك بكرسيه وعدم رغبته بالتنحي وترك  سياسي يف احلكم و الرئيس املخلد قضية " التوريث ال

التغيري ،وتويل مقاليد  ففي الفيلم حلم الشباب يف  بالرغم من فشله وتآكل بنيته.و التغيري الفرصة للشباب لقيادة الوطن 
ل خطرا على الذين شكمن قبل أولئك لشاب املتمثل يف ظاظا يف الفيلم نتهى مبقتل الرئيس االسلطة ذلك احللم الذي إ
 لكذألن ن الكثري يف مصر كانوا يقفون وراء عدم الرغبة يف التغيري ولو على حساب الشعب مصاحلهم ،وهنا اشارة إىل أ

                                                                                                    يتعارض مع مصاحلهم . 
و لعل ما . للثورة و التغيري و إسقاط النظام الفاسد  وحىت دعوةيلم صرخة ضد الظلم و االستكانة و الفساد وليعكس الف

كذلك فيلم   قضية التوريث السياسي لنجد يكن ظاظا الفيلم الوحيد الذي عكس. ومل  2011يناير  25جاءت به ثورة 
م احلاكم ) الرئيس و ابنه( من خالل االنقالب أو الثورة  يهاب ملعي ،الذي يرصد اإلطاحة بالنظاإل 2009" الديكتاتور" 

                                                                                                                                                                    .    2يف بلده " ممبوزريا " كنوع من اإلسقاط على مصر 

وكان من بني تلك األفالم اليت تنبأت بوقوع الثورة و االنقالب على الديكتاتور الذي حكم مصر لسنوات عديدة وهنب 
 سوء األحوال املعيشية للمواطن املصري .وليؤكد الفيلم على دور السينما يف التنوير،و قراءة و أدى إىل، مقدرات الشعب

                                                                                                   املستقبل وحىت التنبؤ به .
 من املرات إال أهنا مل تقف بصمت و حتركت بأفكار تنويرية و دعت فالسينما بالرغم من تضييق اخلناق عليها يف كثري

   4اتورتبأت بالدميقراطية القادمة و سقوط الديكن، وليكون "ظاظا" و " الديكاتور" من األفالم السياسية اليت ت3للتغيري
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نبأ الذي ت، لد يوسفخلا 2009و حىت احتمالية  ثورة الشعب اليت جندها يف عدة أفالم لنجد كذلك )دكان شحاتة(
 بكل ماحيمله من عواقببتداعيات حكم مبارك ، ليوضح أن نتيجة نظامه ستكون الفوضى و اإلنفجار الشعيب الكامل 

فالفيلم يرصد تويل  "  ،1غري واضحة أو خطرية ولكن العاقبة املنطقية و الواضحة بعد سنوات الغليان سوى االنفجار
يف ظل تلك الظروف القاسية اليت لتحوالت يولد جيل  يصارع احلياة ،ويف ظل تلك امبارك للحكم بعد مقتل السادات 

                                                                                                                   .  عاشتها البالد
، ولتختلف خطابات األفالم عملي مع أشكال احلكم احلالية ه النوعية تعبريات عن اجملتمع مرتبطة بشكلذوقد كانت ه

ولتشهد السينما بذلك أعمال مابني تصوير و إنتقاد الصراع الطبقي،  2جتاه السلطة بني التعاطي النقدي و بني التهاون.إ
ع من الدعاية التخاذل احلكومي خاصة األمين، كبت احلريات، التحذير من الرجعية وغريها. وبني مناذج كثرية شكلت نو 

  .3السياسية للسلطة
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                                                                 : القضايا السياسية في السينما المصرية: ثالث المبحث ال
                                            كثرية تلك املواضيع و القضايا السياسية  اليت تناولتها السينما املصرية  منها :   و
:                                                                                 الرموز و الشخصيات السياسية-1     
ر ، قد كان السينما املصرية ، وعلى مر تارخيها  تقدمي العديد من السري الذاتية لتلك الشخصيات اليت حكمت مص  

        ىل ماسبقوهها فقط يف حالة التعرض إكل حاكم كان يعطي احلق يف السينما السياسية يف التعبري عن نفسوخاصة  
متجيد ، و و البعد عن سياسته و شخصه بل ومتجيده يف بعض األحيان يف عادة فرعونية أصيلة حملو كل أجماد السابقني

وري" خلالد يوسف الذي يظهر فيه الرئيس بوصفه املواطن البسيط الذي ولعل من أبرزها :" جواز بقرار مجه احلاضرين.
حيضر فرحا شعبيا ،و كذلك احلال يف " طباخ الرئيس"  الذي يقدم لنا الرئيس بصفته البسيط املتواضع املغيب عن الشارع 

             .                                                                                                       و مشاكله
ويعد الفيلمني من أفضل ، 1"و " أيام السادات" فقد كانا واضحني لتبيض وجوه رؤساء مصر56بينما فيلم " الناصر

"  56لرئيس( بالرغم أن البعض انقد الفيلمني .فقد كان واضحا أن فيلم " الناصر االفالم اليت تناولت الرموز السياسية) ا
الناصر من تأميم قناة السويس باإلضافة إىل اإلشارة إىل العدوان الثالثي على جنازات الرئيس عبد إالذي تناول 
د صفحات مضيئة بتاريخ ه ال يوج،كما أن 67بالرغم من هزميته يف ، نه متجيد للرئيستنكره البعض ألسمصر.حيث إ

                                                                                    سوى تأميم قناة السويس .مصر 
متناسيا  2نسان و شخصية لعبت دورا يف تاريخ مصر ،السادات" ليمثل الفيلم السادات كإونفس الشيء لفيلم " أيام 

ضافة اىل ذلك تلك األفالم اجلاسوسية و املخابراتية و احلروب اليت رائيل و معاهدة السالم .باإلدوره يف التطبيع مع إس
    3عرفه.ل ،و كان آخرها " والد العم " و العامل الغريب  لسرائيد و التفوق على إوصفت النظم الشمولية بالذكاء احلا

:                                                                                 في السينما المصريةقضايا العنف   -2
وبالرغم من ذلك لعبت الدراما السينمائية دورا تنويرا يف فرتات سابقة من خالل أفالم تنتصر للحق ،وتفضح كل ماهو 

أقصاه من خالل را باإلحباط وصل مرتدي والفساد الذي أصاب اجملتمع خالل أنظمة حكم خمتلفة، اليت ولدت شعو 
و حىت السياسي الذي تناولته السينما بشكل كبري يف الفرتة األخرية.  ،االجتماعي، ىل العنف سواء اجلسدياجلنوح إ

، حىت إعترب البعض أن السينما تروج للعنف من خالل أفالمها و إن كان ذلك لينتقل العنف بذلك من الواقع إىل الشاشة
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ن و إ  ، فالعنف ليس منطا سائدا، حيان بالغت يف املعاجلة، واضطرابه إال أهنا يف كثري من األط اجملتمعلتقاط لسخسوى إ
                                                                                    وجد فهو يعرب عن حالة شاذة ليس إال .

عتبارها موحدة من خالل شعور بالقومية ينمو نتيجة لتعاون يعرب حدود بإاألفالم اليت قدمت مصر  ومع ذلك كثرية تلك
هو  الثقافية ألمة لديها ماض جميد كما أن الذاكرة1النزاعات امللحوظةو يوجد رغم اإلنقسامات و   الطبقة االجتماعية،

موضوع للكثري من األفالم األخرى.                                                                                        
 الديين من السياسي وحىت، ومنه  ظلت السينما لسنوات عديدة من خالل العديد من مناذجها بني النقد االجتماعي

 بني رهاب الذي تراوحمع موضوع اإل بالتعاطياهتمت الدراما رة االسالميني ،إذخالل تناول ظاهرة اإلرهاب وحىت صو 
 بني عنف اجلماعات املتطرفة ومجاعات طار العنف السياسي ،ومامواطن يف إرهاب للاإلرهاب كتطرف ديين أو إ

                                                     وليسي (.) العنف الب التعصب الديين ،وعنف االجهزة األمنية يف الدولة
عماهلا  العديد من املمارسات العنيفة خاصة مع ازدياد ظواهر العنف يف اجملتمع ، لتهتم ولتقدم السينما من خالل أ

ن العنف يف السينما يدخل حتت طائلة قائمة الطابوهات الشهرية و اليت ه املواضيع على الرغم أذعاطي مع هالسينما بالت
                                                                                                .و الدينتضم اجلنس 

وحش" منية من "فيلم الاع مع السلطة األورصد لتلك الشخصيات اليت كانت يف صر  52ولتشهد بذلك السينما منذ ثورة 
كما كان للعنف السياسي مكان كبري يف ،، السلطان لعاطف سامل ،و " ريا و سكينة " وغريهم  لصالح أبو سيف"

ستعمار كفيلم" يف بيتنا رجل " ة الكفاح الوطين و النضال ضد اإلالسينما وتراوحت بني تلك النوعية اليت عاجلت فرت 
فالم السياسية ة من األك املوجىل تلباإلضافة إدام ميت ..اخل  .عاخلوف " ،" إ هلنري بركات ـ،" مثن احلرية ،" شيء من

ظهرت مظاهر التعذيب السياسي حكم الناصري، وأ إنقضاء فالم مراكز القوى اليت ظهرت بعدم أاليت عرفت باس
ماوراء الشمس" حملد ،سياد وعبيد" لعلي رضاتلك األفالم " أ . ومن بني"يف عهد " الناصر ارضني السياسينيللمع

  2" لبدرخان و الربيء".و " الكرنك،راضي
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                                                  ،العنف في السينما المصريةضياء حسين ،  2

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspw?serial=798698&eid=1328  ،  22/4/20159:51،الساعة   
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                                                    : اإلرهاب وعالقته بالتطرف الديني في السينما المصرية   1.2     
 رهاب وجذوره وحماربتها إهتمت باإل، فالسينمبني اإلرهاب السياسي و اإلجتماعي إختلفت مواضيع الدراما السينمائية 

                                                      و السياسة.رهاب باسم الدين أكان ذلك اإلذا  إمنذ البداية بغض النظر 
رهاب الديين مع فيلم " اإلرهايب " إال أن حماولة ضية اإلوبالرغم من أن الكثري يؤسس لبداية السينما املصرية يف تناوهلا لق

يناقض قضية اجلماعات السياسية ،وقد كان أول فيلم 1977ب كانت من خالل " الشياطني"رهاوىل لإلالتنبيه األ
هلا حضور مل يكن  ي العام ،إدقتها مل تكن تشغل الرأرهاب و قضية اإل وأن   جنليزي .يف مصر مع اإلحتالل اإلرهابية اإل

                                                                       . 1واضح يف مصر الستينات و السبعينات
ما املصرية  مل تنقل هذا نتشار االرهاب ،إالأن السينالناتج عن إ موجة من العنف صري شهدأن اجملتمع امل بالرغم من 

ة عن قصص خوذكانت األفالم مأانيات و بداية التسعينات  نه حىت يف هناية الثمالواقع يف الكثري من األفالم حيث أ
واقع املصري الذي مل تسمح هلا نريان الكثيفة ، فجاءت غريبة عن جنبية عن العنف حىت مشاهد القتل و تبادل الأ

هتديدا واضحا.ولتظهر يف تلك الفرتة ما يسمى" سينما تناول ماهو عنيف ملا يشكل  السلطات احلاكمة يف كل العصور 
                                                             . 2لحمة جنيب حمفوظ" احلرافيش"الفتوات" خاصة من خالل م

والسينما لدورها التنويري جاءت مناهضة لذلك العنف أي كان نوعه ، لتتناول ومنذ الثمانينات قضية اإلرهاب الذي  
                                                  .                               كان منتشرا على نطاق واسع آنذاك

لتزام سينمائي يف رصد رام ،اإلرهاب و الدماء كإنعكاس إلوالعديد من األفالم محلت من خالل أحداثها املليئة باإلج
ي ومتابعة هذه القضية ،وجذورها ونتائجها على املواطن وحىت رصدت شخصية اإلرهايب و عملت على تقدمي حتليل نفس

سالمية املسلحة يف مصر ظهر يف وعلى الرغم أن اإلرهاب يف إطار تلك احلركة اإل3 لتلك الشخصية اإلجرامية.
كما أن السينما من حيث تناوهلا لتلك الشخصية املتشددة دينيا ل ذلك التطرف الديين اإلسالمي ،  السبعينات من خال

من التشدد الديين لفطني عبد الوهاب، حيث قدم منوذج  1966قد بدأ منذ زمن طويل من خالل " مرايت مدير عام"
                                                                           . ة من تويل منصب مدير عامالذي مينع املرأ

                                                             
             ،اإلرهاب في السينما ..من ريا وسكينة وخط الصعيد حتى تجار الدينناصر العراق،   1

http://www.cairodar.com/39684822/4/20159:51،الساعة     

 املقال  نفسه يف السينما املصرية،ضياء حسين ، العنف  2
-http :www.elعدد ، صدى البلد ،بدون من اإلخوان الى داعش..السينما أخطر جندي مجهول في الحرب على اإلرهابأنظر: أمحد السيد،     3

balad.com/1275341،22/4/20159:45،الساعة  
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أسست لشخصية امللتزم أو املتزمت دينيا يف 70رض،واأل67زوجة الثانية" فالم ك" اليف معاجلات كثرية لرجل الدين يف أو 
ن بشكل عام لتكسبه بعدا برغماتيا إنتهازيا  دون أ صورة سلبية كاريكاتورية ة املتطرف دينيا يف إطارورثه شخصيإطار أ

هذا ماجعل السينما تدور ومنذ سنوات يف فلك معاجلة واحدة لتلك تلك الشخصية ،و  ربر تارخييةتقدم حىت ماي
                                                                                             .       1الشخصية

ىل الصور يلجأ إ ذو اإلرهابيني، إرهاب ا مايتعامل مبوضوعية مع موضوع اإلخليال السينمائي نادر احىت أن البعض يرى أن 
ن تقدم بعدا هاما لفهم مع أن بعض األعمال حاولت أ   2 ليت متارس العنف.مطية الكاريكاتورية للشخصيات االن

ال تسكن  الئكةو" امل73كر فيلمي سعد عرفة" غرباء"ذ تلك الشخصية يف الفضاء العام لن اخللفيات احملركة لعنف
                                                      .  3رهايب.شخصية اإلدور املؤسسة يف ل إذ قدم كشف 74رض"األ

مع بداية ظهور لنادر جالل ،و الذي تزامن  89رهاب "بأعمال تناول اإلرهاب لنذكر منها " اإل وقد زخرت السينما
فة من سالمية و التنظيمات املتطر رهايب مع اجلماعة اإلاعد املد اإلتص السادات ، ليبدأيال تغاإلرهاب يف اجملتمع عقب إ
                          4قرتاب منها بشكل فاضح. االانت حماولة لرصد الظاهرة، و لك كذالتكفريني و اجلهاديني .وب

ماهو متعارف عليه فيلم غري ولعل منط االرهايب يف ال هاب،ر اإلعتربه البعض اخلطوة االوىل سينمائيا يف احلرب على كما إ
يف هذا الفيلم الذي رهايب شخص يرهب الناس ويستخدم السالح ألغراض شخصية وحتقيق مصاحله غري اإلرهايب ك، فاإل

                                                                                                         5.هداف واضحة لتنفيذه لتلك العمليات االرهابيةأمل يكن هناك 
                   1990غتيال رفعت احملجوب" تيالية لقيادات أمنية أو سياسية أو فكرية مثل إغستمرار حماوالت إومع إ  

وصوال حملاولة إغتيال الرئيس مبارك يف أديس  94و جنيب حمفوظ93،وحماولة اغتيال " حسن االلفي"92و "فرج فودة"
                              ملفتوحة .شبه باحلرب االصعيد الذي شهد جماهبات يومية أ يف، ومع تصاعد العنف 95أبابا

                                                             
،بريوت 1،دار املدارك للنشر و الرتمجة و التعريب ، طوامكانيات التوظيف جدلية العالقة-اإلرهاب و السينماأنظر:بشار ابراهيم و آخرون،  1

    32- 31،ص2010،
       http://www.life-in-cinema.blogspot.com/209/08/blog-post27.html رحلة بالكاميرا داخل عقل اإلرهابأمري العمري ،   2

                                                                                                                11:29،الساعة22/4/2015تاريخ         
 ،نفس الصفحات                                    السابق  السينما ، املرجع بشار إبراهيم و آخرون ، اإلرهاب و  3
، http://www.cairodar.com/395083،  22/4/2015 ، بوابة اليوم السابع التعليمية و املعرفيةالسينما، اإلرهاب على شاشة بسنت مجيل  4

       9:42الساعةا 
 http://www.elcinema.com/news/nw678933673  ،     اإلرهاب في السينما المصريةأمحد العديل ،  5

                                                 9:36،الساعة22/4/2015،تاريخ
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ا حاولت هنايا إال أعاجلة هده القضريع مله التطورات مل تتحرك بشكل سذظل هن السينما يف وبالرغم أن الكثري يرى أ
الذي تناول شخصية  1لسعيد مرزوق 90نفجار"عمال منها :" اإلمن خالل عدة أ رهابنوعا ما معاجلة ظاهرة اإل

رهابيني وغريه. طاف و تسلم رهائن مقابل مسجونني إاالختحدى املنظمات اإلرهابية تقوم بالتفجري و منتمية إل
ساس فلماذا تلك العمليات االرهابية، وحتت سبابه من األغري واضح أ رهايب يف الفيلممطلب اإل،وحسب بعض النقاد 2

                                                                                             3! اي سياسة ينتهجوهنا؟
رهاب عن تهما لقضية اإلجلطار معانفجار" ال خيرجان يف إرهاب" و "اإلن الفيلمي " اإلوحىت أن هناك من يرى أ

مؤامرة خارجية ،وهدا التفسري طغى  بشكل كبري على معظم املعاجلات االرهاب ن ذي يرى أاخلطاب احلكومي ال
                                                                                                               السينمائية .

بالرغم أن ظاهرة اإلرهاب نتجت عن تلك البنية االجتماعية من فقر و هتميش سياسي و اقتصادي أو تأويل ثقايف 
      إىل هذين الفيلمني جند  باإلضافة . 4للطبقات املتوسطة و الفقرية للعالقة بني الدين كإطار مرجعي ثابت و احلياة 

   5ن التطرف الديين.رهاب الغري بعيد عاب كفعل عنيف إلرهاإل للطيف زكي ،الذي تناول  مفهوملعبد ا90" اخلطر"

قدمت عليه اجملموعة االجرامية حىت بدت دوافعها رهايب الذي أهداف العمل اإلا البعض يرى هذا الفيلم مل يوضح أبينم
عن التطرف  لشريف عرفة و الذي بدوره ذهب بعيدا 1992ضافة  هلذه االفالم جند " االرهاب و الكباب"باإل.6سادجة

رهاب مشروع لك أن اإلذ، الل حتول كل مواطن حمبط ملشروع إرهايب صدفويالديين ، وطرح  فكرة االرهايب من خ
          وال يهمها غري صورهتانيرهابير ،ويف ظل دولة ال تعرف حقيقة اإلصدفوي حتت قمع و قهر احلياة اليومية يف مص

           مشروعةرهايب الذي يتعاطف معه اجلمهور ألن مطالبه لب اإلمطا وو هيبتها بغض النظر عن مشروعية أهداف أ
                                   .  7رهايب هنا ال حلية وال جالبيب بيضاء وغريه ن خالل فئة تبحث عن العدالة .واإلم

                                                             
                           45-35بشار إبراهيم و آخرون ، اإلرهاب و السينما ، املرجع السابق ، صص 1
  أمحد السيد ، بالصور من اإلخوان اىل داعش....، مقال سبق ذكره                                  2
 إلرهاب يف السينما املصرية ، املقال نفسه    أمحد العديل ، ا 3

                            45بشار إبراهيم و آخرون ، اإلرهاب و السينما ، املرجع السابق ، ص 4
 أمحد السيد، مقال سبق ذكره                                                                             5

  أمحد العديل ،مقال سبق ذكره                                                                       6
                                                           52-47بشار ابراهيم و آخرون، املرجع نفسه،صص 7
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رهايب هنا غري ية مع ظاهرة االرهاب ،و اإلار درب البعض الفيلم ال عالقة له باإلرهاب ، فهناك رشوة و عقبات إيل اعتاوبالت
                                                                                                            1حقيقي.

اشتدت يف نتقاد التيارات الدينية بدأت يف فرتة الثمانينات ،و إل -حسب البعض–وجيدر اإلشارة أن البداية احلقيقية 
التطرف من جذورها رهاب و ،وقد ناقش ظاهرة اإل2لنادر جالل  94رهايب "لتسعينات وخاصة مع عرض فيلم " اإلا

             ىل الشاشة مفرداهتم اللغويةة ، إذ توغل داخل بيوهتم ، ونقل إو املواجه طراف املرتبطة بالصراع ،فأظهر مجيع األ
والفيلم رصد ظاهرة العنف يف ذات الوقت كاغتيال    3ية، وكيفية أداء اعماهلم.و احلوارية،وكشف بعض خططهم الزمن

       انتشرت يف تلك الفرتة  ورجال الشرطة و مهامجة األتوبيس السياحي ، فهي عمليات 92املفكر " فرج فودة" 
جهزة الدولة ابية املوجهة ضد أى أعماهلا اإلرهوقتها مدا واسعا للجماعات الدينية املتطرفة و تصاعدا يف منحلتشهد مصر 

                                                                                                . ومؤسساهتا وضد املواطنني
كضربة   ه. ذلك أن4ي عنف ملهامجتهم تلك اجلماعاتسرية بسبب خوف صناعه من تعرضهم ألوحىت الفيلم صور ب

،وليعترب فيلم اإلرهايب  5ضح قبح تلك اجلماعات املتاجرة بالدين يف الوقت الذي أرهبت فيه اجملتمع املصرييف للمتطرفني
وردت الظاهرة لكثري من املشاكل اليت يعاين منها أناقشت ظاهرة االرهاب جبرأة و شجاعة ، و من طليعة األعمال اليت 

من أعمق  وليعد بذلك  ،6ستشراء ظاهرة االرهابإل ر، جهل والبطالة ،فكل ذلك مهد ألرض خصبةاجملتمع من فق
من مجهور السينما ثري الكبري على قطاعات واسعة اب ،وجنحت يف العمق فيه وحىت التأفالم اليت تناولت اإلرهاأل

    7متداد الوطن العريبومتابعيها على إ

 

                                                             
 .مقال سبق ذكره أمحد العديل ، 1

-http://www.al،   األعمال الفنية السياسية: انتقاد اإلخوان و التعاطف مع الشرطةمالمح أنظر : أمحد فؤاد، 2

monitor.com/pulse/ar/originals/2014/10/egypt-cinema-criticize-politic-support-

police.html،26/5/201514:58،الساعة                           
                                  قاسم، ملخص كتاب" الفيلم السياسي يف مصر، مقال سبق ذكره حممود 3
  أنظر:أمحد العديل ،مقال سبق ذكره                                                                       4
                                       ناصر عراق ، مقال سبق ذكره                                     5
 احلوار املتمدن، االرهاب في السينما : تخاذل مقصود أم وعي مفقود،أشرف بيدس ،  6
                                                           10:03،الساعةhttp://www.alhewar.org/debat/show.art-asp ?aid=138838،22/4/2015،2356لعددا

  بسنت مجيل ، االرهاب على شاشة السينما ،مقال سبق ذكره                                                        7
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ن بالسمع  و الطاعة ،تابع للتغيري ،مؤمنتهازي، مقاوم رهايب من حيث هوعنيف، برغمايت إشخصية اإل ترمس وقد   
      قرب للتنظيم العصايب ، رهابية فهي أماعات اإلجنبية ، حاقد طبقيا ومكبوت جنسيا .أما اجللغريه ،عميل جلهات أ

حية و عالمة التعرتف بالقانون األخالقي إال يف حدود مايربر أفعاهلا ، أفرادها يتحدثون اللغة الفصحى، شكليا الل
و دميقراطية يف احلاكم األعلى ، الوجود للشورى أ بيض و السروال القصري.  و أمري اجلماعة هوة و اجللباب األالصال

                     1                                                                   .تنظيمها الداخلي ، تتحرك يف الظالم غالبا وغريها
 96" الناجون من النار" و   اليت عاجلت االرهاب هناك كذلك " كشف املستور" لعاطف الطيب ،ومن بني االفالم  

رهاب حبكة فرعية و أخرية يف أحداثه من خالل دور تلك اجلماعة ستور" اإل" كشف امللعلي عبد اخلالق ، فقد كان يف
اع برجال السياسة العرب من خالل يقرات لإلنت سابقا عملية لدى املخابغتيال البطلة اليت كايف إ سالمية املتطرفةاإل
                                                                                  نتماءها لشبكة دعارة متارس عملها بعلم السلطات املعنية.                                                                        إ

لكل 87" الناجون من النار" فقد محل اسم مجاعة " الناجون من النار" الشهرية اليت قامت مبحاوالت اغتيال  أما فيلم
من وزير الداخلية آنذاك اللواء " النبوي امساعيل"و " حسن ابو باشا" مدير مباحث أمن الدولة ،و الكاتب الصحفي " 

املتطرفة و املواجهة للسلطة،  اإلسالميةرض الفيلم للجماعات وليتع 2مكرم حممد أمني " و قد كان زعيم اجلماعة طبيبا
" .يف حني اعتربه الناقد " على أبو شادي3مت عرضه 2006وقد تراجع منتجه عن عرضه خوفا من تلك اجلماعة حىت 

                                                بسبب قصور التفكري و غياب الوعي . سالميةاصر لفكر اجلماعات اإلمن
اجملتمع املصري بالفساد املتفشي يف وربطها ،ىل هذا الفيلم هناك" طيور الظالم" الذي رصد ظاهرة االرهاب باإلضافة إ 

ركة اإلرهاب و الفساد، كما ترصد توغل احلوىل اليت تبحث يف السياقات اجملتمعية املنتجة جلدلية ،وهي املعاجلة األ
سية أو رافدا مدنيا ية يف اجملتمع املدين ممثال يف النقابات املهنية ،وكيف شكل هذا التوغل رافعة سياسالماسية اإلالسي

                                                                           ه اتصاال عضويا .رهاب ومتصل بمدافعا عن اإل
ول مرة يف تاريخ معاجلة الظاهرة رهاب ، وهو منطق ظهر أداعمة لإلكلمة" االخوان" كجماعة   مرةكما مت تسجيل ألول 

 ، سالم السياسيالشيوعية إىل اإلسالم السياسي الذي ولد يف السبعينت كتحول من نمائيا ، كما جاء إشارة لظاهرة اإلسي

 

                                                             
                                                    60-58بشار ابراهيم و أخرون ، مرجع سبق ذكره،صص 1
 أمحد السيد، مقال سبق ذكره                                                                         2
  أمحد العديل ، اإلرهاب يف السينما املصرية ، مقال سبق ذكره                                               3
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      سالم السياسي بشقيه العنيف ية لظاهرة اإلصول التارخيىل حد الكالشيه يف معاجلة األوذلك جيمع متنقاضات تصل إ
بتيارين الشيوعي  ل اجلامعة زمن السبعينات و كانت على عداء مستحكمو السلمي ذلك أن احلركة اإلسالمية تربت داخ

                                                                                                                 1 ستغلهم يف تصفية التيارين السابقني .و الناصري حىت أن السادات إ
و بني جيل الوسط من جيب اخللط بني اإلخوان املسلمني و بذلك ال  ،لذلك إن اإلسالميني ليس هلم عالقة باليسار

من الناشطني اإلسالميني كإطار فضفاض يضم  احلركة اإلسالمية و الذي ميثل رقما تنظيميا هاما يف اإلخوان و غريه
لط دفع أعضاء اإلخوان .ولعل هذا اخليف اجملال الدعوي و احلقوقي جمموعة " حزب الوسط "و أشخاص ناشطني 

                                                           2 هتام أن الفيلم بتكليف من اجلهات األمنية ،ومهامجا للتيار اإلسالمي.املسلمني بإ

تتبعا رحلة م 97ىل التاريخ األندلسي يف فيلمه " املصري"ذهب املخرج يوسف شاهني إ و إىل جانب " طيور الظالم "
                     .3رهاب بالعقيدةكثر صبغة سياسية من بني كافة األفالم لريبط اإلالفيلم األ اإلرهاب الفكري ، وهو

ندلس حيث العامل ابن رشد الذي يتعرض حلرق كتبه مرة يف األ ( ميالديا12ن الثاين عشر)فأحداث الفيلم تدور يف القر 
   . 5بيه ليتوىل احلكم بدال منهبن الثاين للخليفة املنصور لقتل أ،واليت حتاول كذلك جتنيد اال4 من قبل اجلماعات املتطرفة

فكار عنف وجهل تنبذ اليت استخدمتها اجلماعة كغطاء أل املتمثل يف العقيدة ، رهاب الفكرناول الفيلم إوعليه تن   
 احلاكم لتحقيق مطالبهم  التنوير وتصل حلرق كتب " ابن رشد" وقتل من يواجههم و استغالل ظروف البالد للضغط على

                              6رهاب على مر التاريخ.ة و السلطة ،و يوضح مدى خطورة اإلرهاب متصل بالسياسوهنا اإل
ذلك الصراع بني القوى التنويرية ، املتاجرة بالديني القوى التنويرية اليسارية من اإلرهاب و التطرف، و رأوقد خلص الفيلم 

وبالتايل رصد الفيلم  تلك القوى التنويرية اليت جاءت من خالل "  .و اجلماعات على الوالء للحاكم لتحقيق مصاحل
سالم السياسي من باب نصح الدولة الغافلة الذي دخل مع النظام حرب مواجهة اإلاليساري املصري"  حزب التجمع

                 صلها املدين و طارئها الديين .                                            عن مصاحلها مما أدخل الدولة يف صراع بني أ

                                                             
 65-61بشار ابراهيم و آخرون ، مرجع سبق ذكره،صص 1

 66بشار ابراهيم و اخرون ، مرجع سبق ذكره،ص 2
 حممود قاسم ، ملخص كتاب" الفيلم السياسي يف مصر، مقال سبق ذكره 3
                                                                       أمحد السيد ، مقال سبق ذكره 4
 ،أفالم في السينما المصرية رصدت االرهاب و حذرت منهحممود عاشور،  5

http://www.filfan.com/news/details/452789:56،الساعة22/4/2015،تاريخ                         
 أمحد العديل ، اإلرهاب يف السينما املصرية، مقال سبق ذكره                   6
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سقاط تارخيي متثل يف لفلسفة " ابن رشد" ، تزامنت مع إ قعي ، فحالة الرفضولعل هذا مايرويه التاريخ السياسي الوا
و اليت ، 92حباثه حول تارخيية النص الديين د" وفصله عن عمله اجلامعي نتيجة أتكفري املفكر املصري" نصر حامد أبو زي

        النظري،اباهتا و دعمها ساعدت الدولة بكتمثلت نوع من اخليانة لقوى النخب الدينية وقتها ، تلك القوى اليت 
         وسف شاهني " ملعاجلة موقفه من اإلرهاب فالم اليت قدمها " يوقد كان هذا الفيلم من األ  1لكن الدولة باعتها.

ولطاملا عرف بفكره و رؤاه ، فكار سياسية مجاهرييةو التطرف ، بإعتباره من السينمائيني اجلادين بإلتزامهم بتقدمي أ
                                                                                                                     2اجلريئة

ريكا هيمنة أم، و و سياسية قتصادية نتقاد ألوضاع إ، ليعرض الفيلم إ 99فيلم " اآلخر"ىل " املصري"  طرح ضافة إباإل
قتصاد تمع : رجال األعمال والعوملة احلديثة و سيطرهتا على إمناذج خمتلفة من اجملوطرح على العامل خلدمة مصاحلها ،

                 وابط اليت جتمعهم لعامل لصاحل الواليات املتحدة األمريكية و اجلماعات املتطرفة و األسر املصرية البسيطة و الر ا
            .                                                ديان و الصراع احلضاري  كما جسد صراع األ،3يف ظل نظام فاسد

                          أدانت التطرف ،ووقعت يف جماهبته.عمال اليت جسدت قضايا االرهاب و وبذلك كثرية تلك األ
ة من قليميدولية و إك الظاهرة لتشكل أبعادا فالم حىت مع توغل تلرق بعيدا عن التعمق يف غالبية األومع ذلك ظل التط

بابا عاد يب الذي استهدف الرئيس مبارك يف أديس أمريكا .  و لكن مع ذلك العمل االرهاأفغانستان إىل إفريقيا اىل أ
، ليعرض صراع 4لنادر جالل 99رهاب للساحة السينمائية وبقوة من خالل أعمال منها :" أمن دولة"موضوع اإل
                                                                                   .   رهابية مع أجهزة األمن عصابات إ

ولنجد كذلك . 5عرض لعصابات إرهابية بدون أهداف واضحة ومضمون حمدد هلم -حسب البعض–و اعترب الفيلم 
دم رهاب و التطرف ليقشكل كخلفية حقيقية لنمو ظاهرة اإللعاطف حتاتة ، الذي  2001فيلم " األبواب املغلقة" 

                                                                                      نسحاهبا من مناطق الفقراء  .حتلت الفراغ الذي أحدثه الدولة بإالفيلم ألول مرة  املؤسسات اإلجتماعية اخلدماتية اليت إ
                                              6خالقي.سة تكافل اجتماعي و أالدينية كمؤسوبالتايل رصد عامل اجلماعة 

                                                             
                                                    66بشار ابراهيم و اخرون ، مرجع سبق ذكره،ص 1
                                                         58-57أنظر: حسن حداد، مرجع سبق ذكره،صص 2
                 أمحد العديل ، مقال سبق ذكره                                        3
                                                 73بشار ابراهيم و اخرون ، مرجع سبق ذكره،ص 4
 أمحد العديل ، مقال سبق ذكره                                                                         5
                                             75-74بشار إبراهيم و آخرون ، مرجع سبق ذكره،صص 6
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فالم املصرية اليت تناولت مسألة التعبئة السياسية يف أرجاء املنطقة ، مثل مجيع األن الفيلم ضد اإلسالميني ، ومثله وقد كا
يني يف املؤسسات احلديثة مثل نظام التعليم سالم السياسي يتجاهل عادة وجود االسالملة لإلفالتصوير املعتمد من الدو 

ن رغم أن االسالميني ليسوا غرباء عن مثل هده املؤسسات ،فالفيلم انتقد السياسيات اإلسالمية بلغة تدي، العام
                                                                  1تى من مؤسسات ثقافية فرنسية.ن البعض إعتربه نتاج" العوملة" خاصة أن متويله أحىت أ، املؤسسات القومية املصرية 

على مدى العقدين اآلخرين تشكلت سياسيات السينما املصرية باملسائل األعرض مثل العوملة وجيدر اإلشارة إال أنه 
 ك احللم األمريكيفالم موضوعات سياسية صرحية مبا يف ذلاالقتصادية و مفاهيم اهلوية الوطنية ، لتعاجل بعض األ

                                                                                        سالمية وغريها.وحركات اإلعرتاض اإل
ا" نتهت مواضيعها باملتاجرة بالقضايا ليس أكثر ، وقد كان فيلم " املافيالسينما التجارية اليت غالبا ما إوكل ذلك ضمن 

                                                          رهاب من قبل " شريف عرفه" .كمحاولة لتناول قضية اإل  2002
لقت بظالهلا على ألخريين أاك التطورات التقنية يف العقدين وجيدر االشارة أن حركة " العوملة االقتصادية" وتلكما 

اليت خلقت تساؤالت حول كيفية التعامل مع تلك الروح املؤمركة يف معاجلة  الصناعة السينمائية ، ومع تلك لنقلة النوعية
ي.وهذا مايكشف عن سياسة صناعة األفالم حيث ضاءة يف استنساخ هوليودي كادر و اإل القصة، وتكنيك التصوير

خطاب الدولة رهاب من خالل رح اإلمت طسبتمرب سيطرت على الفيلم ، و  11حداث كرة اإلرهاب املعومل كما قدمتها أف
اره مؤامرة دولية عتبن اإلرهاب بإودي عينتجه اخلطاب السينمائي اهلولعلى أنه مؤامرة دولية ضد مصر ،ومل خيتلف عن ما أ

                                                          2رهايب.ن املعركة هي مع إسرائيلي ، إرهايب أو مع علماين إو أ
فالم املصرية، خاصة تيمة االرهاب كتيمة فرعية يف األ يف عودة 2001( سبتمرب 11فقد  سامهت أحداث احلادي عشر)

داخل باخلارج لفالم اليت تعاملت مع القضايا السياسية كمطلب مجاهريي، ذلك الطابع الدويل أغرى كثريين بربط االتلك ا
هاب مرتبط كذا باملمارسات األمريكية و اإلسرائيلية رهاب لصيقة هبا ، بل أصبح االر أن مصر مصدر اإل ،ومل تعد هتمة

             . رهاب دوليا ن نتيجة عدة عوامل ليصبح اإلولك،ة فلتماعية خمترهاب نتيجة بنية اجيف املنطقة، فلم يعد اإل
ف ختلرهاب اجلديد إا اإلذطق امللغومة و الشائكة ، فهوخطورة ومن تلك املناع أكثر تعقيدا ،وبالتايل أصبح هذا املوضو 

 .                                                                                                 ة على الشاشة الفضي

 
                                                             

 ، جريدة الصدى، بدون األفالم السياسية وسياسات صناعة االفالموولرت آرمربست، 1
 14:44،الساعةhttp://carnegieendowment.org/2008،26/5/2015عدد،

                                                                                     73بشار ابراهيم و آخرون ، مرجع سبق ذكره،ص 2
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هاب اليوم املمنهج زداد توحشا و التغري الذي طرأ على االر ن املاضي حيث إسلوبه عليختلف اإلرهاب يف مفهومه و أ 
.                                                                                                 1عمال نتجت العديد من األوالسينما يف حرهبا على اإلرهاب أ لعبة ،جهزة خمابرات دولية يف الخاصة مع دخول أ

دويل من خالل إرهايب دويل يقوم الرهاب الذي قدم منوذج اإل 2002" د يف هذا الصدد فيلم " أمري الظالملنج
                                        لدولة .  رهاب هنا هم املخابرات و ليس أن اذي يواجه اإلغتياالت سياسية ،والبإ

        ئيل سراتتورط فيها إكمؤامرة دولية تستهدف الرؤساء باالغتيال ، رهاب  وبالتايل كان من بني األفالم اليت عاجلت اإل
ة كما جرى سابقا يف العديد من األفالم بل إىل سالمي( .وهنا اإلرهايب ال ينتمي للحركة اإلينيل) اجلواسيس االسرائي

 .                                                               املصريمن القومي رهاب األسود هو من يهدد األإسرائيل أو اإل
ارة"  من خالل تناول اإلرهاب من خالل قضية فلسطني ، مع أن لم" السفارة يف العمليه فيوهذا نفسه ما ذهب إ

اجلماعات  مر يف خطاب ميس يوما قضية فلسطني من قريب أو من بعيد ، وال يتجاوز األرهايب يف مصر ملالنشاط اإل
نه جزء من خطاب اإلسالمية املناهضة للحكم يف مصر حدود إستعارة القضية يف إطار خطاب دويل معمم ، أي أ

  إسرائيل. ها يف صدام مباشر مع مصاحلتورطلة حقيقية يف ية كالقاعدة وحىت هده ال توجد أدسالمية الدولاجلماعات اإل
)            رهابب ) الدويل( كمؤامرة خارجية و اإلرهابفلسطني. وبني اإل هاب هنار  الميكن الربط بني قضية اإلايلوبالت
تصادي و ظروف اليأس السياسي و اإلجتماعي املعمم جاء تناول بنة الفقر االقسالمية املتطرفة( كظاهرة إعات اإلاجلما

                                                                                  2رهاب خاصة مع تفاقم الظاهرة.قضية اإل
مد حمل 2005شهرها " دم الغزال"املخيفة ،و بدؤوا برصدها يف عدة أفالم لعل من ألظاهرة اىل هده لينتبه صناع السينما إ

لم يقدم قضية اإلرهاب ، فالفي1994ابة" مبياسني ، والفيلم مستوحى من قصة شخص أطلق على نفسه " أمري دولة إ
ملهمشني ليكتشف عن حداثه عن عامل الفقراء و ااإلمبابة الشعيب" ، وتدور أ حداث حقيقية يف حي "من خالل أ

 3تمع مليء باملتناقضاتحباطاهتم ،و يسلط الضوء على جمإنفعاالهتم و إ

                                                             
 أنظر: أمحد السيد ،  مقال سبق ذكره           1
        83-80بشار ابراهيم و آخرون ، مرجع سبق ذكره،صص 2

                                                         120حسن احلداد ، مرجع سبق ذكره ،ص 3
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عماق اجملتمع  املصري وخاصة اجلزء الكبري الذي يعيش حماصر من الفقر و العشوائيات و غياب وليخوض يف أ     
،  ، تلك العشوائيات اليت تعترب موطن للتطرف و العنف ،وضحايا تلك الظروف يلجئون للعنف كحل 1الرعاية الصحية 

رهايب لفتاة فقرية كطعم لإليقاع بإ منألستخدام قوات اذلك اإلرهاب الذي راح ضحية األبرياء و يظهر من خالل إ
                                                                     لينتهي مبقتلها .                                            

فقر، كل تلك و ال  هل و البطالة سباب كاجلرف بكافة أنواعه، و تقدمي األية خاصة يف مواجهة التطليقدم الفيلم رؤ 
–فقد كان الفيلم  2طار نظري مؤسس لظاهرة اإلرهاب و التطرف الديين. تناولتها األفالم السينمائية كإسباب اليتاأل

                   ىل جوهر التيارات الدينية املتطرفة، التهافت الفكري  من حيث النفاذ إ تعرية للجهل و -حسب البعض
                                              3اته ، وتعرية أسسهم و أسانيدهم الفكريةو احلركيةوالقبض على جذور التطرف وحمرك

ظاهرة تفقت على حتديد نفس احملركات للإتلك النوعية اليت رصدت ظاهرة االرهاب من خالل هذا اجلانب ، و  ةوكثري 
الة املعدمة اليت لالرهاب، إذ يعرض تلك احل، الذي تناول العشوائيات كمعاقل  2007لنجد كذلك فيلم حني ميسرة 

تلك العشوائيات وكرا للجماعات  لتعترب، ف الشباب لتنفيذ تلك العمليات اإلجراميةجرام ليستغل ظرو تدفع للتطرف واإل
                                                 .  4من لضيق شوارعها و بيوهتا املفتوحة على بعضرهابية لصعوبة الوصول إليها من األاإل
مناط ملروان حامد الذي قدم أ 2006ان " جند كذلك فيلم " عمارة يعقوبي.ىل جانب " دم الغزال "و " حني ميسرة " وإ

جتماعية و السياسية تعد سببا يف و اإل رهاب بالفساد ، فالتناقضات الطبقيةمن خالل عالقة اإلخمتلفة داخل اجملتمع 
عترب النظام  السياسي وممارساته من ظلم فقد إ 5قرب جلماعة التكفريعة السلفية هنا يف صيغتها أواجلماظاهرة التطرف ، 

 . 6وكذا االنقسام الطبقي كل ذلك جيعل اجملتمع أرضية صاحلة لإلرهاب ،وفساد سياسي

                                                             
                          ،4528، ايالف االلكرتونية ، العدد  اإلرهاب يعود للسينما المصريةحممد عبد الرمحن ،  1

http://elaph.com/web/entertaiinment/2006/1/119723.htm،10:14،الساعة22/4/2015تاريخ                                                                                                  
 أنظر : أمحد العديل ، مقال سبق ذكره 2
 بسنت مجيل ، مقال سبق ذكره 3

 أمحد العديل ، مقال سبق ذكره                                                                                4

                                                          89-86بشار ابراهيم و آخرون ، مرجع سبق دكره، صص 5
-http://middle-east، رة يعقوبيان " ترحيب بالجرأة السياسية و تحفظات فنيةالنقد اإلنجليزي و فيلم " عماامري العمري ،  6

online.com/ ?id=1950319:36،الساعة3/3/2015، تاريخ                          
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فالم " أنه ضمن األقة فنية وسياسية ترصد عصر مبارك من خالل واقع مرير، فيكفي حممد بدر الدين" وثي هكما اعترب   
جتماعية و اجلنس( ليقدم تلك اخللفيات اإل الثالوث احملرم  ) سياسة، الدين لكذذلك لتميزه يف الطرح ل ،1للكبار فقط 
                                                              .  2رهاب و التطرفو حىت السياسية  خلطاب اإل   تعددة و الثقافية امل

   "  دكان شحاتة" خلالد يوسف ،رهاب و التطرف الديين غري السابقة هناك كذلك اذج تطرقت لإلليه هناك عدة منوع
    رتبط مفهوم االرهاب .وكثريا ما إ2008امح عبد العزيز" حالم مسروقة" حملمد كمال القليويب ، و" كباريه " لسو " أ

، فاإلرهاب هنا  "كباريه"ثال ال احلصر فيلم فالم على سبيل املين بفكرة اجلهاد لنذكر من هذه األو التطرف الدي
       ليلي" ، ليقدم الفيلم خلية إرهابية تقدم على عمل إجرامي "هدف " ملهى اليستهدف مراكز األمن وال رجاله بل إست

ية املتطرفة اليت تسعى سالمراما السينمائية تلك اجلماعة يف إطار اجلماعة اإلته استشهادي  وبذلك صورت الدأو ما أمس
إلراقة الدماء  حيان  وصوالغالب األ يف     ة وتعاليم اإلسالم بشكل متعصب ،وحىت مغلوطلتطبيق الشريعة اإلسالمي

                                                                                   .3جرامية بدعوة اجلهاد يف سبيل اهلل ،والقيام بالعمليات اإل

   رهايب " حلىت عرض فيلم سينمائية باإلسالميني بالدرجة األوىل منذ عرض فيلم " اإلارتبط االرهاب على الشاشة الومنه 
تكون لكنها على كل حال ال ميكن  " ، ليقدم اخلطاب الفيلمي صورة منطية قد تكون موجودة بالفعل أو ال2" اجلزيرة 

.              حيث تكون الصورة اليت يتم استدعاؤها مبجرد ذكر مصطلح" اإلسالميني" ن تكون منطا سائدا مسيطرا، أ
إسالمي  -م الغربية يخيتزل كل اسالمي يف إسالمويكما يقول" ادغار موران :" ماشاع استعماله يف وسائل االعال

                                                                             رهايب حمتمل".متطرف ،و كل إسالموي هو إ
دانة الغربية ليس فقط حبيث اإل ،خمتلفة يف صورة واحدة سالميني الذين يشكلون تيارات و مستويات وبالتايل ختتزل اإل

ة و سالمي وخاصة ذلك الرافض ملنظومة احلداثة الغربيالذي يتبىن العنف و التطرف ولكن إدانة لكل تيار إلذلك التيار 
حيصر الدين يف املرجعية قصاء العلماين الذي ا رفض اإلذء املرونة الالزمة ،و كقل عدم  إبداتبعية و اهليمنة أو على األال

                                   4 جتماعيا و سياسيا كمكون ثقايف فقط ، وليس كمرجعية مقدسة ملزمة.الفردية أو يستحضره إ
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ه الصفة فهي مكرسة ذلفة و اخلصوصيات ي هرقطات ، وهبصولية ، وكل  الصور املختأن القوة العاملية األ ويرجع ذلك 
                                                                                                                                                    1.رهايبذا النظام كل شكل عاص هو بالقوة إسبة هلنما التالشي .وبالأو مرغمة للنظام العاملي ،و إ  إما للدخول راضية 

يولوجي فريصد يدلتعبريية تقدمي نوع من اخلطاب اإلهتا ااستطاعت السينما من خالل صورهتا البصرية و مؤثر إ ولطاملا 
ب السلطة اليت تقف وراء صانعي األفالم ، الذي يرجعه البعض خلطا، وربطهم بظاهرة اإلرهاب و  سالمينيرة اإلصو 

قول " هربرت شيلر":" ...وسائل خرى على صناع السينما .ويف هذا الصدد يأو بومصاحل املمولني اليت تأثر بطريقة أ
حواهلا من حالة و املسلسالت كلها تعاين يف غالب أة أو االفالم أخبار، أو الربامج احلواريء نشرت األعالم املصرية سوااإل

ىل خطبة  توجيه و إبداع فين إ عمال من كوهنا درامالفجاجة"، لتتحول بذلك يف غالب األدعائية شديدة املباشرة و ا
تكون السلطة  ذلكفالم ، لالرقابة على األ طة  من خالل جهاز.وال شك أن هذا يرجع للتدخل الواسع للسل 2ارشادية

.                                                                                 3ساسيا يف صناعة الصورالسياسية شريكا أ
ولعل الصراع  بني الدولة و التيارات وبالرغم من ذلك تبقى للسينما املصرية دور تنويري وتوعوي يف كثري من القضايا. 

النقراسي خوان املسلمني حملمود فهمي بدايتها مع إغتيال " حسن البنا" ردا على إغتيال أفراد من اإلاإلسالمية كانت 
   لرئيس املخلوعغتيال او اهلجرة "وصوال حملاولة إدات يف حادثة املنصة من قبل " مجاعة التكفري ،وكذا حادثة اغتيال السا

.              ةإلسالميني على شاشة السينما إال يف بعض النماذج الفنيبابا .ومل يظهر الصراع مع ا" مبارك" يف أديس  أ
ان يف خو ينات مل  ختض السلطة صراعا مع اإلسالمي منذ السبع مع  التمدد اجملتمعي للتيار اإلنه وحىتوجيدر اإلشارة أ

                                              .ىل السادات وحىت عهد مبارك يف التسعيناتتلك الفرتة من عبد الناصر إ
عى  تفعيل التغطية ستدمنية و الدولية وتنامي التيار اإلسالمي إو األ   جتماعيةتلك املستجدات اإل طاروحىت يف إ

رهايب"  على صورة ختدم السلطة بالدرجة األوىل .ومنذ فيلم " اإلسالميني كتشكيل  للوعي االجتماعي السينمائية لإل
نه ـأسالمي وكرف ،وقدمت تنميط فج لعرض صورة اإلتيار العنف و التط سالميني حتديدانما هتتم برصد اإلانت السيك

 ن تكون حداثيا . يكية يف فكرة يلخصها لكي التكون إرهابيا جيب أمر حماكاة لألفالم األ
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مع منهم ،حيث ذلك التنفري مل يكن ولعل من أهداف تنميط صورة االسالمني وربطه جبماعات العنف هو تنفري اجملت   
سالمية مت اجلمع بني التيارات اإل ذف ، إمقتصرا على مجاعات العنف بل حىت حىت التيارات االسالمية اليت ال تتبىن العن

 النفور من حالة التدين من اق واحد ليخلق نوعتطرفة وبني احملافظة التدينية اإلجتماعية وكل ذلك يف سياملتطرفة و غري امل
                                                                                                            .  1بشكل عام

سالمية قد صورت رجل الدين بشخصية املتطرف ، املتعصب و الرجعي ل الدرامية يف عرضها للتيارات اإلفتلك األعما
ءة لإلخوان املسلمني مبعزل عن األبعاد عتباره معوق للحياة املتفتحة ، لتقدمي قرالتزام الديين بإمع التخويف من اإل

رهاب لصورة عنها ، كما حدث يف العديد من األفالم اليت قدمت فكرة اإل جتماعية للظاهرة لتكتفي مبايروجه النظاماإل
يال هذا الواقع بوصفها خارجة عن هنم حالة مرضية حيملها النظام مسؤولية حس غرباء عن اجملتمع ، حاقدين ،و أنا

هنا حالة أسقطت على اجملتمع نلتمس رفضا للحالة االسالمية و كأصابت اجملتمع ،و ل، وليس نتيجة متغريات أاجملتمع 
                                               . 2علما أن الدين االسالمي هو مكون روحي وثقايف للمجتمع العريب املسلم

ن الشعب املصري هو أول شعب يصل اىل الوجدانية يف العامل ، بالرغم أ "فزاعة  ختشاها الناشئة ،صار التدين  وبذلك
وقد وجد الدين يف مصر جوا مهيبا جعله يتأصل فيه تأصال مل يبلغه يف مكان آخر ،فمصر قد عرفت التدين ولكنها مل 

ة العصبية العمياء ذلك أن املصريني مل يقبلوا أبدا أن يتحولوا فسلم الدين فيما كما يقول العقاد من لوث.تعرف التعصب 
                                                 . 3نه شعب شهد تعايش لألديان املختلفةسمحة خاصة أعن التعاليم الدينية ال
حيرصون على تغطية أو سرت أي ينمائية الذين يرجع ملن يقفون وراء املعاجلة الس -حسب البعض–ولعل هذا التنميط 

  ن التيار التكفريي يف اجملتمع هو " التكفري و اهلجرة" الذي يكفر الدولة منوذج إجيايب لإلسالميني ،بالرغم من املعروف أ
حة مانينات كانت املواجهة املسلتوقف نشاطه يف السبعينات وحىت الثو الشرطة بل يتعداه لتكفري مجيع أفراد اجملتمع وهذا 

عركة فقط بينها و بني السلطة بل سالميني عموما يف مجاعة التكفري للمجتمع ال جيعل املمجاعة اجلهاد لكن تنميط اإل مع
.                                                                                                   ني اجملتمع نفسه بينها وب

ح الفكري نسان مصاب حبالة من الكبت و اهلوس اجلنسي هذا ماجنده يف الطر  صورة إكما أن تنميط اإلسالمي  يف
شكال االهتمام الزائد ن ألتحليل النفسي الذي يرجع التحرمي املفرط للجنس هو ذاته  شكل مالعلماين من خالل ذلك ا

 .باجلنس 
                                                             

 199-184أنظر : أمحد سامل ،  مرجع سبق ذكره، صص 1
 تشرين الثاين9،مصر، 178، جملة الفن االذاعي، العدد  الدراما العربية و السياسةأنظر : جنوى زيدان ،  2

                             22:00،الساعةhttp://www.RTis53.com،14/2/2014،174،ص2010
3

 76أنظر: ماجدة مراد، شخصياتنا املعاصرة بني الواقع و الدراما التلفزيونية، مرجع سبق ذكره، ص 



 الفصل الثالث                                                   السينما  المصرية و السياسة
 

189 
 

رهايب ، اإل :سالمي يف عدة مناذج فيلمية منهامايفسر الكثري من العقد.وهذا ماجنده يف طرح بعض رموز التيار اإلذ إو  
                                                                  االرهاب و الكباب، عمارة يعقوبيان ، دم الغزال و غريهم .                                               

مل تشهد أدىن 20110يف احلركات اجلماهريية اليت عرفتها مصر ينايرا التنميط جائرا لعدة أسباب: أن وبالتايل كان هذ
عتداء اجلنسي ،  رش ووصل لإلسالميني بعكس بعض احلركات اليت شهدت  حتساءة للمرأة من قبل اإلصورة حترش أو إ

متطرف من  فعل عنيف أوجملتمع ،و إذا ما حدث سالميني ال يعيشون يف مناطق معزولة بل هم يف مجيع بىن اكما أن اإل
ن و سلوكية ميكن أ هي حاالت نفسية رهاب و التطرف اإلن ج فردي ،ذلك أذ مجاعة يكون حالة شاذة ومتثل منو  قبل

فقد -حسب البعض -ني  يجتدها حىت لدى العلمانية و غريها .أما من ناحية تصوير موقف هده اجلماعت من املسيح
نه يرصد العداء بني املسلمني و املسيحني ويرجعنا للحمالت رف ، وكأأقبح صوره و أشدها إيغاال يف التط جاء التناول يف
                                                                                                          .   الصليبية وغريها

توظيف و اجلهاد( ال يعرتضون على ة سالميفيهم تيارات العنف) اجلماعة اال سالميون مباإلاهذا التصور غري صحيح ،فف
                   .عرتاضهم فقط على منصب رئيس الدولة وبعض املناصب العليا كرئيس الوزراءالنصارى يف الدولة ولرمبا إ

وبالتايل اإلرهايب املتطرف، و الذي يطالب بتحكيم الشريعة و إقامة احلدود وصوال للعداء مع املسيحيني بتشدد زائد، 
وحسب البعض هو أحيانا رد فعل سواء على تدليل الدولة هلم وقمعها لإلسالميني أو على بعض ممارسات قيادات 

لم " حسن ومرقص" لتنميط اإلسالميني يف جمموعة متطرفني الكنيسة يف السنوات األخرية ،ولعل هذا ماذهب إليه في
يالحقون قسيسا وحياولون الفتك به، وهذا التنميط يراد منه ختويف للمسيحيني من جهة، وتقبيح خطاب الشريعة من 

                                         جهة أخرى.                                                                           
          وتبقى اإلشارة إىل العامل الطبقي يف تنميط اإلسالميني فيه من خالل أن اإلرهايب من خلفيات فقرية دائما ، 

على غرار بعض األفالم جند أن الطموح السياسي احملرك لإلسالمي ،وحىت أن بعض التمثيليات رصدت واقع الدولة يف 
دولة انتهازية منافقة يف تطبيق الشرع ، تعمل على تصفيات حسابات قدمية ، تستغل الدين حكم اإلخوان يف إطار 

  1.لتحقيق مآرهبا الشخصية ،و أهنا ضد العلمانية و التقدم االقتصادي 
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و لعل هذا  ماروج له النظام من خالل الربط بني اإلسالميني و التخلف االقتصادي و االحندار الطبقي مقابل الرقي 
لطبقي واحلداثة  العصرية اليت عليها اجملتمع احلداثي املتخيل ،ولعل هذا ما يفسر تلك االنتقادات اليت وجهت لإلخوان ا

يف فرتة حكمهم وليت تصوير اإلسالميني على أهنم أعداء الوطن ،وهم نتيجة مؤامرة خارجية من خالل الرتكيز على 
                                                                               فكرة التمويل اخلارجي يف معظم التمثيليات . 

وبذلك  مل تنمط األعمال السينمائية شخصية اإلسالميني فحسب ،وبل حىت منطت  تلك احملركات و األساليب املؤدية 
ل هذا ما همشني اجتماعيا و اقتصاديتا .ولعو املكونة هلذه اجلماعة ، إذ أن غالبية املنظمني هلا من الشباب املقهورين و امل

ا ، واملنبوذين و جتماعيالفقراء ، واحملبطني و الفاشلني إ" اريك هوفر"يف كتابه) املؤمن الصادق( بقوله :"  ذهب إليه 
                            1 جناز الفردي هم الشخصيات األساسية املرشحة لالنضمام للحركات االجتماعية الثائرة " .العاجزين عن اإل

وعليا سواء الطبقة ولكن الذي ال شك فيه ان التيار اإلسالمي كأي تيار يوجد فيه طبقات اجتماعية دنيا ،ووسطى 
                                                                                و التعليمية الثقافية.اإلقتصادية اإلجتماعية أ

هي نسبة ال يستهان هبا يف لة الشهادات العليا جيدر االشارة ان  نسبة الطبقة االجتماعية الوسطى واالقتصادية ومحإذ 
                                       .سالمية نضمام الشباب للتيارات اإلش كسبب كاف إلالتهمياإلسالميني ، و إذ الفقر و 

ن الدراسات تنموية وخاصة أتصاديا و سياسات قلسلطة املرتهلة القمعية الفاشلة إاألسنا هنا بصدد التساؤل عن مسؤولية 
موحني الذين متت حماصرة نتماء شباب الطبقة الوسطى و الطعلى إ للحالة االسالمية ركزت ا العلمانية يف حتليله

 .                                                                                                                  يار ينظم لتلك اجلماعاتاإلهنمحاية ملكانته من فية و و إجتماعية و إقتصادية كا  طموحهم ومل جيدوا فرصا سياسية
ة يف العامل وكما جيدر جتماعيي حركة إل الشباب كعصبة ألالدولة يف جتاهولعل هذا التحليل يقود للدور الذي تلعبه 

اجلماعات االسالمية كانت يف اجلامعات املصرية يف حكم السادات ،وليعد النظام بالدرجة  أن ظروف نشأة اإلشارة
 ال يوجد إطار سياسي وطين جاذب للشباب .   افع لإلنضمام لتلك اجلماعات عندما األوىل إحدى دو 
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أشبه ة دعائية وضعيفة إىل حد كبري و بيوعليه إن التغطية اليت قامت هبا الشاشة املصرية لتيارات العنف كانت خطا
وقد كان ذلك التشويه إما مقصودا  ، 1كان التناول الدرامي تشويه ملاهو إسالمي   فكرية بإستثناء أعمال قليلة،بالندوات ال

             2جتماعيةحمددة مستوحاة من ظروف سياسية وإ عن عمد و إما تلقائي يف نتيجة تعاطيه ،وعن مفاهيم منطية
من خالل شاشته الفضية للمواجهة الفكرية للمأزق السياسي و األمين جته كر أن اخلطاب السينمائي قد إذلك ال نن ومع

و مساحة و تعاون و  املتمثل يف اإلرهاب اليت تسبب ضررا للمجتمع و الدين نفسه، ذلك أن الدين اإلسالمي دين يسر ،
                                                                             حمبة وليس تشدد أو تعصب أو ضرر بالغري. 

التأويالت السياسية و التارخيية لظاهرة اإلرهاب و العنف الديين اإلسالمي مطروحة منذ بدء صعود  ومن املدهش أن 
                                                                                            .الظاهرة يف بداية الثمانيات 

وبالرغم من نظرية الصحفي الفرنسي " ميشيل كيبيل" و التحليالت املعمقة حول تباينات الربامج الفكرية للجماعات 
و " الناجون و اهلجرة" ،     المية" ," التفكري اإلرهابية  لتطرح فكرة الفروق بني تنظيمات" اجلهاد"،و " اجلماعة اإلس

فالم رسالة سياسية األالنار" وغريهم .ومع ذلك مل ينعكس أي من الفروق يف معاجلة أفالم اإلرهاب ،ولتحمل بعض من 
شأن اجلبهوي على حساب الشأن الفين ، ولرمبا يرجع ذلك لصعوبات إنتاجية من جهة ،و للسلطة من جهة تعلي من ال

سياسي أو القراءة احليادية لوقائع اإلرهاب وحىت مع تنامي أخرى مما جعل معاجلة هذه القضية بعيدا عن دقة املوقف ال
                                                                                               االرهاب ليصبح كونيا . 

اإلرهابية و وحىت الدولة سرا اب من قبل تلك اجلماعات رهسم اإلفعل بإ رهاب ،وماقى العديد من القضايا مبافعله اإلولتب
وقد أدان النظام تلك اجلماعات ، 3من الدولة املصريماعات يف السجون ويف ملفات جهاز أال معتقلوا اجلاليعرفه إ

من اإلخوان املسلمني و السلفيني التقليديني على تنوع  سالميةسالميني مبافيهم تلك الشرائح اإلرهابية وخاصة االاإل
نبه احلشد يف جتمل  هتم يف كل مرة إظهار براءهتم من أعمال العنف، لكنالة و احلركية، بالرغم من حماو علميهتم الاهتمامإ

سالميني ومجاعات العنف ،فالكل سواء.ولريجع ذلك ملواقفهم املسبقة وليظل خطاب السلطة خيلط بني اإلمجاعة العنف .
 العدو .    مع النظام يف ظل عبد الناصر حيث كانوا اإلخوان املسلمني هم

                                                             
                                                   113-112أنظر : أمحد سامل ،  مرجع سبق ذكره، صص 1
 االسالم على  الشاشة بين السينما العربية و الغربيةحممد رضا ،   2
،http://doc.aljazeera.net/cinema/2011/01/20111169540323101.html  ،22/4/201511:22،الساعة                                           
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انتماؤه فهو يبقى قانونية حمددة ،فأيا كان فكره و  ة حتيط بكل إسالمي ،ومت التعامل مع أطررتيابيوبذلك ظلت النظرة اإل  
نظام الدولة احلديثة ،كما ميثل إحتياطيا إسرتاتيجيا لتيارات العنف ولعل  معو عاين مشكلة مع احلداثة الغربية ،أصوليا ويأ

                                          مريكا حرهبا على اإلرهاب .   عاىن منها املسلمون بعد شن أاليت هذه املعضلة 
املشكلة  القمعية عددت مفهوم اإلسالم وعليه عمدت الدولة عن عزل املتدينني عن معظم مؤسسات الدولة ، ف

و من بعيد ال باإلرهاب، وال حىت بالصراع وتعليمية ال عالقة هلا من قريب أ ىل مجاعات و تيارات دعويةالسياسي إ
                                                                                                                                  السياسي مع السلطة.

خوان من خالل مساح لإل 1994أ يف هناية خوان املسلمني الذي بدمع اإللتاريخ تغري سياسة النظام  استعراضويف 
نشاء حزب سياسي ،وحىت السماح للجماعة بإ1990-1987جتماعيا يف برملانياسيا و إاملسلمني بتواجد حمسوب س

جتماعية اإل و نشائه، وبني تركه هلا ترتك يف الفضاءات السياسيةوعدم السماح بإة عظل مابني احلظر القانوين على اجلما
و النقابية.وحىت مع منتصف التسعينات خالل خوض معركة مع مجاعات العنف ظل النظام حيييد اإلخوان بل وحىت 

                                                       على مقعد. 94بداية خطوات حصار مجاعة اإلخوان اليت حصلت يف برملان

الوحيدة اليت متلك رصيدا ذلك كوهنا جبهة املعارضة  للجماعة،بات النظام يرى خطرا يف التمدد اجملتمعي  ومنه
وخبوض  2010ضعافها .وحىت سنة ة للتعامل مع اجلماعة من خالل إر سياسته السابقشعبيا.وبالتايل راح يف إستمرا

                                       .لقضية التوريث  ريرمن خالل إنتخابات الربملان،ومتالنظام معركة التوريث السياسي 
نفسه ،وحىت يف مواقف كثرية طرحت إشكالية طار التدين ظلت السينما تقدم نفس الرؤية لإلسالميني ال خترج عن إ

يل املثال التدين كمعوق اجتماعي على سب فالم كثرية اعتربالميني أو ضد التدين نفسه .حىت يف أسالسينما تقف ضد اإل
                                                             1" انا مش معاهم "..اخل   ال احلصر" الثالثة بيشتغلوها " ،

ذلك اخلطاب  يفالم السينمائية ،ولعل السبب الرئيسسالمني بصورة منطية و سلبية يف معظم األوعليه عرضت صورة اإل
كثرية مل تكن قاصرة يف تناول اإلرهاب فحسب بل   الذي روجته السلطة آنذاك ،وكما أن السينما املصرية يف معاجلات

و تلك ، عماهلا تلك احلرب اليت دارت منذ بداية التسعينات يف الصعيد بني الدولة حىت أهنا جتاهلت الكثري من أ
، تلك نتقام مما حيدث يف الصعيداب يف العاصمة كانت على خلفية اإلهر أعمال اإلأن  وعلى الرغم   اجلماعات .

       2ضيق احلدود املواجهات اليت  مل يتم التعامل معها سينمائيا إال يف أ

                                                             
                                                                            223-217أنظر : أمحد سامل ،  مرجع سبق ذكره،   صص 1
                                                                            102أنظر: بشار ابراهيم ،مرجع سبق ذكره،ص 2
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يف صعيد مصر يف رهابية املتطرفة من أكثر األفالم اليت تناولت تلك اجلماعة اإل 2007"2لم " اجلزيرةولعل في      
منية ضد العناصر املتطرفة جهزة األلصراع مابني مجاعة املخدرات و األسلحة إىل جانب  األطار ذلك اإ التسعينات ، ويف

خوان املسلمني من خالل تلك اجلماعة الدينية شارة جلماعة اإلويف الفيلم مت اإل،وليعرض صورة عن تلك احلرب الدامية ،
                                                                                                          1 املتطرفة اليت تسعى حلكم اجلزيرة.

  غم من حماوالهتا العديدة لتصوير أبعاد الظاهرة رهاب ضعيفة نوعا ما بالر ومنه جاءت معاجلة السينما يف تناول ظاهرة اإل
انت من أجل الدين أو من أجل السلطة،ورصد الشخصية اإلرهابية غراضهم سواءا كو إظهار أسباهبا وأطرافها وحىت أ

                                                                                           .  2ن الفن يهدف دائما للكشف عن القضايا ومعاجلتها بشكل موضوعي ،وصادق لتوعية اجلمهورذلك أ
ر يف ا لكالشيه األشراراثتهل " الشيطنة" لتلك اجلماعات أو تنميط للشخصية اإلرهابية من خالومع ذلك عملت على 

ا ليا هو اإلرهايب ،وتعاجلها بوصفهالسينما املصرية بعدما كان الشرير سابقا هو زعيم عصابة أو تاجر خمذرات أصبح حا
ب إنفالت القيم وغياليل منابت هذه الغلظة، فة على حتاالستبداد و التآمرية ، دون حىت أن متلك اجلرأو  ب" الغلظة

      . 3نتج ماميكن تسميته بالتسليم القدري بسلطة الغاب ، تلك السلطة يقودها متحدثون باسم الدينأبسط احلقوق أ
 خراآلنفصلة اليت تعمل بتكليفات عرب األنرتنت )فيلم وبني تلك اجلماعات املتطرفة اليت هي منوذج  للخاليا العنقودية امل

                                                                    جتماعي و القهر و الفقره وغريه .ء اجملتمع ممن يعانون التهميش اإلبناوغريمها( وبني أولئك املنتمني أل و كذا حني ميسرة
التحليل النفسي يف حماولة التعرف على وحىت جاءت معاجلة الشخصية اإلرهابية يف أحيانا أخرى من خالل منهج 

تطرح ستعراض الدوافع االجتماعية احملتملة أو حىت جبعل املوضوع مسيسا متاما و لفع املرضية لإلرهابيني مع مزجه بإالدوا
              .                                                                   4غراض صناع الفيلم رسالة سياسية تتفق  و أ

غلبيت عليها السطحية وتعاملت مع الظاهرة على طريقة رفع -حسب البعض–فالسينما يف تعرضها لقضايا االرهاب 
 .ذيرية جعلت املشاهد يسخط على اإلرهابيني دون أن جيعلوه يفهم أبعاد القضيةشعارات عادة ماتكون حت

 

                                                             
                                       أنظر: أمحد فؤاد ،مالح االعمال الفنية السياسية : انتقاد االخوان و التعاطف مع الشرطة، مقال سبق ذكره.                            1
،احلياة االرهاب والفساد و االدمان؟ آراء سينمائيين ونقاد وعلماء اجتماع : كيف عالجت السينما قضاياأنظر : حليمة خطاب وسعد ياسني،  2

                                                                            13125،العدد
http://www.daharchives.alhayat.com/issue_archive/hayat int/1999/2/12   ،31/1/201513:57،الساعة                                                                                        

                                                                           93أنظر: بشار ابراهيم ،مرجع سبق ذكره،ص 3
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إلرهابية ذلك أن حىت السينما نتقامية من اجلماعات اعل إلسينمائيني من التعرض لردود فىل خوف اوقد يرجع ذلك إ
كال الكفر وبدأت محلة ضدها شوإهتامها بأهنا ضد الدين وشكل من أرهاب من حيث حصارها نفسها واجهت اإل

   .         جتماعية و السياسية و الدينية اخلطرة وحرق أفيشات األفالم ، كما أن اإلرهاب من جهة أخرى من القضايا اإل
ي جمال اجلادة و اجلريئة اليت ليس فيها أمن املواضيع و السياسة يف تناول القضية وهو  ولعل الكثري خيلط بني الدين

                                     السينمائيني.شكالية اليت يواجهها بعض لذا جيب حتري املوضوعية وهده اإل -حسب البعض-للخيال
                                            .  1رهابمل تتوقف عن حماربة اإلغوار الظاهرة، و سرب أومع ذلك استطاع الكثري 

عمال فنية خمتلفة،ليجمل الفن السينمائي ى سنوات التطرق للظاهرة من خالل أوبالتايل حاولت السينما املصرية على مد
لدينية و الثقافية احنازت اىل جانب القيم االنسانية و يت إلكشف و التحليل عرب العديد من األفالم السالح التنوير و ا
رها يف الكشف و التعرية ، ويف اإلشتباك العميق و اجلاد مع أفكار املتطرفني و ضطلعت بدو بة ،وإاملعتدلة و الصائ

مثرت عن ئية اليت أا.تلك املوجة الفنية و السينمم و اإلضاءة القوية والفاعلة على تناقضاهتم وتضارب أسانيدهم حنيازاهتإ
              2رهاب.د للدولة و األجهزة األمنية يف حماربة اإلدو هات نظر اجلمهور ،وعن دعم غري حمتعديل كبري يف وج

ه املنطقة امللغومة ذحىت أن البعض جتنب الدخول إىل ه وبالرغم من ذلك تظل معاجلة السينما لإلرهاب يف أضيق احلدود
برصد الظاهرة وأسباهبا  معتمدين على النهايات الدراماتيكية دون تقدمي أي حلول للظاهرة ،والبعض اآلخر اكتفى 

                                                                                                                                                               3.لتكون املعاجلة للتأكيد على وجود الظاهرة
شكال خمتلفة مع تنامي العنف ، لتستمر مصر يف خوض حرهبا ضد اإلرهاب من خالل ومع إرهاب اليوم الذي أخذ أ

حرق املنشآت والتفجريات و اهلجومات يف جنوب سيناء وغريها .لذلك البد من وجود أفالم سينمائية جديدة مواكبة 
نهجة من خطة ممديثة جتسد ستخدام تقنيات فنية حو إ ا يف تناول قضية االرهاب ،عمق للعصر احلايل بكتابات أكثر

ليوم، لتقدمها رهايب اجلديد وخاصة مع ظهور مايسمى مجاعة" داعش" املتطرفة افكار التطرف اإلصناع السينما لرتصد أ
   يف أعمال  فنية .

 

                                                             
 حليمة خطاب وسعد ياسني، آراء سينمائيني ..كيف عاجلت السينما قضايا االرهاب ،مقال سبق ذكره           أنظر : 1

 أنظر: بسنت مجيل ، االرهاب على شاشة السينما ، مقال سبق ذكره.                                                2
 أشرف بيدس، االرهاب يف السينما : ختاذل مقصود ام وعي مفقود، مقال سبق ذكره                                                       3
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الواقع ، ودور السينما التوعوي ضد التعصب ،وغرس  ن يتناسب معر الفن اهلادف امللتزم الذي وجب ألعل هذا دو و    
قنعة وممتعة تغوص و م عمال سينمائية جديدة،  البد من أ1نتماء الوطينية و ترسيخ  اإلعتزاز باإلالقيم الوطنية و االجياب

  . 2سالمي احلنيف و إنغالقها و إبتعادها عن مساحة الدين اإل   رهابية و تفضج جهلهايف اجلماعات اإل

                                                                                                                       :قضايا اإلغتيال السياسي في السينما المصرية 2-1
تيال السياسي غالعنف السياسي من خالل قضايا اإل ىلالعنف من عنف اجلماعات املتطرفة إقضايا عاجلت السينما وقد 

                                                                                                     .  3، حيث مل يكن بعيدا عن السينما املصرية اليت ختوض هده التجربة املثرية املعروفة بفيلم" االغتيال السياسي"
أكد على فكرة و قد   هلنري بركات أول فيلم يناقش قضية االغتيال السياسي ، 1961وقد كان فيلم " يف بيتنا رجل" 

بإعتبار أن البطل قومي يقدم على مقاومة اإلحتالل اإلجنليزي  -إرهابيا بوصفها عمال فرديا–دانتها اإلغتيال بدال من إ
                                                                        .  4غتيال واحد من السياسيني املتعاون مع االحتاللمن خالل إ

تارخييا أو حىت قد تكون حدثت بالفعل ، والثابتة غتيال السياسي اليت كانت لك النوعية اليت تناولت قضايا اإلوكثرية ت
                           .                                   رمزية يف ظل ظروف استثنائية قامعة بكثرة حدوث اإلغتياالت السياسية فيه أو املتخيلة يف واقع معروف 

دانة من خالل هامش حرية التعبري عن اإلغتياالت السياسية يف مرحلة احلكم امللكي ،وذلك إو منذ قيام ثورة يوليو مسح  
السادات الذي مسح بشريا بالنظام الثوري اجلديد ،ونفس الشيء حدث مع حكم ومسه بالفساد ،وتللحكم السابق و 

م سياسية حبتة التعرضت لإلغتيال السياسي أهنا أف فالم اليتة الناصرية يف عهده.ولعل مامييز أباحلديث عن مساوىء احلقب
واقع التارخيي ىل الملثال ،و إستند بعضها إو كوميدي على سبيل ا،فلم حيدث فعل اإلغتيال ضمن سياق إجتماعي أ

غتيال الرئيس السادات يف إو جاء العرض جمازا او رمزا مثل  و الشخصيةلتنفيذ أو اهلرب أاملصري سواء يف اإلعداد أو ا
رة غتيال يف صو م" الغول" ،وعادة ماترسم هده األفالم شخصية سيئة مبساوؤها وفسادها السياسي ، لتنفذ عمليات اإلفي

.                                   5اعة النظام السلطويةىل بشد العداء لدى اجلماهري وتوعيتها إية ،لتوليبشعة منفردة مؤملة ودمو 

                                                             
 أنظر: أمحد السيد، مقال سبق ذكره                                                                                         1
                                                                                                              راق،مقال سبق ذكره.ناصر ع 2
 ، الوطناالغتياالت السياسية في السينما المصريةحسني عبد البصري، 3

 10:44،الساعةhttp://www.elwatannews.com/news/details/9213،22/4/2015اإلكترونية،

 ناصر عراق ، مقال سبق ذكره.                                                                                               4
 حسني عبد البصري، املقال السابق 5



 الفصل الثالث                                                   السينما  المصرية و السياسة
 

196 
 

رئيس غتيال لظالم ،ظاظا وغريهم .فظاظا عكس إلكثر من عمل فين منها أمري اوقد أشري لإلغتيال السياسي يف أ
دوليا  ادة مصر ملكانتهاستعاجما وطنيا للقضاء على الفساد و إنه محل برنمن قبل أمريكا أل-إختاره الشعب -دميقراطي 

غتيال " من خالل إيام الساداتسيئة كما جرى سابقا ،كما جاء اإلغتيال يف فيلم " أ غتيال مل يكن لشخصيةوهنا اإل
                        السادات يف حادثة املنصة .                                                                         

و الشخصية الوطنية اليت ينبغي تصفيتها هر الشخصية املغتالة بشكل سليب ،أسياسي غالبا ما تظغتيال الالم اإلفأ وعليه
                                                       . ألهنا تشكل هتديدا ملصاحل البعض أو مصاحل جهات خارجية  

                                                                                              :اإلرهاب الدولي في السينما المصرية3-1

عاجلت السينما خمتلف قضايا العنف مبختلف أشكاله من العنف الديين  ) اجلماعات اإلسالمية املتطرفة( من خالل 
حتالل سبتمرب و إ 11اثمن خالل قضية أحد اإلرهاب وعالقته بالتطرف الديين و إىل العنف الدويل )االرهاب الدويل(

وجت ر عمال السينمائية حسب البعض ض األأن بعوحىت   أبوغريب وغريه .أمريكا للعراق ،وتعذيب املساجني يف سجن 
موجهة  للعداء ن تكون و أبعد  من أوقومية،سمة وطنية فالم بومع ذلك مل تعرب إال عن أ أو للسامية،للعداء ألمريكا 

                                                                                                           .                 ألمريكا يف العامل العريب

األمريكي .وليكون معاجلة تلك األفالم يف إطار العوملة و حتدياهتا وحرب العراق ونتائجها الوخيمة  اإلعالمشري اليه كما ي
 1اذج املعربة عن ذلك على سبيل املثال  فيلم " ليلة البييب دول"و كذا فيلم " ليلة سقوط بغداد"وغريه ولعل من النم

سبتمرب، و احتالل أمريكا للعراق بدعوى حماربة اإلرهاب،و انعكاسات ذلك على اجملتمع  11ليعكس الفيلمني أحداث 
                                                            .                                                       العريب 

حملمد أمني ليصور تلك اهلواجس املتشابكة حول احلرب ومعاداة الواليات  2005فمن خالل فيلم" ليلة سقوط بغداد " 
رية املتفردة بالعامل " املتحدة األمريكية ، من خالل إلقاء الضوء على جنب النظام األسبق " مبارك"،وخنوعه أمام اإلمرباطو 

حتالل العراق يب و املصري على وجه اخلصوص منذ إأمريكا" ، ليطرح اليت اهلواجس النفسية اليت عاشها املواطن العر 
  2وخوفه من أن يكون الدور القادم عليه .
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تلك السياسة اليت تسعى من خالهلا أمريكا للسيطرة على العامل من خالل التعتيم و التجهيل و التبعية  وليوضح    
الدائمة للغرب ،وسط تلك األوضاع من القهر و اإلحباط وفقدان األمل يف مستقبل أفضل وحرمان من أدىن احلقوق يف 

                                                                                                                 .ظل النظام األسبق ، الذي اعترب عميل ألمريكا
:                                                                           العنف السياسي في السينما المصرية4-1

ن وقد ركزت يف العقد األول من القر االجتماعي املصري ، اجتهدت السينما على مر عقود لتعكس صورة من الواقع
العشرين على وضع الفرد داخل اجملتمع من خالل حتديات واجهته بقسوة ،مثل اخلشونة املفرطة من قبل أجهزة األمن 

                        وصلت لدرجة االشتباه الدائم يف كل األفراد يف التواطؤ ضد النظام أو املسامهة يف زعزعة االستقرار .
تلك احلالة من الطوارئ استمرت لثالثني سنة مما جعل الدولة من خالل أجهزهتا األمنية متلك مطلق احلرية ،و السلطة 

شتباه يف اإل التامة يف القبض على أي مواطن، واستجوابه وحىت حبسه و تعذيبه داخل السجون دون وجه حق مبجرد
عتصام أو تظاهر ليلقى أسوء معاملة لدرجة أفقدت املواطن هويته املصرية أو مشاركته يف إ حىت إبداءه لرأيهتورطه أو 

                                                                                                                      1ولعنها وسخطه من كل شيء.

ة لواقع املواطن املصري يف ظل فرتات خمتلفة ،وماتعرض له من إرهاب سياسي يف إطار لتكون السينما تلك املرآة العاكس
ة اليت تتم نسانية و الوحشينتقادها لتلك املمارسات غري اإلمتارس إ 52لسينما ومنذ ثورة يوليواالعنف البوليسي، لتكون 

ملصري و اذالل له .                              هدار لكرامة املواطن اثله من إهانة وغريه، ملا متيف السجون من تعذيب وإ
جنليزي ،وظلت ترصد ،واملقاومني ضد اإلحتالل يف سجون احملتل اإل كثرية تلك النوعية اليت تناولت قضايا تعذيب الثور 

                                                   تلك املمارسات العنيفة يف حق املواطن منذ االحتالل ،وإبان احلكم امللكي .
لقمعية و التعسفية يف إطار جنليزي ،وممارساته افالم املعربة عن رفض شعب مصر لإلحتالل اإللتشهد السينما تلك األ

لتناول يف ظل واستمر ذلك ا  2نتهاك حقوق اإلنسان ،وتعبريا لفساد احلياة السياسية املصرية آنذاك يف ظل امللكية.قضية إ
           احلكم الناصري لتظل قضية حقوق اإلنسان يف ظل سجون االحتالل لرتكز معظم األفالم على فرتة الكفاح الوطين 

    و النضال ضد االستعمار
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جنليزي الل اإلحتحاالت التعذيب من قبل اإل  ومن بني هذه األفالم جند:" يف بيتنا رجل" ،و " مثن احلرية" لريصدا  
التعذيب داخل السجون بل يتعداه إلستخدام الذي مل يكن مقتصرا على  اد الشعب املصري ،والعنف السياسيألفر 

غتيال( ويف ال يف إطار التصفية اجلسدية ) اإلعنف ضد املتظاهرين وحىت العنف ضد الفاسدين من رجال السياسة و املال
القائم ليوضح الفيلمني العنف  و " الفتوة " لصالح أبو سيفشاهني هذا الصدد نذكر فيلم " صراع يف الوادي " ليوسف 

                                                                          .قتصادي من أجل السيطرة على السوق على بسط النفوذ اإل
العنف ضد الفاسدين من ىل فيلم" الغول" لسمري سيف ،و " اعدام ميت" لعاطف الطيب جاءت لرتصد باإلضافة إ

ومل خترج السينما عن اإلطار الناقد لتلك املمارسات و األوضاع السياسية ،  .  1رجال السياسة و املال يف اجملتمع املصري
أجهزته .فجاءت تلك النوعية اليت تعاجل احلياة السياسية يف كل فرتة، وحتديدا نظام احلكم وممارساته و       لتطرح أفالم

الذي رصد  1979اكز القوى يف عهد عبد الناصر من خالل عدة أعمال نذكر منها :" إحنا بتوع األتوبيس "نتقدت مر إ
ر وسياسته القمعية.وجند  نتهاك حقوق اإلنسان يف عهد عبد الناصلشديد داخل السجون ليتناول بذلك إالتعذيب ا

ن وجه حق ، اليت تعتقل املواطنني من دو  فيلم" الكرنك" الذي رصد قضية التعذيب من خالل جهاز املخابرات كذلك 
                                                                 . 2نتماء جلماعات معينة أو حىت أهنا ضد النظاموتلفق التهم سواء باإل

وكالمها رصدا واقع املخابرات املصرية بعد  " أسياد وعبيد" لعلي رضا و"ماوراء الشمس" حملمد راضيباإلضافة إىل
مظاهر التعذيب السياسي لرتصد تلك النوعية من األفالم  . 3،ليتناوال إرهاب الدولة و العنف السياسي  67هزمية

                                                                                  4للمعارضني السياسيني وغريهم  يف العهد الناصري
  ملزعومة وحىت يف ظل حكم وقد ظلت هذه االنتهاكات متارس ضد املواطن املصري يف ظل حكم السادات ودميقراطيته ا

واطنني وحتاسب كل صاحب فكر لتستمر تلك األجهزة األمنية  تقبض على امل، يف ظل تلك الدولة البوليسية " مبارك"
 نتهاكات اإلن مل يسلموا من تلك اإلعتقاالت و نظام ،وحىت الفنانني و املفكرينه يعمل حلساب جهة معينة أو ضد العلى أ

 .   5تلك األجهزة معهم أقصى أشكال التعذيب لتمارس 
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ومنه ظل الفن السينمائي يرصد تلك االنتهاكات من خالل عدة أعمال فنية لنجد على سبيل املثال " اهلروب"   
وكيف صارت تتالعب بأهل  طال املؤسسة العسكرية )الشرطة املصرية(لعاطف الطيب لريصد الفساد الذي  1991

 من خالل العنف البوليسي ستخدام العنفظام السياسي مع معارضيه من خالل إصورة عن كيفية تعامل الن مصر مقدما
                                                                                                      .1نيةمن قبل األجهزة األم

ل السجون املصرية ،وكذا فيلم " اهلجامة " حملمد النجار وكذلك الذي رصد التعذيب داخ 86"الربيء" ىل فيلمباإلضافة إ
ملخابرات من خالل تلفيق التهم لألبرياء يف ظل نتقد ممارسات رجال االذي إ 88زوجة رجل مهم"حملمد خان فيلم"

،لريصد بذلك ممارسات الوحشية للدولة البوليسية من خالل 2حبجة احلفاظ على أمن الدولة 77ريناي 19و 18حداث أ
                                                         فارضا سطوته بدعوى احلافظ على األمن و االستقرار.  حتكم رجل الشرطة 

رهاب السياسي من خالل التعذيب داخل السجون ، والفيلم جاء كنوع من التحليل وبالتايل اإلشارة إىل قضية اإل
حنراف والنظام  خلدمة السلطة بدل خدمة الشعب حىت ال يصطدم مع السلطة ومع ذلك إستطاع الفيلم تناول إالنفسي 

و يصبح أقوى وحيمي نفسه يتطور  ن الوطن حيتاج للنقد لكيحبجة محاية الوطن واحملافظة على إستقراره ،مع أوذلك ، 3
 .                           2011و 1977 شعبه الواعي ال عرب أجهزته األمنية الغامشة اليت انكسرت بيد الشعب عامعرب

االمنية يف عهد مبارك جهزة ني وخالد يوسف" لريصد ممارسات األرصده فيلم " هي فوضى؟ "ليوسف شاهماولعل هذا 
مارساته  الوحشية ضد املواطنني ن قبل أمني شرطة فاسد الذي قام مبن دون وجه حق وغريه معتقال للمواطمن هتريب وإ

                                                                                                 .من و النظام العام احلفاظ على األ بدعوى
ستغلت لتضييق ألمن و اآلمان لكنها يف املقابل إمصاحل املواطن وحتقق له ان ترعى ن املفروض أاكفتلك األجهزة اليت  

رهاب والبطش حىت النظام و السلطة جهزة مسؤولة عن ذلك اإلوليست وحدها األ4 ذالل املواطن.احلريات و إ
   يهم وصرفهم ا الناس للتحكم بالعيب اليت خيدعون هبخطار هتدد الوطن هي من قبيل األأ فمحاوالهتا املستمرة خللق

        .                                     5حرى واقعية كالفساد وهنب مقدرات الشعب وثرواتهعن أمور أخرى أهم أو باأل
                                                             

 57-48أنظر: وليد رشاد، املرجع السابق ،صص 1
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على يد تلك  ملصريااليت فرضها النظام يف مصر هي السبب يف انتهاك كرامة الشعب  واحلقيقة أن حالة الطوارىء
ال األمن الصالحيات و اإلستثناءات إلنتهاك كرامة وإنسانية املصريني ألقصى درجة صبح لرجاألجهزة ،فبمقتضاها أ

 يقبل املعارضه بطبيعته أخذ يف إصدار األوامر املباشرة و غري املباشرة ألجهزة األمن إلتباع ن النظام كان فاسدا وال،وأل
                             1باحملكوم يف مصر. نعكس يف حتديد عالقة احلاكمات العنف اجلسدي ملعارضيه.والذي إقصى درجأ

،  منالسينما من خالل بعض السينمائيني اجلادين رصد تلك اإلنتهاكات خاصة إنتهاكات جهاز األومنه حاولت 
 يه ، والتعبري عنء رأبداواطن الذي عاش يف قلق مستمر من إمنية بالرهبة ، خلوف لدى املفلطاملا إرتبط مفهوم األجهزة األ

ذالل رصدت ذلك اخلطر و القلق و حىت اإلعمال الفنية اليت وليسية قمعية ،والعديد من تلك األفكره يف ظل دولة ب
                                                                                                                  الذي عاشه املواطن املصري .      

لشخصية مين يف التعامل مع األالذي تناول وحشية اجلهاز ا2001عمال جند " مواطن وخمرب وحرامي "  هذه األومن بني
يها معرض صبحت دولة بوليسية واملواطن ف، و "بنتني من مصر"  ركز على فكرة أن مصر أمن خالل شخصية املخرب

ل هذا مارصده كذلك فيلم "هي ولع .2رتكبو مل يللتوقيف من قبل رجال األمن يف أي حلظة سواء إرتكب جرما أ
ستبداد وليسي ومظاهر القمع و الظلم و اإلفوضى؟" للمخرجني " يوسف شاهني وخالد يوسف " الذي رصد العنف الب

                                                                                    .3من ضد املواطنمن خالل جهاز األ
تلك األفالم السينمائية اليت انتقدت بصراحة الدولة البوليسية على مدار تاريخ السينما املصرية منها على سبيل  وقليل

" هي فوضى"،و "بنتني من مصر"،   "حني ميسرة"،  "خارج عن القانون"،  "املثال ال احلصر :" غروب وشروق
خوفا من اإلصطدام بالسلطة ،ذلك أن جهاز األمن يعد من  ا عن التناول الدراميوكثريا ما كان هذا ملوضوع بعيدوغريها.

                                                                             والذي ال ميكن االقرتاب منه.، من يف الدولةرموز الدولة صمام األ
يل النفسي لشخصية قد تكون يف الغالب نتقادها للجهاز البوليسي على التحلذلك اعتمدت معظم تلك األفالم يف إل

  يل شاذة ،وال ميكن التعميم .مضطربة نفسيا .وبالتا
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ماتلك  عليهو   دام الرمز .ستخىل إإواحدة ،وأحيانا قد تذهب األفالم من يف صورة األ ال ميكن تنميط رجالومنه   
                                    .  1منية النزيهةاألمايتم بالتصدي هلا حىت من قبل األجهزة ال مناذج فاسدة غالبا ج إذ النما

رية للجدل ،ومع ذلك  وعرضت قضايا مث، صورة سلبية لرجل األمن على شاشة السينماطرحت تلك النوعية  بالتايل و 
ية أجماد يف محاليه من ، ونسب إمن على الشاشة الفضية من خالل عرض حسناتهكثرية تلك األفالم اليت قدمت رجل األ

،  مين ككلة وشاذة ال متثل اجلهاز األدج فاسذ البعض غري منا نظر مواطنيه ،ومل تكن تلك السلبيات يف أمن الوطن و أمن 
.                          فهو يف نظر الكثري من األعمال السينمائية ميثل احلماية و األمان ليوصل حلد التضحية من أجل الوطن

يونيو وسقوط حكم اإلخوان 30بعد انقالب منية وخاصة ماتعاطف مع األجهزة األحىت أن بعض االعمال خلقت 
عمال يكن باجلديد فال طاملا حاولت األ وذلك مل ،براز مساوئ حكم االخوانرجعه البعض ملا تريده السلطة من إيو 

ن من خالل تقدمي مناع السينما خلق تعاطف مع رجل األحاول ص 2011يناير  25فبعد ، الدرامية متجيد رجل االمن
           األجهزة األمنية يف النهاية.  م  ضباط شرفاء ينجحون يف تطهري شخصيات فاسدة يف أجهزة األمن يتصدى هل

نساين يف رجل الشرطة كما قدمت جوانب سلبية فيه ، وهذا أمر طبيعي وعليه حاولت بعض األعمال تقدمي اجلانب اإل
ذلك رصدت غالبية تلك األفالم السينمائية املصرية ماعاىن منه املواطن املصري ومع . 2يف التجسيد املتزن للشخصية

نتهاك وعلى الرغم من جتارية االنتاجات السينمائية من جهة ،وصعوبة و اإل  وخاصة يف ظل حكم " مبارك" من القهر
          ،وتتواجد بإجيابية ذج مشرقةستطاعت الدراما السينمائية أن حتمل مناملوقف وسط حالة توتر وقلل وترقب أمين شديد إا

وهامجت ذلك النظام الفاسد الذي هدد سالمة الوطن و استلب ،روجت ألفكار حول كرامة اإلنسانو تتجنب السلبية و 
                            املواطن أدىن حقوقه                                                                                    

وجيدر اإلشارة أن األفالم اليت المست مهوم الناس هي اليت جتذب اجلمهور املصري  ليجد يف السينما متنفسا ، وتفريغ ملا 
      3يعيشه من قهر وكبت .
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 ، صحيفة البلد ، بدون عدد وقائع بوليسية على السينماأنظر: حازم خالد ،  2
،http://www.baladnews.com/article.php ?cat=25&article=65535  ،22/4/201511:06،الساعة         
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:                                                                                         قضايا الفساد في السينما المصرية-3     
 كل ماهو سليب ،وحىت حماربتها   ومنذ بداياهتا رصدت خمتلف القضايا و الظواهر وسعت لتعرية املصرية  السينماحاولت 

ل اهلروب بأموال البنوك ، الرشوة،غسيل األموال صر مثفالم السينمائية على قضايا الفساد يف مديد من األحيث ركزت الع
السلطةمع املال ، تلك الثنائية اليت فرضت نفوذها براز عالقة تزاوج وفساد األجهزة احلكومية وغريها ،لرتكز معظمها على إ

                               وعلى مقدرات الشعب لتكوين ثروات على حساب املواطن العادي.،قتصاد املصري على اإل
بدايات األوىل للدراما السينمائية وخاصة مع ثورة ينمائي لقضايا الفساد كان منذ الوبالرغم أن هذا التناول الس

      العمل عالء قيمة " للنهج اإلشرتاكي ، لتناول العديد من األفالم ملوضوع الفقر و إ،وتبين الرئيس " عبد الناصر52يوليو
و الكالب   و الفساد ومن منادج السينمائية جند " اللص ية و املمارسات السلبية كالرشوة نتهاز اإل جذ و اجلد و إدانة النما
                                                                                                                                    1" و مريامارو غريمها.

قتصادية أفرزت العديد من السلوكيات السلبية وغري يجة لتلك التحوالت اإلنفتاح يف السبعينات، ونتاسة اإلومع تبين سي
طرأت على  جتماعية اليتنت هذه ضمن جممل تلك التغريات اإلاملشروعة كتبييض األموال، النصب، الفساد..اخل ،فقد كا

نفتاح لتحقيق مكاسب ستغالل ذلك وركوب موجة اإلازية إاجملتمع املصري بعد اإلنفتاح حيث سعت بعض الفئات اإلنته
                                                                                   2مادية لتظهر طفرة من رجال األعمال اجلدد.

الصعود السريع لرجال األعمال بالتايل حاولت الدراما رصد كل ذلك ،ومنذ السبعينات ظهرت تلك األفالم اليت تناولت و 
لك األفالم ،وبينت مظاهر الطبقة الطفيلية اليت تراكمت ثرواهتا حتت شعارات براقة ونشرت الفساد يف اجملتمع للتنوع ت

قتصادي إىل فساد اجلهاز السياسي على سبيل املثال ال احلصر :" تيتو " لطارق العريان ، واحد مابني فساد اجلهاز اإل
                                                    3سن طيارة ، أبوعلي ، معايل الوزير ، مهمة صعبة ، وش اجرام ...اخل.من الناس، ح

     وقد كانت السينما لسنوات تتعرض للفساد السياسي يف عدة أفالم على سبيل املثال :" على من نطلق الرصاص "،
 .     4ية على جسر الذهب ،وكشف املستور..اخل " شيء يف صدري " ، شروق و غروب "،" حاف

                                                             
 /http:/laphblogs.com/post/181162.html، ، دور الدراما والبرامج التلفزيونية في معالجة قضايا الفسادأنظر: وجدي حلمي عبد الظاهر  1

      12:50،الساعة31/1/2015،
 أنظر: حممد الشربيين ، يف الدراما التلفزيونية ، مرجع سبق ذكره                                                     2
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مع تطبيق سياسة اخلصخصة يف ظل اإلقتصاد احلر واليت أفرزت ت وخاصة اوقد تزايد تناول قضايا الفساد يف التسعين   
ه و إنشغاالته وخاصة مع تواطؤ صبح صناع السينما أكثر انتباه هلموم اجلمهورو تطلعاتو إذ أ عدة تغريات و ظواهر ،

                                  جهزة .   فاضح ليتشكل الفساد عرب خمتلف األقتصاد السوق بأشكال واضحة ،ومرئية بشكل الدولة مع مجاعة إ
ة يف عالقة قتصاد احلر،وهي متورطخالل تلك الطبقة لناشئة يف ظل اإلمع أن معظم التمثيليات ركزت على الفساد من 

رتقاء بنفسها من كلة بدون حل عندما تفضح الدولة بإعتبارها غري قادرة على اإلهنا ترتك املشفاسدة مع الدولة إال أ
و حتافظ على النظام وحتقق العدالة ، ن حتارب الفسادمات فاسدة واليت كان من املفروض أجمتمع مستحكم ينتج حكو 

                                                                       1ومع ذلك حافظت على نفس النظام  ليحقق مصلحتهم اخلاصة .

نتهازية للسيطرة على و اإل  قتصادية مارست كل الطرق غري املشروعةإ وسيطرة قوى، وعليه يف ظل تلك التحوالت
              ملا يضريه من أرباح .، ستثمارادي ،وحىت السوق السينمائي الذي أضحى جماال خصبا لإلالسوق االقتص

ب الفن وكانت الرغبة يف الربح ملحة جدا ولو على حسابذلك تنامت النزعة التجارية  يف إطار تلك األفالم التجارية و 
بداعات اجلادة وسط تلك الضغوطات اليت متل عليهم لتقدمي كل مايرغب فيه من نفسه .ليبتعد الكثري من أصحاب اإل

                                                                        يقف وراء صانع العمل السينمائي .            
سيطر أذواق الفئات اجلديدة اليت أفرزها طار سيطرة القيم املادية ، لتإ ىل الرتدي يفمنه تعرضت البنية الثقافية خاصة إو 

   واقعا حتت سيطرة هؤالء.                                             -نتاج الثقايفجزء من اإل -فنون و الفكر التافهةقتصاد احلر لتصبح ألوان الاإلنفتاح و اإل
لتمثيليات سوى التبعية الثقافية اللذان استهدفا الرتاث الوطين و الثقافة القومية ،ومل تعد اوبالتايل ومع الغزو الثفايف و 

عالء املصلحة اخلاصة الوسيلة إستبيحت الرشوة و التزوير وإولة ،ومبأن الغاية تربر ولني يف الدؤ املسخطب وبيانات لكبار 
                                                                                                                       2لوطنيةاعلى املصلحة القومية و 

    و السياسي ووصل حىت للتواطؤ مع الشركات األجنبية جتماعي صوره ، اإلقتصادي ، اإلومنه تفشى الفساد  بكافه 
شركات مع املوظفني احلكوميني ) متعددة اجلنسيات(  من خالل تلك الشبكة من العالقات الفاسدة اليت تؤسسها هذه ال

 ليشكل هتديدا، مام تطور الدولةالفساد الذي بات العائق الرئيسي أجل عقد الصفقات الكربى .و أمام تفشي من أ
ية مع بعض كبار املسؤولني و بعض لشرعية النظم السياسية ،وخاصة مع تلك التحالفات اليت أقامتها الرأمسالية املصر 

 عضاء السلطة السياسية الرمسية يف الدولة.    أ
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كاحلزب خنرطوا يف املؤسسات السياسي  لك أن الكثري من أعضاء الطبقة الرمسالية من رجال األعمال قد إضافة اىل ذإ  
املؤسسة التشريعية مما ساعد على إصدار تشريعات وقوانني ختدم أهدافها مما أدى إىل تعاظم نفوذ الفاسدين ، الوطين

يرجع أصل الفساد يف األغلب هو تواجد هؤالء يف لسلطة، لذلك غري مباشرة مع البعضهم عالقات مباشرة  أو  الذي كان
                                                                                                           مواقع السلطة.

) الدول العربية(   مما يعين أن السلطة هي احملركة للفساد و الدافعة له منذ البداية ،وحىت نظرا البعض حلكام العامل الثالث
شاغلي املواقع الرمسية و رجال األعمال يف لتحالف بني الفساد يف ذلك ا وليشكل بذلكجملرد عمالء  للقوى األجنبية .  

ستيالء على األراضي العامة اململوكة من مظاهر هذا التحالف خاصة هو اإلواليت كان ، غلب مناذجه ) السلطة/املال(أ
ما  كما أن اخلصخصة ، 96مليار جنيه سنة 25للدولة .فوحدها اإلسكندرية بلغت قضايا التعديات على أراضي الدولة 

                                                       .. 1ستيالء على ممتلكات الشعبلف لإلهي إال شكل من أشكال هذا التحا

فيلم " عايز  -على سبيل املثال –فقد كانت الربنامج سوى عملية سرقة منظمة لثروات ومقدرات شعب مصر ،وقد كان 
وخاصة مع تزاوج املال مع ،أكثراستشرى فيه الفساد أكثر و يف الوقت الذي  2صرخة ضد  هذه السياسة .  حقي "

ىل تهازيني دخلوا إنالسلطة،وما الرأمساليون اجلدد هؤالء إال جمموعة من  اإل السلطة حيث رأس املال هنا هو نفسه صنيعة
                                                    يف احلزب احلاكم .راء ومسؤولني بارزين و أصبحوا وز  دهاليز احلكم 

الذي يرصد 84ىت ال يطري الدخان  د يف العديد من أفالمها منها :" حيوبالتجس، تعاملت السينما مع ذلك بكل وضوح
ي يرصد جناح الذ 85" الصعاليك"مة كنائب يف الربملان ،و كداىل الصفوة احلاكإ -جيمع املال بكل الطرق -جلنتقال ر إ

الذي يرصد تسلق  95ر الظالم " حد رجال احلكم وكذلك " طيو لف مع أالقمة و التحا لوصول إىلمهربني يف ا
                                                                أوغريهم . " معايل الوزير"  رشوة و وغريه ، باالضافة اىلمن الاإلنتهازيني و الفاسدين إىل مراكز القوى بطرق غري شرعية 

الشراكات اليت كانت تتم مابني رجال األعمال معظمهم كانوا يف بداياهتم إما لصوص أو جتار ولرتصد تلك النوعية 
( عقدوا شراكات مع رجال النظام ووصوا للقمة ) ماعدا فيلم معايل 94خمذرات أو اخلونه للوطن ) فيلم كتيبة اعدام

عمال الفرص يف السوق ،واختفاء رجال األك يف انعدام مبدأ تكافؤ ولعل هذا ما أسهم آنذا، الوزير وطيور الظالم (
     3طئة. االشرفاء مقابل تلك الكيانات املتو 
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دور النظام يف محاية متثل يف  جانب آخر ولرتصد يف العديد من التمثيلياتولتكون السينما هنا كرقيب على الفساد،  
عالقاهتا يف أجهزة الدولة ها وساعدهتا تلك القوى اليت بسطت نفوذل الفاسدين ،ولعل هذا كان سائدا يف مصر من خال

                                                                                                         .ستبدادعلى اإل
بات أكثر النظام و حل طغيان ستف، وراحت تواجه الفساد حىت عندما إحاولت السينما أن ال تقف موقف املتفرج منهو 

الشعب بضرورة الدفاع عن حقوقه تنوير فسادا يف التسعينات ،راحت السينما توضح ماحدث يف تلك الفرتة، حماولة 
        .لتوجه بذلك ضربات مباشرة للنظام احلاكم يف مصر من خالل عدة أفالم استطاعت رصد ذلك الفساد السياسي

مهال احلكومي يف الذي عرض اإل 2000فيلم " أرض اخلوف"   احلصر ل البيل املثالنجد على س .و التسيب احلكومي
 مطلعيف اىل مصر   و من مسح بدخول الكوكاينين النظام تقريبا هوحىت كانت تلميحات واضحة إىل أمبارك د هع

                                                                                                                                           .  1الثمانينات
وبذلك حاولت السينما رصد ذلك الفساد  الذي تفشي يف خمتلف اجملتمع من هرم السلطة حىت القاعدة ووصل حىت 

ام مبختلف أجهزته ومؤسساته : التعليم ، الصحة ، األمن ..اخل ،وحىت فساد القطاعات للشعب،ومن فساد النظ
ريب، أطعمة منتهية اإلقتصادية و الوزارات ،ورجال األعمال كل ذلك الفساد أصبح ينخر يف اجملتمع املصري من رشوة ،هت

                                                                    طنة ...اخل.    ر و أدوية  مغشوشة ومواد طبية مسالصالحية 
السلطة نتقاد د ، وقد كانت هناك حماوالت جيدة إستطاعت إوعليه استطاعت السينما تناول خمتلف قضايا الفسا

، على ةنتقاد فساد امللكيإل مع أن السينما يف اخلمسينات جاءت، ىل حكم مباركالسياسية من حكم الناصري إ
لتوجه  نفتاح كتمهيدحىت الوصول لتحليل عميق هلذا اإل  مل تستطعايلمي يف اجملتمع .وبالتينعكاساهتا على النسق القإ

                                                                      السياسي اجلديد املصري .                        
كم الناصري والفساد السياسي يف ظل حكمه ) الكرنك ، ماوراء الشمس ، احنا بتوع ويف السبعينات انتقدت احل

وال ممارساهتا ،وحىت التسعينات جاءت  االتوبيس ، آه يالليل يازمن ..اخل( ،دون التعرض للسلطة يف عهد السادات
  . 2حنالل أخالقي و غريهأفرزه من إ نفتاح االقتصادي ،ومااألفالم إلنتقاد طبيعة اإل

 

                                                             
                                                                             22-15وليد رشاد ، مرجع سبق ذكره ،صص 1
                                                    أنظر : سلوى اللوباين ،، مقال سبق ذكره                                                               2



 الفصل الثالث                                                   السينما  المصرية و السياسة
 

206 
 

      لتظل املعاجلة السينمائية للفساد ال خترج عن النقد اإلجتماعي  يف ظل سياسة اإلنفتاح و رصد الفساد اإلقتصادي 
         ) رجال األعمال وغريهم (، أما قضايا الفساد السياسي كانت بنوع من التحفظ لتظل الكثري من القضايا السياسية 

                                                                                      . وحىت  سياسة اإلنفتاح  مل تصورها السينما بإعتبارها قضية وخيار سياسي                                                         1التناولو قضايا الفساد السياسي بعيدة عن 
لتصاق حماوالت قليلة ،وبالرغم من إال يف م السياسي أو اجتاهاته أو ممارساته إمن النظا وعليه معظم األفالم مل تقرتب 

ة نسياق وراء هذا الرأي فظهور شخصيح " الفيلم السياسي" ببعض هذه األفالم إال أن البعض يرى من اخلطأ اإلمصطل
ن هده االفالم مل ة أعل من الفيلم فيلما سياسيا خاصي وظيفة سياسية ال جيرجل يرتدي زي عسكري أو ينتمي أل
                  راء إىل أن بعض مظاهر الفسادوتشري بعض اآلام احلكم ومدى مشروعية قراراته. تتعرض للسلطة مباشرة و ال لطريقة نظ

عتماد الدولة على أهل الثقة بدال من أهل اخلربة، وقد  االشرتاكية كان لعدة عوامل منها إستغالل النفوذ يف املرحلة و إ
                                                                              كان لسيطرة املوظفني احلكوميني على بعض مراكز القوى.

متيازات ساءلة مما مسح هلم باحلصول على إباإلضافة إىل تلك النخبة العسكرية اليت مل ختضع ألي نوع من احملاسبة أو امل
ومل ، اح هلم بإدخال سلع مستوردة بدون مجارك وغريه. ولتتزايد قضايا الفساد يف املرحلة الليرباليةخاصة من خالل السم

الفساد يف عهد "عبد الناصر"  البعض أن ، حيث يرى نعكاسات للسياسة املتبعة من قبل النظام احلاكمإتكن تلك سوى 
جتماعية حققت نوعا ما تكافؤ الفرص و العدالة اإلالناصر اليت قل من   "مبارك "ويرجع ذلك لطبيعة سياسة عبد كان أ

 .                                                                                                            و التوزيعية
 ربطه بسيطرة يعطي ، والفساد متمفهومه للفساد مرادفا لإلستغالل عندما يأخذ الفرد أكثر ما فخطاب الناصري كان

ستهالكي وتلك عل الناصري يكبح اجلماح للنهم اإلالرأمسال على احلكم .  وبالتايل عدم تطبيق العدالة االجتماعية مما ج
ىل اقتصاد السوق وتقرير سياسة قتصاد املخطط إهرة الفساد .ومع التحول من اإلالتطلعات الطبقية مما حد من منو ظا

قتصادي لتتسم هده املرحلة بتخلي الدولة عن اإلرادة من التدخل يف النشاط اإل لةالدو  نسحاباإلنفتاح وبداية إ
نامى مع تلك القيم السياسية  مما مسح بنمو الفساد وصعود تلك الطبقة الرأمسالية الطفيلية على حساب الفئات املنتجة لتت

   2ه القيم .ذاملظاهر اليت جسدت ه حدسريع بدون بدل جهد ليكون الفساد أو املكسب ال  نتهازية املادية من اإل

                                                             
 .أنظر: حممد عبد الرحيم ، الفيلم املصري و السلطة السياسية ، مقال سبق ذكره 1

 134-127، مرجع سبق ذكره ،صص أنظر:  جنالء عبد احلميد راتب 2

                                                ملشروع                                                                  الفساد النسقي : هو ذلك الفساد الذي ميارس من خالل النسق السياسي حيث يستخدم املناصب العامة و السلطة الرمسية كوسيلة للثراء غري ا* 
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ه املمارسات ذسات الفاسدة و انتقلت هعتداء على أموال الدولة وشيوع الرشوة و اللجوء للممار ومنه مت اإل        
عقد التسعينات و إنتاج سياسة اخلصخصة  لسلك القضاء و التعليم و نواب الربملان و رجال الشرطة و السياسيني .ومع

نتشر الفساد وظفني و املسئولني يف الدولة. لياليت تسرتت خلفها العديد من ممارسات الفساد اليت شارك فيها كبار امل
من أهم  جتماعية و التوزيعية و اليت تعدلة اإلهنيار.ما أدى لغياب العداغري مسبوقة تعرض النظام ذاته لإل مبعدالت

                                                   حتيزت يف سياساهتا دائما لطبقة رجال األعمال ضد مصاحل الطبقة الشعبية.                                                           سياسة الدولة اليت حمالم
ملسؤولني يف الدولة حتول ال الرأمساليني وكبار اوتشابك العالقات مابني رجال األعم ،وعليه مع التحالف مع السلطة

راضي الدولة و النصب على ، وإغتصاب أسهم يف البورصةاد النسقي*،ومع املضاربات على األىل مايسمى الفسالفساد إ
                                                                                     أصبحت تلك العالقات حتميهم من املساءلة.، البنوك

و الدولة و شرعية النظام السياسي  مر الذي يهدد كيان اجملتمع آللية الستنزاف موارد البالد، األليتحول الفساد يف مصر 
خاصة مع غياب الشفافية و املساءلة للحد من الفساد ،مع وجود العديد من الثغرات يف القوانني و التشريعات املوجودة 

الل غلبها من خت الفساد يف مصر وحسب الدراسات أللفاسدين بالتفلت من العقاب وخاصة أن حاالاليت تسمح 
آليات شرعية يصعب ضبطها مثل إهداءات األراضي من جانب الدولة أو التالعب املعلومايت بالبورصة ،وحىت مع غياب 

وصية على مسؤول معني واليت غالبا مايكون هو ال مبوافقة الوزارة الاألجهزة الرقابية اليت ال ميكن أن حترك الدعاوي إ
                                    متواطؤ معه، وبدال من حماربة الفساد جندها حتمي عناصره يف مواجهة من يتصدون لكشفهم .

اطن بدوره السلطة كان على املو و أمام التحالف بني املال و  1ليتفشي بذلك الفساد يف الوزارات وداخل مواقع السلطة
             و الطرق غري الشرعية للكسب و لتحقيق غاياته يف ظل جمتمع فاسد ، ونظام فاسد بدوره.                                       عتماد على التحايلاإل
ة أن تأثري والتوعوي لتنبيه اجلمهور من جهة أخرى.خاص ،ومنه ظلت السينما متارس دورها الرقايب على الفساد من جهة 

ي حشد رأي ال يستهان به ويستطيع وقتما فيلم سينمائي أقوى و أبلغ أثرا على اجلماهري حبيث بإمكان الفن السينمائ
  2يشاء صناعه اجلادين دق ناقوس اخلطر ليتنبه اجلميع.

 

 

                                                             
 162-134أنظر:  جنالء عبد احلميد راتب ، مرجع سبق ذكره ،صص 1
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يف هجوم ضد ناهيك عن أن السينما يف مطلع القرن العشرين أصبحت أكثر جرأة حىت أن األفالم قد دخلت      
مبحاربة النظام احلاكم  الصناعة املصرية وسط دول العامل الثالث -حسب الكثري–نفردت ، ولرمبا إالنظام احلاكم يف مصر

            ستعداد أصحاب املناصب الرفيعة حىت للجرمية و القتل .وإ ولتكشف مدى فساد احلكام يف مصر بضراوة، 
نسحاق احملكوم حتت أقدام ، الظلم و إالقهر، باحملكوم من خالل انعدام الثقة ولرتصد السينما آنذاك عالقة احلاكم

                                                                             حكامه.                                  
اما و خبيال ورؤية أعني من خالل أفالم در الكت بأفكار عقول تنويرية من كتاب وحتر  بصمت،فالدراما املصرية مل تقف 

                                                      .   1يناير 25وحترك املاليني للثورة اليت حتقق يف ، لتقول ال للفاسدينحاربت بالتعبري 

غري املباشر لرصد ذلك الواقع ها السياسي الرمز مابني الواضح و م تلك األفالم يف املعاجلة و إنتقادوغالبا ما تستخد
   االجتماعي و السياسي يف مصر .

:                                                                                                         الطوائف الدينية في السينما المصرية -4     

حىت ، اليت ال هتم السينمائي لوحده ولكن هتم وتالمس اجلمهورستطاعت السينما املصرية معاجلة خمتلف تلك القضايا إ
تعايش و اليهود. خاصة ملا تعرفه مصر ومنذ عقود من  أهنا رصدت واقع تلك الطوائف يف مصر من األقباط املسيحيني 

صرية و احلركة ال ميكن أن نغفل أن تلك الطوائف وخاصة اليهود كانت هلا دور يف الثقافة املبني األديان املختلفة، كما
                                   2األدبية و السينمائية، فاليهود هم مصريني عاشوا على أرضها يف ثالثينات وحىت اخلمسينات

فقد قدم اليهود العديد من   3كما أن السينما ومنذ الثالثينات و األربعينات عرفت سيطرة اليهود على تلك الصناعة  
بطبيعة فكرية واحدة ،ومل يكن للشخصية 1929-1927،وقد اتسمت غالبية تلك املقدمة مابنياألفالم املصرية 

 .احي" الكوميدية املقدمة يف الثالثيناتاملصرية سوى يف أفالم " توجو مزر اليهودية أي وجود ملموس يف بدايات السينما 

 

                                                             
                                                      106-50أنظر:وليد رشاد ، مرجع سبق ذكره ،صص 1
نت  ، اجلزيرةالوثائقي و التحديات السياسية : قراءة في " يهود مصر "و" القاهرة منورة بأهلها" و أفالم أخرىأنظر : أمل اجلمل ،  2
،http://doc.aljazeera.net/magazine/2015/01/2015 119122526619713.html،31/1/201513:39،الساعة   

-http://www.christian، األقباط في السينما المصريةنرمني جندي ،  3

dogma.com/vb/showthread.php ?t=169713،22/4/201510:26، الساعة 
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، أوالد 1930املزراحى امليلودرامية كالكوكايني وكانت من بطولة املمثل اليهودي " شالو" ،ومع ذلك كانت غالبية أفالم 
              الطبقية  اخليانة و، ترصد تلك القضايا للمواطن املصري املسلم وصراعاته مع الفقر 1935،و البحار 1933مصر

ت كانعن مصري عالقات املصريني مع غريهم إذا    عترب أفالمه رسالة واضحة يتساؤل فيها و غريها.وحىت أن البعض إ
                                                                                    عالقاهتم مع بعضهم البعض هكذا؟.

                         ليطرح  بطريقة غري مباشرة تساؤالت عن طبيعة العالقة بني املسلمني واليهود ومع غري اليهود. 
أهنا ال تتميز بالعمق يف الطرح مع أن البعض اآلخر يرى أهنا مليئة بالتفاصيل اإلجتماعية  ومع ذلك أنتقدت أفالمه على

 و السياسية ذات الطابع الدعائي، وصراعاهتا اخلفية تضع اليهودي يف مواجهة مع اآلخرين سواءا مصريني أو غريهم .
قة محيمية بني عائلتني مصريني واحدة حاول طرح فكرة مغايرة عن عال 1934على الرغم أن يف فيلم " املندوبان "

ولريى النقاد  ،يف معاجلته خيفي فروق جوهرية هتدم العالقة بينهما خرى يهودية، ومع ذلك وحسب البعضمسلمة و األ
إن   جتماعية املتساحمة املزيفة مع ذلكف حقيقية أخرى لتعكس من رؤيته اإلأن معظم أفالم "املزراحى" كانت ختفي أهدا

بعنوان "  2000النقاد يرى انه كان مناصر للقضايا االجتماعية بعيدا عن العنصرية ، وهذا مانشر يف مقال  الكثري من
                                روح من التسامح  صانع النجوم الذي مازال أسري سوء الفهم" ،ولتعكس شخصياته الفيلمية

ا بعض فالم اليت روجت هلمع املصري على عكس ماإدعته تلك األدي يف اجملتندماج الذي عاشه اليهو و التفاهم،و اإل
ضطهاد يف اجملتمعات االخرى،كما أن املمثل " شالوم" السينمات خاصة الصهيونية ليهودي يعاين من التهميش و اإل

                                                                                                                                    1 .اليهودي يعد ذو قيمة تارخيية و ثقافية هامة يف تاريخ السينما املصرية
لة معينة ، وختفي وراءها أهداف الرس بعض سوى متريرومع ذلك ظلت  غالبية األفالم اليت قدمها " مزراحي" لدى ال

صد تلك ري ل ،من "أوالد مصر " إىل " العز هبدلة" يل املثالنذكر على سب. أخرى،وقد ظهرت هذه يف الكثري من أفالمه
نانية بينما اليهودي ، الطمع و األستسالم للقهرو النفاق و اخلنوع و اإل  القيم السلبية للمصريني املسلمني من الكسل

البعض تتميز باملظهرية  فالمه حسب.لذلك كانت أو العمل و التفاين وحب الكرم و التضحية   يتميز بالصدق و الوفاء 
 .  الزائفة

 

                                                             
 225-219، صص2013، القاهرة،1، اهليئة العامة لقصور الثقافة، ط السينما في مصر والعالم العربي، اليهود و أنظر: أمحد رأفت هبجت  1
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ضطهاد و العنصرية اليت عاشها اليهودي يف اجملتمع املصري ونذكر على سبيل املثال " كما عكست أفالمه ذلك اإل   
صرية مع أن ذلك يتناىف مع انيه من عندي داخل األنظمة الرياضية و مايعفيلم " الرياضي" الذي رصد واقع الرياضي اليهو 

سكندرية" ا مجعية" املكاىب الرياضية يف اإلرياضية منهلذي يؤكد أن اليهود كانت هلم مجعيات و أندية إجتماعية و ا الواقع
                                         كاىب" .و اليت حتولت على مستوى مصر اىل " االحتاد اليهودي الرياضي و االديب امل

ن اليهود مثلوا فقط ، وليس صحيحا أاليهودية اليت سكنت مصر يف تلك الفرتةت الغنية كما أن العديد من العائال
    ،7اخلفري الدرك،" الساعة محلت أفالمه فكر تعصيب نذكر منها :" ميت ألف جنيه"،""وبالتايل الفقراء و املعدمني .   

لى تشويه الشخصية العربية مثل عزت إرتكخذودة عن حكايات ألف ليلة و ليلة " التلغراف ..اخل.باإلضافة أن أفالمه املأ
لريكز على  1944و " نور الدين و البحارة الثالثة"1942ربعني حرامي"،" علي بابا و األ1941يلة و ليلة"لف ل" أ

        .من العناصر املهيمنة على احلياة العربية و إستعبداهن بإعتبار دلك وحب النساء ، القهر الدائم يف عالقة الرجل باملرأة

و تسامح للشخصية  منه غلبت على أفالمه أهداف دينية و سياسية بالرغم مما حرص على جتسيده من تعايش و 
الربيطاين " إدوارد لني" يف كتابه " املصريون املعاصرون مشائلهم وتقاليدهم"  وهذا مارصده املستشرق و الرحالة ،اليهودية
مح الديين الذي متتعت به يف ظل بيئة هادئة إال كانت هناك بعض على الرغم من التسا، ليتناول الطائفة اليهودية 1936

سالم بغضا متأصال يهود كانوا حيملون للمسلمني و اإلمظاهر التعصب املتبادلة بني اليهود و املسلمني حيث أن  بعض ال
عالن التجاري ، وخاصة أهنا كانت ختدم اإلفالم مزراحىرمبا لدى البعض هذا مانشاهده يف أأكثر من أي شعب آخر ول

                                                                                  املباشر و الدعاية السياسية غري املباشرة .
أنشطة وفنادق سياحية يف مصر وكانت هلم ، وحيث ال نغفل أن اليهود قد أسسوا العديد من املؤسسات و البنوك املصرية

قتصاد املصري.                              ،وخاصة مع تغلغل اليهود يف اإلمسالية اليهوديةأفالم الدعاية للرأا إنعكست ذ.ل
، وهنري 1946ومل يكن املزراحي الوحيد الذي تعامل مع الشخصية اليهودية لنجد كذلك أمحد جالل" زوجة بالنيابة"   

             1946م " ليوسف وهيب و " سفري جهن   ، 1944ء"، وحىت فيلم " طاقية االخفا1942بركات " الشريد "
 فالم حماسنلكامل التلمساين . لرتصد هذه األ 1947و " شامشون اجلبار" 1946" لوىل الدين سامح و" لعبة الست

سينما لن املخرجني اليهود قد تعاملوا بعنصرية مع الشخصية املصرية. ومع ذلك ظلت ابعض اليهود املصريني على الرغم أ
دانة للشخصية اليهودية .على الرغم من تلك احلرب الصهيونية و الصراع العريب االسرائيلي املصرية بعيدا عن هجوم أو إ

                                                                                                          1مل خيتلف التعامل مع اليهودي نوعا ما 1948بقيام دولة اسرائيل
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أصبحت السينما املصرية وخاصة يف ظل تلك التحوالت السياسية يف مصر و الوطن  48ومع قيام دولة إسرائيل وحرب
العريب من جهة ،و سيطرة الرأمسالية اليهودية على السوق احمللي و تأثريها املادي و املعنوي وغريها ، لتسيطر تلك 

مائية مما جعلها تتعامل مع بعض القضايا) أي الصراع العريب اإلسرائيلي( بنوع من الرتدد بني الظروف على الصناعة السين
        أهدافها و التزامها بالقضايا ،ومابني معتقدات بعض صانعيها.                                                                     

وخاصة مع تلك اإلمكانيات و اخلربات املعدمة 1960-1948فيلم االجتماعي ومنه احنصرت األعمال السينمائية يف ال
                               .يف جماالت يتطلبها التعامل مع األحداث العسكرية و السياسية و التارخيية بشكل مقنع والئق

،والفيلم تعامل مع 1948فلسطني" ولتتناول السينما املصرية الشخصية اليهودية من خالل عدة أفالم منها " فتاة من
ومع ذلك أثار ضجة يف بعض  ليصور الصهيوين كعدو ال ضمري له . ،قضية فلسطني بعيدا عن الشخصية اليهودية

،          ك" نادية" ضافة هلذا الفيلم هناابني املشاهدين العرب و اليهود. إالبلدان مثل " عدن" ووصل لدرجة الصدام م
                                                االسرائيلية وجرائمها يف التعذيب ضد فلسطني . للشخصيةوقد تعرض بدوره 

وقد كان املوقف الرمسي و الشعيب وبعد  ،ن العداء مل يكن ضد اليهودالتعرض للشخصية اليهودية ، ذلك أ وبالتايل مل يتم
                                                                    .عتبارهم مجيعا أعداء ميكن اخللط  يف التعامل معهم وإ مييز مابني اليهودية والصهيونية،وحبيث ال 1949عام

 لتطرح السينما املصرية  عدة أفالم اجتماعية تعاملت مع الشخصية  اليهودية منها " فاطمة وماريكا وراشيل" حللمي
                               .حملمود عبد الفقار 1950ق للبيع جدي و " أخالو ألنور 1950،و " يامسني"1949رفلة

ديان بالرغم من تلك الظروف ل اجملتمع املصري حيتضن خمتلف األوقد عربت تلك األفالم عن نسيج متالحم داخ
الشخصية اليهودية بنوع من ، مع أن تلك الفرتة شهدت قيام دولة اسرائيل إال أن السينما ظلت تتعامل مع  1السياسية

تحرك يف مصر يف مجيع اجملاالت التعقل بعيدا عن الصراع العريب االسرائيلي وخاصة أن العائالت اليهودية كانت ت
                                                         قتصادية ،وقد كان لليهود عالقة وطيدة مبصر اليت عاشوا فيها .اإل

ن حارة اليهود يف مصر لفية القضية الفلسطينية ، ليذكر أض أظهر نوع من العداء نوعا ما ضد اليهود على خمع أن البع
حسب ماصرح به –سالمية املتطرفة ملوكة لليهود على أيدي بعض اجلماعات اإلشهدت تفجريات وحرق احملالت امل

  . 2 2012ولعل هذا ماعرضه الفيلم الوثائقي فيما بعد " يهود مصر"، -البعض
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 وضع اليهود يف مصر ، مل يتغري 52ومع ذلك هذا العداء بدأ يف التالشي شيئا شيئا بعد ذلك ، وحىت قيام ثورة يوليو  
نتاج فيلم " عبد اهلل الكبري" لليهودي الروسي " جرجيورى راتوف"واليت ، حيث مت إعملهم يف اجملال السينمائيحىت استمر 

نه ينحاز للشخصية الغربية على حساب املصرية .                                                حتفظ على عرضه فيما بعد أل
العبودية وحىت العبودية اليت عاىن  الظلم،فالم اليت حتمل أفكار ثورية ضد لنظام الناصري بالعديد من تلك األوقد مسح ا 

       امللوك" اليت جسدت ذلك منها :" وادي ن األعمال كم الفراعنة.ولتظهر العديد ممنها الشعب اليهودي يف ظل ح
ستعبادهم من و أرض الفراعنة " فهذا األخري رصد بناء اهلرم األكرب الذي يرجع بناءه إىل اليهود وعلمائهم الذين مت إ

                                                                                                .الفرعون الطاغية" خوفو"
لفؤاد اجلزايرىل ،  1954و كوهني"  ىل أن من االفالم اليت تعاملت مع الشخصية اليهودية جند " حسن ومرقصإضافة باإل

ستخبارات اإلسرائيلية يف كل من القاهرة و اإلسكندرية بعد لتفجري الذي قام به املوساد و اإلليتزامن الفيلم مع ذلك ا
اإلسرائيلية بعد فضيحة الفون و إرهاب و ختويف  كان التعامل أكثر حدة مع الشخصية  ن هنا.ومفضيحة " الفون" 

 ث يفللحيلولة دون حصول العرب على  ما وصلوا إليه من أحباغتيال علماء الفيزياء و الذرة ان يف مصر وإملالعلماء األ
ا شياطني اجلو عمال منهئيل من خالل عدة أسراجمال الطاقة النووية.وكل تلك األحداث جعلت السينما يف هجوم على إ

                                                                                      لكمال الشيخ وغريمها. 57رض السالم، وأ56لنيازي مصطفى

اليت وصلت كة الصهيونية ، وفضح   عنصريتها نتهاكات للحر ملصرية على رصد تلك اجلرائم و اإلوعليه عملت السينما ا
سرة يهودية متعايشة يف ونة" حملمد كرمي الذي تناول قصة أحىت ضد اليهود املشارقة وغريهم ولعل هذا مارصده فيلم " امللع

تهاجر ث اليهود على اهلجرة ، لعها من طرف تلك احلركة الصهيونية اليت كانت حتقناإىل إسرائيل بعد إمصر تقرر اهلجرة 
نتداب الربيطاين ،وتعيش ظروف قاسية وتعامل بعنصرية من قبل الصهاينةو هذا كذلك ماطرحه فيلم "  األسر إبان اإل
                                                                                                            .صراع اجلبابرة" 

ملصرية الشخصية اليهودية من خالل عدة شخصيات متناقضة مابني اليهودي البخيل، ومع ذلك رصدت السينما ا
قابل رمست امليف . و هتريب املخدرات أحيانا أخرى يانة و التآمر أحيانا ،و اخل، الذي ميارس الربا أو التجسس املتعصب

ه ، وهجرهتا وتزلزل كياهنا مل يكن سوى  و املتعايشة يف اجملتمع املصري مبختلف أطيافتلك الشخصية اليهودية املتساحمة 
 1.ىل فلسطني إرادة منهم ية اليت دفعت الكثري للهجرة دون إبسبب تلك احلركة الصهيون
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ه ذية و السياسية و لندكر من هجتماعلك الفرتة يف ظل تلك التقلبات اإلفالم واقع اليهود يف تلرتصد العديد من األ
مصطفى،و " آخر قساوة" لعيسى كرامة،" هارب من الزواج " حلسن الصيفي،" الدخيل فالم :"  اجلاسوس " لنيازي األ

                                                                                                      "،" وامللونري املزيف".
تلك الشخصية يلم ال يعكس  ومع ذلك الف عتباره " اليهودي املصريى" ، بإ -حسب البعض–خري وقد كان األ  

 مصر ، وقد وجهت غىن العائالت اليهودية يفتاريخ اليهود يف مصر ، فهي تشكل أن املصريى يعين الكثري لوخاصة أ
                                 .ة امللكيةمقربة من العائل هاوقد كانت إحدى أفراد، 1دبيا ثروهتا لتأييد الصهيونية ماديا و أ

بداية من بنك موصريى ، شركة التأمني األهلية املصرية ،  ن الكثري من املشاريع اليت شاركت فيها عائلة مصريىكما أ
( شركة أي أهنا عائلة 70يت جتاوز عددها سبعون )، شركة جوزى فيلم وغريها و ال يخ فضل العقاريةراضي الششركة أ

ات على اليهود و غري اليهود انني التأميم يف الستينروات مصر وسامهت يف مشاريع ناجحة حىت بدء قو ستحوذت على ثإ
                                                                                           فكيف حيصره الفيلم يف بائع خرذة.

هودية من خالل االفالم الدينية التارخيية كذلك منها: " ظهور االسالم " ولتستمر السينما املصرية يف تناول لشخصية الي
ضطهاد و تعذيب ملسلمون من الوثنني و اليهود من إ،  لتكشف ماتعرض له ا1953" بالل مؤذن الرسول" 1950و

ال يف أعقاب مي الديين عن فورة دينية فهي مل تتعامل معه إسالإلاينما املصرية مل هتتم بالتاريخ وحسب البعض الس
         مني مها العدو احلاضر سواءا كان إسرائيليا صبح الوثنيون و اليهود يف حرهبم ضد املسلهزائمها العسكرية حبيث أ

                                                                                                                                                                 بيا.أو أورو 

فالم ألل باإلضافة .ية ج الفنذ هودي املتآمر يف العديد من النماتلك األفالم ذات الطابع الديين شخصية الي لتجسد
كما   .1972براهيم عمارة ،و" الشيماء" حلسام الدين مصطفىإل1964كذلك فيلم " هجرة الرسول"   السابقة جند

ية ولكن مساء يهودسية لتلجأ إىل أخرى  كانت مابني التلميحات السياسية و املغامرات البوليسية و اجلاسو ظهرت أفالم أ
                                ..اخل. 72، جاسوسية وحب 72الصفر"ر منها " ساعة كذ تصرح بذلك ن دون أن

حدى بنات صهيون .                                                     لتؤسس تلك األفالم لنمط اليهودي الذي يتحول إىل جاسوس يف املوساد أو تتحول اليهودية إىل إ
عن سية املصرية أصبح من العبث البحث فلة الثقافية و السيالصهيونية و الغمع تلك اهليمنة ا نهشارة هنا أجيدر اإلو 

 .                                                           سينما ختلق توازنا مابني الشخصيات اليهودية و املصرية
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و حىت حتاول تقدم أمناط سلبية أ جتسيدها للشخصية اليهودية مابني أفالم تناصرها و أفالموظلت تلك النوعية عند  
                     ىل فلسطني حتت ضغط الصهيونية.                                                                                   مواجهة مضادة تؤكد هجرة اليهود إ خلف

 1979سادات لبعض اليهود للعودة إىل مصر دوة ال، وع 77،ومعاهدة السالم " كامب ديفيد"73ومع حرب أكتوبر
ية يكيف السينما األمر د  دعاة الصهيونية كي" كريك دوجالس" أحيمر مزراحى"،ولستقبل كذلك املمثل األ لربتمنها " أ
                                                                          ىل املمثلة اليهودية " اليزابيث تايلور" .إضافة إ

ليظل موقفهم يف التعامل مع الشخصية اليهودية من خالل التعايش  ، سرائيل يقبل السينمائيني التطبيع مع إملومع ذلك 
                   1 لصهيونية.و التسامح مابني اليهود و املسلمني أو يف ظل عدم جدوى احلرب بينهم وفضح تعصب ا

لتعايش مع اليهود منها " فيلمان لتيمة ا للكيان الصهيوين وليس اليهود ، وقد تعرضدانة  لتكون أفالم تلك الفرتة إ
ليوسف شاهني  "سكندرية ليه" إ  من القومي املصري( و فيلم) من ملفات األ78ىل اهلاوية" لكمال الشيخ الصعود إ

         ول رصد صعوبة التعايش مابني املصري و اإلسرائيلي ا موقف من إمكانية للتعايش ، فاألمنهم ن لكلبالرغم أ  79
اجملتمع املصري كجزء من نسيجه و أن رحيلهم عنه كان ما الثاين فتعرض للتعايش قدميا يف و املواجهة القائمة إىل األبد أ

                                                                                                                 ضطراراريا.إ
يثه عن إمكانية التعايش مع إسرائيل فقد مسح لذلك تفاقية السالم وحدفال شك أن زيارة السادات للقدس و توقيع إ

ن رجال السياسية س الفيلم صورة عن مصر املتساحمة وخاصة أليعك 2رتةن يظهر على الشاشة املصرية تلك الفالنمودج أ
                                                                                  .   رضية لليهودأ قد مهدوا

 92اجلواسيس"" فخ     م التجسس مثل:مع الشخصية اليهودية من خالل أفال ومنذ التسعينات تعاملت السينما
فالم اليت وغريها .وحىت األ 99ي عبد اخلالق شرف فهمي و " الكافري" لعلأل 93ف فهمي ،و" مهمة يف تل أبيب"شر أل

نور القودرى خلق أل 98ال فيلم " مجال عبد الناصر" تناولت السرية الذاتية للرؤساء رصدت الشخصية اليهودية لنجد مث
                                    د من جانب و املصريني من جانب آخر.اليهو بالتوازي عالقات مستقلة بني القادة 

تزييف بعض الوقائع التارخيية  سرائليني حيث أن الفيلم حاول لكن الفيلم إعترب أنه متحيز لليهود وخاصة القادة اإل
فيه الوثائق و املستندات، وحىت و ماتن" هد حصار" الفلوجةن عبد الناصر فاوض اليهود يف حرب فلسطني بعكاإلدعاء بأ
  .عترب الفيلم عرب أنصار التطبيع مع إسرائيل أن البعض إ
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                                                                                                                                           ن الفن السينمائي قد جنح  اليهود يف جعله سالحا ملساندة كل مواقفهم وطموحاهتمومنه ميكن القول أ    

عمال منها رجال التعرف تلك الشخصية اليهودية حىت يف األلفية من خالل عدة أ وقد استمرت السنما املصرية يف رصد
             املنشوراتدبية و اك كذلك الكثري من األعمال األ.ويف املقابل كانت هن2008،و ليلة بييب دول"2001املستحيل 

حيل ،النفي ، سرائيلية و الغربية تدور كلها عن الرت و املقاالت اليت نشرها يهود من أصول مصرية ونشرت يف الصحف اإل
          .  جباري لليهود يف مصر يف اخلمسينات و الستينات خملفني وراءهم ممتلكاهتم وثرواهتم الطرد و التهجري اإل

و سريهم الذاتية ،ولعل القارىء لتلك القصص و الروائية مواكبة لرؤياهم هده أ فالم التسجيليةاألارصدته بعض وهذا م
ركسكني البيضاء" للوسيت لنيادو،واليت رصدت سرية أسرة يهودية مصرية يف " الرجل ذو البدلة الش الروائية منها :

للتعاطف معها بالرغم من جتاهلها للمالبسات  ومن خالل تفاصيل تدفع القارىء، يناتاألربعينات مت هجرهتا يف الست
ا الصهيونية اليت دفعت للخروج اإلضطراري من مصر، ولكشف القارىء أن شخصية اليهودي السياسية اليت فرضته

مزجة و درجة التدين ،و ليسوا على تلك الصورة ليست كما صورهتا سينما الثورة ولكنهم أناس خمتلفي الطباع و األ
                                                                                         ائية.              طية السينممالن
ولكن كذلك رصدت من خالل مؤلفات  طيةمن تقدم ليس فقط تلك النمادج النومع ذلك فالسينما إستطاعت أ  
اليد والطقوس نات حىت الثمانينات، وقدمت تلك التقربعيصة اجملتمع اليهودي يف مصر يف األحسان عبد القدوس خاإ

                  1 نا حرة" وتعمقت يف التكوين النفسي للشخصية اليهودية وعالقاهتا االنسانية.الدينية اليهودية  يف "أ
حىت قد ظلموا ،  -حسب البعض–وكانت إنصافا لليهود املصريني الذي العديد من األفالم تلك الشخصية  وقد رصدت

سية اليت عاشوها يف فرتة خروجهم، أن األعمال جعلت املشاهد يتفهم مشاعر الغضب اليت مروا هبا نتيجة الظروف السيا
ومل تعرف البعد   ولرمبا تلك األعمال كانت تتحدث عن مصر الوطن بالدرجة األوىل اليت عرفت تعايش بني األديان

                                              .  2حمةانصرية تلك مصر املتسأو الديين أو الشقاق والتفرقة و الع   الطائفي
فلطاملا كانت قضية التسامح الديين حاضرة يف األفالم املصرية، لنذكر منها على سبيل املثال :فيلم يوسف شاهني 

ه املدينة من خصوصية حضارية ، "إسكندرية ليه؟ "و "اإلسكندرية نيويورك" ،ومت الربط بني اإلسكندرية دلك ملا تتمتع ب
                                      .  3كما أن عدد كبريا من اليهود أقاموا فيها. فهي منفتحة على العامل ثقافيا  وجتاريا
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نيويورك رصد الصراع مع املتعصبني اليهود يف أمريكا ،وقد عرض شاهني التفريق مابني  -كما أن فيلم " إسكندرية
والسامية  كعنصر مشرتك بني العرب و اليهود.ولريصد كذلك ، اليهودية و الصهيونية و التسامح بني األجناس يف مصر

                                              قيم التحضر و اإلنسانية وعدم التمييز بني البشر و اإلخالص على اليهود. 
 ية اليهود لنجد كذلك فيلم " ليلة البييب دول" ،وقد وتضمن  جممل القضايا ومل يكن الفيلم الوحيد الذي تعامل مع قض

سبتمرب . ولريصد جانب من معاناة و اضطهاد اليهود يف  11وحىت أحداث  67و األحداث العربية منذ بداية هزمية
م وحرية الشعوب ، من ستثناء يف مسرية اليهود مع السالتلك الشخصية اليهودية يف الفيلم إمعسكر اهلولوكست ،وكانت 

غزة و دهست حتت جارفة " ريتشل كوري" تلك الناشطة األمريكية اليهودية اليت تضامنت مع   خالل شخصية 
                                                                             .، لتتحول إىل أيقونة للسالم2002سرائيليةإ

مبعىن ذلك  طار " الكوزوموبوليتارية" احلوار مع اآلخر وخاصة ليهود يف إوحيد الذي نقل ثقافة لم اليوبالتايل مل يكن الف
ات عديدة من ثقافات ن مصر عرفت تواجد العديد من األجانب لسنو التعدد  يف الثقافات يف اجملتمع  الواحد خاصة أ

الطوائف و األقليات يف العديد من أعماهلا أخرها ورصدت السينما واقع تلك خمتلفة من اإليطاليني ، اليونانيني وغريهم .
                                                            ." وهليوبوليس" اليت تناول األقليات يف مصر ،ومنهم اليهود 

ندماج تأكيد إتمع املصري وقد بدا واضحا نتماء يف اجملعلى التواجد اليهودي يف مصر، واإلوعليه معظم األفالم أكدت 
) اورشيلم( دت لتاريخ اليهود يف مدينة القدسالشخصية اليهودية يف نسيج اجملتمع املصري حىت أن بعض األعمال عا

ق.م كما جاء يف فيلم "ورقة شفرة" لريصد تلك اخلريطة اليهودية لتأكيد عالقة املسجد األقصى مبكان هيكل  586عام
                                                                                                1 ال لليهود.وكأنه تأكيد أن فلسطني  ليس إ، سليمان

وبذلك رصدت السينما املصرية تلك الطائفة الدينية اليت عاشت يف مصر لسنوات عديدة ، مندجمة يف نسيجها 
                                                                                                                                                                 .االجتماعي املصري 

ذلك تعايشت فيما بينها قبل أن ينتقل ستطاعت السينما نقل واقع خمتلف تلك الطوائف اليت سكنت مصر، و ومنه إ
 التوجس و الفتنة الطائفية ، لرتصد السينما ذلك التالحم الوطين مابني املسلمني و غري املسلمني .
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جتماعية يف يحية جاء انعكاس لتطور احلياة اإللك الشخصية القبطية، حيث تطور تلك الشخصية املسذوقد تناولت ب
 .            جتاهلت املسيحي  -حسب البعض–ربعينات سينما الثالثينات و األ على الرغم أن 1مصر يف الثالثينات.

البعض اآلخر أنه يف تلك الفرتة مل يكن هناك فرق  السينمائية، وحسبويرجع البعض ذلك لسيطرة اليهود على الصناعة 
            بني أصحاب الديانات السماوية الثالثة، حيث مل يكن أحد يفكر يف ديانة جاره .                              

فيلم" حسن ومرقص  ، كما كان 2فيس فيلم" برسوم أفتندي يبحث عن وظيفة" 1923وقد جاء تناول املسيحي سنة  
                                                                                   .  3فالم اليت تناولت الشخصية املسيحية حبريةوكوهني" أحد األ

نتاج فيلم" على الرغم أن يف تلك الفرتة مت إ اخلمسينات شهدت غياب نسيب للشخصية القبطية على شاشة السينماومنه 
م وقتها أثار ضجة بأمر شخصي من الرئيس عبد الناصر، ذلك أن الفيل 54والذي عرض حىت  1951الشيخ حسن"

ك  رصد الفيلم تسامح الديانة املسيحية قباط من خالل رصد قصة زواج مسلم مع مسيحية ،ومع ذلوضايق مشاعر األ
                                                                                               من خالل بعض شخصياته .

وشعار" حييا اهلالل مع  1919وحىت يف فرتة اخلمسينات هتافت على روائع جنيب حمفوظ من خالل  تركيزه على ثورة
اط املواطن املصري ،ومل يكن يقف كثريا عند جملتمع وقتها على تقبل خمتلف أمنج عن قدرة اذ ، ليقدم بذلك منو 4صليب"ال

                                                                                                                5 ديانته.
 1962مامم منها " شفيقة القبطية" حلسن اإلمن خالل عدة أفالات فشهدت تناول الشخصية القبطية أما فرتة الستين

الذي  63الذي ألقى الضوء على تاريخ األقباط يف مصر ولكن بشكل مقتضب وهامشي ،و جند كذلك " أم العروسة"
   عكس التضامن ،و املآزرة مابني املسيحي و املسلم .
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http://digital.ahram.org.eg/art.asp?serial=405006   ،22/4/201511:19،الساعة                                   
                                                                       نرمني جندي ، االقباط يف السينما املصرية، مقال سبق ذكره. 2
 مقال سبق ذكره لشافعي ، عالء ا 3
 مقال سبق ذكره نرمني جندي ،  4
          مقال سبق ذكره عالء الشافعي،  5



 الفصل الثالث                                                   السينما  المصرية و السياسة
 

218 
 

حلسن اإلمام الذي حيكي عن قصة حب فاشلة ملسيحية تعتنق الرهبنة .ومل تتناول السينما  65هبة"اوهناك  " الر     
فيلم " الناصر صالح الدين" حيث  صده يف الفيلم التارخيي كذلك كاملسيحي فقط من خالل الدراما ولكن وجدناها تر 

                                                     .1 من الصليبينيشاهدنا عيسى العوام املسيحي قياديا جبيش األيويب املسلم لتحرير فلسطني
ومنه حىت السبعينات كانت السينما تتناول الشخصية املسيحية يف أفالم حرب أكتوبر منها :" الرصاصة ال تزال يف    

ستكمال األحداث ديكور إلبعض يف شكل وقد كان املسيحي حسب ال .جييب "،" أغنية على املمر"،" أبناء الصمت " 
رتدائه  ذلك اجلندي يف اجلبهة ،ولنعرف أنه قبطي من إمسه أو من إلنراه يف   2ليس له دور يف السياق الدرامي للفيلم

طار قصة حب )فيلم ينما لتناول الشخصية القبطية يف إجتهت السكان فيلم" لقاء هناك" إ  76ىت سنة وح.للصليب 
                                                 .                                                          3 رومانسي(

الصليب مثل أفالم و  طار ذلك التعايش مابني اهلالل نات ظلت تلك الشخصية ال خترج عن إوحىت يف التسعي
للقبطي يسري نصر اهلل وكذا فيلم " أمريكا  93مرسيدس ، وسيدايت آنسايت لرأفت املهييب و 96التحويلةآلمال هبنسي

م شخصية مسيحية نه قدخصية املسيحية من خالل فيلم " اإلرهايب" الذي يرى أشيكا بيكا . وكما جاء التعرض للش
صب يف اآلخر ليعرب بذلك هذا الطرح عن وجود التعصب يف كافة العقائد وليس فقط التع إجتاه متعصبة يف سلوكها

                                                                                     4سالمية كما جرى سابقا .ة اإلالشخصي
          ،  املسلم و املسيحي من خالل عدة أعمال منها " فيلم ثقايف"مابنيوقد جاءت بعض األفالم لرتسخ الوحدة الوطنية 

وهذا ماقام  5فالم اليت تناولت الشخصية بطريقة مغايرعض األ. وعلى غرار ب2003"املافيا "وكذا فيلم  "فيلم هندي"و 
ى يف الفيلم الشخصية املسيحية به فيلم " حبب السيما" الذي رسخ قاعدة مغايرة متاما يف تناول تلك الشخصية ، لرت 

التشدد  فقد هاجم ة املصريةضارية مع الكنيسجه الفيلم معارك ، ليوا 6خطائها وحسناهتاوأ مناطها وعقائدها املختلفة بأ
                                 7.ب املسيحي املتشدداملفاهيم اخلاطئة من خالل رصد الألبذلك نقدا للمجتمع الديين و  مالديين ليقد

                                                             
 أنظر: نرمني جندي ، املقال السابق                                                                                        1
                                                                   عالء الشافعي، املقال السابق                                    2
                                                                                                 سبق ذكره نرمني جندي ،  مقال   3
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إشكالية الذي تناول  2009فيلم" واحد صفر"لنجد كذلك  راعا مع الكنيسةيكن الفيلم الوحيد الذي لقى ص ومل
.                                 2حداثه عن مشكلة الزواج الثاين يف املسيحية، لتتعرض أ1قباط املسلمنيالطالق عند األ

الذي رصد  2006وهناك  العديد من االفالم اليت سلطت الضوء على النمادج املسيحية لنجد " عمارة يعقوبيان" 
     خوة املسيحني ألرهيبة لساندؤرا نشات ليؤكد على خالف مارصده فيلم اعمال مشينة على أشخصيات مسيحية تقوم ب

طائفية الذي رصد الفنت ال 2008ولعل هذا ماذهب اليه فيلم " حسن ومرقص"  ،و املسلمني و الوحدة الوطنية بيبنهم
                  .3املسيحي و املسلمكد على قيمة التسامح  و الوحدة مابني أخري يف األ أنهال إ ومع انه اظهر روح التعصب

ملسلمني وحىت الوحدة الوطنية بينها و بني ا عقود تناولت الشخصية القبطية ،وأكدت على وعليه السينما على مدى
 فضلا شعار الوطن وجسدت املواطنة يف أج ضمن نسيج اجملتمع املصري ،وبذلك رفعت السينماليهود بإعتباره مندم
التالحم مة ،ذلك زا من رموز التالحك بني عناصر األو حىت اليهودي. ولتظل السينما رمواءا القبطي أحاالهتا يف تناول س

                                     .     حىت يهودلسينمائيون سواءا كانوا مسلمني ،أقباط أو عنه االفين و الوطين الذي عرب 
ل تلك رهاب و التطرف و العنصرية و التعصب الديين .وكان تناو اإلو لفنت اتقف ضد الطائفية ،و لتظل السينما  

 ع املصري.صرية لتؤكد على التعايش مابني األديان يف اجملتمطار الشخصية املالشخصية سواءا كانت قبطية أو يهودية يف إ

4                                                                                                                          
اجملتمعية، وحىت انتقاد ومنه الدراما السينمائية وعلى مدى عقود حاولت رصد خمتلف القضايا، وحماربة كل السلبيات   

طار كل نظام  رصدت أحوال اجملتمع املصري يف إفكثرية تلك األفالم اليتالديين.أجهزته وكذا اجملتمع النظام السياسي و 
    . 5ومل ختل من احلس السياسي مع أن غالبيتها ظلت ممنوعة من العرض، حكم
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                                                                                         : قضية إنحرافات النظام اإلجتماعي -5
واليت مل تكن  ، جتماعي و الفساد يف عهد مبارك اإل عملت السينما  وخاصة يف تلك الفرتة على رصد مظاهر اخللل 

للرمز إليصال خطاهبا إال أهنا جنحت يف اإللتزام  السينما  من األحيان جلأت  بالرغم أهنا يف كثرينتيجة لنظام سياسي . 
                  .                                       1 "بقضايا الوطن واجملتمع ،وأكدت على دورها التنويري التثقيفي

و قد كانت من خالل مناذج كثرية مناهضة ضد الظلم و الفساد ،ذلك الفساد الذي طال كل مؤسسات الدولة من اهلرم 
           إىل القاعدة، وصوال حىت للطبقة املتوسطة الفقرية ،وليخلق ذلك النظام  من خالل ممارسات الفاسدة صراع طبقي . 

      طبقني : غنية وفقرية تكاد الطبقة املتوسطة ختلو منها ، ولعل هذا ماعكسته العديد من األفالم وليقسم اجملتمع إىل    
    لذي تناول واقع العشوائيات ، "ا خلالد يوسف ، 2007يف تلك الفرتة ، منها على سبيل املثال ال احلصر" حني ميسرة"
صادي و سياساته املختلفة لتقسم مصر إىل مصر القصر ليعرب عن مصر العشش هذه اليت نشأت يف ظل اإلنفتاح اإلقت

ومصر العشش ، فاألوىل متثلت يف الطبقة الغنية الباذخة اليت متثل الفساد و العفن ،و الثانية فقرية متثل الغالبية العظمى 
                             2."من الشعب املصري ،واليت ال تكف كل معاول النظام احلاكم عن حتطيمها معنويا و ماديا

ومنه رصد الفيلم و العديد من األعمال املشابه له  مستقبل  كل مصري اجملهول يف األلفية يف ظل وطن ملك للفاسدين 
وليس للمصريني ،و ليعكس تلك الطبقات الفقرية و املعدمة اليت ساعد النظام يف تناميها بشكل كبري، و اليت فيما بعد 

لفساد خنر يف اجملتمع ا 2011حرية و عدالة إجتماعية تلك شعارات ثورة يناير  -عيشطالبت حبقوقها يف إطار : 
بسط حقوقهم  أشه املصريني حتت حكم فاسد سلبهم املصري و أدى إىل تآكل بنيانه وبالتايل قدمت السينما واقع عا

                 3لطجة ، اغتصاب.،وهذا ماولد نوع من اإلحباط والقهر و الكبت ظهر يف شكل ممارسات عنيفة من سرقة ، ب
فتلك اإلحنرافات اإلجتماعية مل تكن سوى انعاكسا لنظام سياسي،  ذلك النظام الذي أثر على البنية اإلجتماعية            

و الثقافية للمجتمع. فلم تكن تلك اإلحنرافات إال رد فعل ملايعيشه املواطن املصري من قهر ، و قمع و كبت سياسي 
    املمارسات العنيفة كانت نتيجة تراكمات لدى املواطن. .فتلك 
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فتلك التحوالت اإلقتصادية و السياسية قد أثرت بشاكلة أو بأخرى على اجملتمع لتتنامى ظاهرة البطالة، العنوسة ،    
اخلوف من  وسط العنف اجلسدي و اهلجرة غري الشرعية .باإلضافة اىل اإلضطرابات النفسية اليت عاشها املواطن املصري 

         مستقبل جمهول. والسينما رصدت كل تلك االختالالت و الضياع الذي أصاب اجملتمع املصري  بعني ناقدة.   
وبالرغم أنه تناول قضية "حملمد أمني ، 2010ولنجد من بني تلك األفالم على سبيل املثال ال احلصر" بنتني من مصر" 

                         1  "قتصادي متدينإفرزها واقع سياسي و بطها بأسباب إجتماعية أالعنوسة يف اجملتمع املصري لكنه ر 
يف ظل نظام حكم يتعامل بقسوة مع الشعب ،وقضى على حلم الشباب يف التطلع حلياة و مستقبل أفضل ، ولعل تلك 

                                 . 20112الظروف النفسية و املادية اليت عاشها الشباب يف تلك الفرتة قادت لثورة يناير
فتلك األوضاع اجملتمعية و السياسية و الصعود اإلجتماعي للفاسدين، و استيالب احلقوق يف اجملتمع املصري بداءا من   

حقه يف حياة كرمية إىل حقه يف املشاركة السياسية ،وظلت تلك احلقوق من سكن، تعليم، عمل،عالج وغريه أكثر تناوال 
مشرحا اجملتمع املصري الذي  2010السينما، فجاء فيلم " عسل أسود " على سبيل املثال للمخرج خالد مرعي يف

.                                     3أصبح املواطن البسيط فيه بال حقوق، ويتعرض لإلهانة كل يوم دون أن يثور لينتزع حقوقه
لدي يعيشه املواطن املصري بإعتباره مواطن من الدرجة الثانية يف وطنه، كما و ليعكس الشعور بعدم اإلنتماء و اإلغرتاب ا

طرح موضوع" اهلوية" اليت فقدها املواطن املصري يف ظل تلك الظروف املرتدية ، وكان تعبريا بالغا عن الفساد و البريقطراية 
للرغبة يف اهلجرة لبلد األحالم يف  يف التعامل مع املواطن مما خلق حالة من السخط و اإلحباط لدى الشباب دفعهم

لك واقع الشعوب ذمقابل عنصرية الغرب يف التعامل مع املواطن العريب و إذالله يف سبيل احلصول على تأـشرية .لعل 
                                                                                        4 العربية اليت تذل شعوهبا وتدفعها للهجرة.

وعلى الرغم  من سياسة التعتيم و التضليل اليت إتبعها النظام املخلوع، ونقل املواطن بعيدا عن الواقع السياسي من خالل 
               عمل النظام على هنب ثروات البالد دون رقابة هلثه وراء لقمة العيش وانشغاله بكماليات احلياة ،ويف املقابل ي

أو حساب، تلك السياسة اليت انتهجتها الدولة آنذاك للتغييب وحتذير املواطن لسنوات عديدة من خالل مواضيع كثرية 
 .ريةمنها الكرة، واليت كانت من املواضيع اليت استغلتها احلكومات لتخذير شعوهبا بعيدا عن قضاياهم اجلوه
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وهذا مارصده على سبيل املثال فيلم " واحد صفر" ، الذي رصد عالقات خمتلفة يف اجملتمع املصري ،  وتلك احلالة اليت   
ويف املقابل كانت كرة القدم التنفس أو ما جيمع املصريني على إختالف أشكاهلم ، تلك  يعيشوهنا وضبابية املستقبل .

شعب  ليتشاركوا الفرحة و العزة و الوطنية،وفقط من خالهلا ميكن للمصري الشعور اللعبة اليت وحدت بني مجيع فئات ال
بذاته ورفع علم بالده ،واالعتزاز بوطنيته و انتماءه .تلك اللعبة اليت استغلها النظام  لتحذير الشعب حىت وصلت 

.                                                               1ا بعد  لتحالف أقطاب اللعبة مع السياسني ، تلك اخلدعة و إلتقاء املصاحل اليت انكشفت فيم
            وعليه  كثرية تلك األفالم اليت عكست واقع كرامة االنسان املصري ،و كانت أكثر واقعية يف النقد السياسي 

ن تلك س يف حالة سخط ،وشعروا أأو اإلجتماعي أو الديين وخاصة مع اإلقبال اجلماهريي على تلك النوعية ألن النا
فالم تنتصر هلم من الظلم الذي يعيشون فيه بإعتبارها تكشف وتعري و تفضح الكثيري من خبايا اجملتمع من حيث األ

عالقة املواطن و احلاكم وقياداته ، وقد كان ذلك حسب البعض كنوع من حاالت التنفيس عن النفس حىت الحيدث 
نظام يف عهد مبارك مسح بنوع من االنتقاد.                    اإلنفجار، ومل يكن ذلك املتنفس سوى بديال عن الكبت ذلك أن ال

ومنه ظهرت  أفالم مهمة حتمل يف طياهتا نقدا الذعا و حتريضا قويا للمتلقي على التحرك، ولتؤثر حىت على أبناء شعب 
تناولت بشكل  2011ليتحرك للشارع ويصنع الربيع العريب، فالسينما منذ الثمانينات حىت قيام ثورة يناير-الحقا-مصر

أو بآخر جوانب اجتماعية أو سياسية تدعو إىل التمرد  على الواقع ،و إن كان يغلب عليها الرتميز و التلميح إال أهنا 
 .                                                                                                 2قدمت أرقى مستويات الواقعية 

السينما على عاتقها حماولة رصد الواقع الداخلي يف مصر من تسلط و بطش ملراكز القوى السياسية أو احلزبية على  لتأخذ
                  .3حد سواء،وكما ناقشت مشكالت الشباب املصري واليت  كانت كنتيجة لسياسة نظام حكم وممارساته

املصري وحقوقه يف ظل فرتات حكم خمتلفة خاصة يف ظل ومل تقف على ذلك بل رصدت كذلك واقع كرامة املواطن 
           حكم مبارك الذي شهد إزدهار نوعي للفيلم السياسي، و أصبح بإمكان السينما أن تقدم رؤية نقدية للمجتمع 
        و أوضاعه ،وتلك التحديات اليت يواجهها املواطن املصري يف ظل جمتمع ليس فاسد فقط بل حىت ميارس القسوة 

 و اخلشونة ضد أفراده .

                                                             
  112-109أنظر:وليد رشاد ، مرجع  سبق دكره  ،صص 1

    أنظر: بدر حممد بدر،السينما و الثورة يف مصر ، مقال سبق ذكره.  2
 حجازي عبد الفتاح ، األعمال الفنية املصرية وقود الثورة، مقال سبق ذكره                                3
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      وعلى الرغم من جتارية غالبية األفالم إال أن السينما يف مناذجها املشرقة أمكنها أن تتواجد بإجيابية و تتجنب السلبية    

أن البعض يرى أن تلك النوعية من األفالم عملت على الرتويج و الدعاية للسلطة  مع 1 و الوقوف موقف املتفرج.
و لكن تتبىن وجهة نظر اجلمهور يف انتقاده للسلطة احلالية، وهبذه  ،، فلم تعد تنتقد سياسيات النظام السابقالسياسية

إال أن الفيلم يف األساس حيمي هذه السلطة ،ويصبح مقتصرا على ! الطريقة تتميز باجلرأة  و تتميز السلطة بالدميقراطية
                                                                              .2تفريغ إنفعاالت اجلمهور ضدها ليس إال

يرى البعض أن السينما من حيث دورها يف التأثري على الوعي، فهي حتمل خلف سطحها املبهر مجاليا إيديولوجية  ذإ
ورهتا ماهو معلن على لسان صناع أفالمها، ويتخلل عرب صورها الكثري من األفكار اليت قد تفوق يف أمهيتها و خط

                                                                                     . 3الشخصيات أو ماتكشف عنه وقائع الفيلم
ولعل هذا مايكشف دور الدولة يف توجيه الفيلم السياسي وذلك هبدف إما التنفيس أو تسريب قضاياها بشكل غري 

ه األفالم تشكل نظام ذحىت أن البعض يرى أن ه. تكشف أيضا كيف عوجلت قضية لصاحل السلطة و النظام مباشر، و 
                                                                                                                                    4 ه النوعية تنحاز متاما إىل نظرية" التطهري األرسطي.ذ، فهأمن سياسي

     والكثري من تلك األفالم كانت تنتمي إىل مواقف ايديولوجية ينظمها خطاب عام عن السلطة يتجاوز صناع األفالم، 
ا األساس هو اإلفرتاض أن اجملتمع متآلف من شرائح تساهم يف وحدته كما تساهم يف جتزئته ذهباجلوهري  و إن األمر
الكثري من األفالم يتم متثيل اجملتمع بإعتباره متوافقا و لكنه ليس يف سالم بشكل كامل، ويتم تصوير الطبقات .لذلك يف 

ه النوعية تعبريات عن اجملتمع مرتبطة بشكل ذوقد كانت ه.تملة للعنف و الفوضىالدنيا، و النساء بإعتبارهم مصادر حم
   5فالم إجتاه السلطة بني التعاطي النقدي و بني التهاون.عملي مع أشكال احلكم احلالية، ولتختلف خطابات األ

 

 

                                                             
                                                                                        131رشاد، مرجع سبق ذكره، ص أنظر:وليد 1
 السياسي و السلطة السياسية بني التبعية و الدعاية، مقال سبق ذكره حممد عبد الرحيم، الفيلم 2

 حلقة حبثية " السينما و الثورة ، سبق ذكرها الثورة وقادهتا على شاشة السينما ، حبث ضمن، حسن عطية 3
      حممد عبد الرحيم ، االفالم السياسية و سياسيات صناعة االفالم ، مقال سبق ذكره     4
                                                                                                                     حممد طبيشات ، مقال سبق ذكره  5
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:                                                                                             الثورة في السينما المصرية -6
تعاجل األوضاع السياسية الداخلية وضاع السياسية، وظلت تطرح عدة أفالم مهمة خترج  السينما عن اإلطار الناقد لألمل 

 25جيابيا يف التمهيد لثورة امهت طوال الثالثني عام األخرية إحىت يرى الناقد السينمائي" وليد رشاد" أن السينما قد س
ىل التمرد على الواقع شكل أو بآخر جوانب إجتماعية أو سياسية تدعو إتناولت ب من خالل أعمال  2011يناير

نشغلت إىل حد كبري رى وليد سيف أن السينما املصرية إينمائي يف هتيئة الرأي العام للثورة، كما ي،ليشارك الفن الس
باملشهد السياسي بصرف النظر عن الرؤية أو جدية الطرح أو حىت دوافع االستغالل ، فكثريا ما كانت السياسة إحدى 

        تويات الواقعية أو حىت يغلب عليها الرتميز وسائل اجلذب للجمهور يف السينما ،وقد كانت اجلدية مابني أرقى مس
                                                                                                                                                                1 و التمليح.

من خالل مصر الوطن، مصر   العديد من األفالم قيم سياسية من حب الوطن، االعتزاز باالنتماء الوطين  ولتتضمن
اليهودي(، مصر األمن و اآلمان، لتعرب  -املسيحي-املسلم الوطنية    )لوحدة املآذن وحىت مصر الطيبة والقناعة، مصر ا

قايف للتأكيد على هويتها القومية،ولتحارب كل تعصب أو عن صورة مشرقة للتعايش السلمي.باإلضافة إىل التجانس الث
.                                  2تطرف أو فنت وحترص على التالحم بني عناصر األمة ، ذلك التالحم الذي أنتج روائع وكالسيكيات السينما املصرية

خرى مي فرجات بصرية ليمتد إىل غايات أتثقيف وتقدجتاوز يف أهدافه غرض الرتفيه و ال والدراما السينمائية كفن 
جتماعية بلغة قوامها اإل ذ تلعب دورا حامسا يف ترتيب أولويات احلياة، إسيكولوجية ونفسية صرفة والتوجيه العام وغريها

                                              و بأدوات أكثر نفاذا وفاعلية يف تشكيل فكر ووجدان اجلماهري.، فهم مشرتك
 3يناير. 25سينما بالنسبة للكثري دور يف حتريض الشعب للتمرد على الواقع ،ذلك التمرد الذي حدث فعال يف لذا كان لل

تلك الثورة اليت خرجت من رحم أحداث كثرية وتفاعالت أكثر، تراصدت وتراكمت عرب سنوات طويلة من القهر، 
 .     4داد والفساد مبختلف أشكاله الستباو 

 

                                                             
 أنظر: حممد بدر الدين ، السينما و الثورة يف مصر، مقال سبق ذكره                                                            1

              السينما ضد االرهاب و التعصب ، مقال سبق ذكره  عالء الشافعي ، 2
 ، الفيلم الوثائقي و النظم السياسية : بين أولوية التوثيق ومأزق الدعايةأنظر :  كرمي بابا ،  3

http://doc.aljazeera.net/magazine/2015/01/2015 113123518890613.html ،31/1/201513:42،الساعة                                 
 ،مقال سبق ذكره                                                     76فيلما تنبأ بثورة يناير منذ 12أنظر: حممد بدر الدين، 4
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وقد حاولت السينما نوعا ما عكس ذلك الواقع املرير الذي مير به الوطن والشعب يف ظل حكم النظام املخلوع .     
لرتصد السينما  ذلك احلراك  والظروف السيئة اليت عاشها املواطن املصري ،وحتمل بذلك مهمة التعبئة للثورة و التغيري 

                                          الشارع، ويصنع الربيع العريب .                                             ليتحرك 
ن هلم رسالة وهي التوعية و توجيه اجلمهور ، وليجعلوا من عدسة كامرياهتم شاهدا وبالتايل أدرك صناع السينما اجلادون أ 

، وماتعكسه موضوعات يناير بدأت تظهر أمهية السياسة يف حياة الناس 25، وبذلك مع أحداث  1على كل ماحيدث
     ألوضاع االجتماعية اذلك أن  السينما يف مصر لعبت دورا يف رصد  2فالم من اجلوانب احلياتية املرتبطة بالسياسة األ

يناير.لتظهر الدراما يف  25بلغت ذروهتا يف ثورة حداث حتوالت داخلية سياسية كربى بدورها يف إو السياسية و أسهمت 
                                                                   . 3ام السابقة يف الصورة السياسية بشكل ملحوظاألعو 

مبا ليس ويف الوقت الذي حترك الشارع يف ميدان التحرير لإلطاحة بنظام سياسي مستبد، حتركت عدسات الكامريا، ور 
من بني الفنون كافة   -حسب البعض–بزمن بعيد لرصد تلك الثورة،فأنتجت تلك األفالم الثورية خاصة أن السينما 

ن يكون التعبري عن الثورة .وكان من الطبيعي أ وحىت أكثرها تعبريا ،كانت أكثرها ومن أوهلا جتاوبا مع الثورة وتفاعال معها
                                                                                                      . ومع ذلك مل تتوارى الدراما عن تناول تلك الثورة،باألولالسينمائي عما حدث تعبريا وثائقيا 

ريخ يف تاأو لتوثيق أحداث تلك األيام  للتعبري عن ذلك احلدث التارخيي ما أكثر قربا من ذلك الواقع ومنه كانت السين
كثر األفالم ،ولرمبا يرجع إىل أن ثورة جاءت مقحمة يف  النهاية يف أن أحداث الالشعب املصري ،ومع أن البعض إعترب أ

بعض مشاهدها يف هناياهتا   وحيث فاجأهتا الثورة أضافت، تلك األفالم قد كانت جاهزة للعرض
كانت ضعيفة   -اآلخر حسب البعض–فالم األة منلة" ، بينما البعض من تلك و" صرخ  2011الفاجومي"كفيلم"

      4و " حظ سعيد".وغريمها  املستوى كفيلم" تك تك بوم" 
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يناير و إن اختلفت مابني جدية الطرح أو التناول الرديء أو حىت  25كثرية تلك األفالم اليت تناولت ثورة   ومع ذلك  
                                                                                                       املتاجرة بالثورة .

ذان رصدا واقع الشعب قبل الثورة ،ولتأيت الثورة لتغيري لولنذكر من بني هذه األفالم :" فرباير األسود " ،حظ سعيد"  ال
ع لك فيلم " الشتا ىل فات " موضحا أسباب إنداللعل هذا مارصده كذتلك األوضاع أوحىت أمال يف تغري اجملتمع ،و 

،وحماربته أما فيلم " الفاجومي" الذي تناول حياة الشاعر أمحد فؤاد جنم .   1عالم يف تلك املرحلةاإلالثورة املصرية وتواطؤ 
ثالثة رؤساء ملصر خالل  لقمع السياسي الذي تعرض له يف ظل حكملإلحتالل اإلجنليزي يف مصر والظلم و القهر و 

حداث الثورية اليت تنبأ هلا ر كنهاية لتلك الصراعات ، تلك األيناي 25( عاما املنصرمة ، ولتكون أحداث 50اخلمسني )
                                                                                                .2( عاما30الشاعر قبل ثالثني)
و األزمات اليت تعرض هلا  اليت سبق وتنبأت بالثورة منها :" صرخة منلة" اليت تناولت السخط الشعيب وكثرية تلك األفالم 

، وقد كانا الفيلمني " الفاجومي وصرخة 3يناير 25الشعب قبل الثورة ،وليتحدوا فيما بعد ملواجهة الظلم من خالل ثورة 
تربمها حماوالت فاشلة إلنتساب للثورة عما لقطات من الثورة ،حىت البعض إ خامتهنفذا قبل الثورة، وتضمنت يف قد منلة"

منها :" مابعد املوقعة" ليسري نصر ج ذ الثورة املصرية من خالل عدة منا حداث تلكومع ذلك حاولت السينما تناول أ
يدان التحرير والعنف ضد مسي ميدان التحرير" لعلي اهلجيين.ولتتناول أحداث الثورة و مشاهد ملو " إ2012اهلل 

             4املتظاهرين.

 

 

                                                             
 ،http://www.masrawy.com/arts/cinema/details/2015/1/26/437806 ،يناير 25أفالم تناولت ثورة  6آية شهاب الدين ، 1

 17:59،الساعة30/1/2015،

" ، صدى البد، بدون  جمعة الغضب على الشاشة.. الشارع المصري تحت قبضة البلطجية والشرطة" فص ملح ودابأمحد السيد ،  2
                                                                                     17:56،الساعةhttp://www.el-balad.com/1362555  ،30/1/2015،ع

 املقال السابق                                                                                      آية شهاب الدين ، 3
 ، القدس العريب ، بدون يناير المزيد من السمعة السيئة 25السينما المصرية وثورةأنظر : حممد عبد الرحيم،  4

                                                      18:05،الساعة http://www.alquds.co.uk/ ?.p=260295 ،30/1/2015ع،
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رهاصات فنية إليت كانت مبثابة ولت بذلك السينما أن تقدم العديد من األعمال و التجارب السينمائية ، واوقد حا    
كما رصدت العديد من األفالم تلك   ، 1يناير كمحاولة للربط بني عالقة السينما بنبض الشارع و اجلماهري 25لثورة

نسحاب يت تزامنت مع الثورة من فتح السجون وهروب الكثري عقب اإلنفالت األمين الذي حدث بعد إالظواهر ال
نسحاب الشرطة من الشارع املصرية متكن الكثري من حرق اقسام ،فبعد ساعات قليلة من إ 2011يناير 28الشرطة يف 

                             ستثمارية ،وحىت هتك حرمة منازل املواطنني . ية و األسواق اإل، هنب احملالت التجار الشرطة
    رجني عن القانون للنهب ان استغله بعض اخلقلقا وتوترا للشعب املصري ، بعد أحدث ذلك االنفالت األمين الذي أ

ل الفنية تلك األحداث ، ولعل من أبرز األعماو التخريب و حىت ترهيب املواطن ، لرتصد السينما من خالل العديد من 
ول هروب جتار املخذرات من لذي تناا" 2فالم اليت تناولت تلك الظواهر السلبية على سبيل املثال :" فيلم اجلزيرةاأل

" تك تك بوم" الذي رصد ظاهرة اإلنفالت األمين و السرقة اليت  ثر واقعة فتح السجون بعد الثورة ،وكذا فيلمالسجن إ
                                                                          .يناير،وهذا مارصده كدلك فيلم " فرش وغطا" 28نسحاب الشرطة يف حدثت عقب إ

 -ثورة تغيري،ومحلت العديد من املبادىء عيش هاعتبار د تلك الثورة من خمتلف جوانبها بإوبذلك حاولت السينما رص
تلك الثورة حىت أهنا ستغلت امليديا اجلديدة ووظفت كل التقنيات احلديثة يف رصد وعدالة إجتماعية ،وحىت أهنا إ حرية

             اء االفرتاضي)مواقع التواصلواستغالل الفض، عتماد على كامريات الدجيتال وتقنيات التحرير الرقميجلأت إىل اإل
                                                                                                         نرتنت(.  و األ

، ليصبح صانعوا األفالم منهمكني بشكل متزايد يف مهوم اجلمهور وتطلعاته ،وبالتايل انتقلت السينما بعيدا عن الرتفيه
. 2ن السينما لعبت دورا رئيسيا يف الثورةجات و التظاهرات ، ليؤكدوا بذلك أحتجاحىت أن البعض منهم شارك يف اإل

الذي سيطر على دوائر احلكم ،وصنعت أفالما توقظ الوعي  و العفن والتواطؤ ولرتصد  عدسات الكامريا مظاهر الفساد 
  3ىل الشعوب الثائرة و الساعية لتحقيق حرياهتا.ذلك اخلطاب الفيلمي الذي وجهته إ لدى اجلماهري املصرية ،

                                                             
-http://middle-east،، الشرق األوسط ، بدون عيناير 25، محمد بدر الدين..يبدأ الطريق إلى سينما أمين رفعت  1

online.com/ ?id=191503 ،7/3/201522:30،الساعة 

                                                           أنظر : حممد طبيشات ، السينما املصرية ووعي الثورة، مقال  سبق ذكره                2
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يرى البعض أن العديد من السينمائيني استغلوا الثورة ليتاجروا هبا ،وحىت بعض األفالم مل تعاجل الثورة بطريقة  ومع ذلك     
، وقد استغلت األزمة  يف طرح مواضيع نوعا ما تافهة وسطحية وال هتم املواطن املصري و أخذته بعيدا عن واقعه 1معمقة

هزلية وساخرة ،و كأن رياح التغيري قد عصفت بالدراما السينمائية ،وحىت أهنا تاجرت هبمومه واستخفت هبا بطريقة 
ن ولرمبا يرجع البعض ذلك أ،2وبدورها وبدل أن نلحظ حتسن صار واقع الدراما اليرثى له شأنه شأن الوضع السياسي 

ة التوتر الشديد جوسوق السينما غري منضبطة نتي، ىل اهلدوء لتنفيذ فيلم سينمائي لكي يصنع بشكل جيدحتتاج إالسينما 
                 ذا كان الفيلم سياسي .                               تأخذ وقتا حىت تظهر للنور وخاصة إنتاج أعمال تواكب تلك الثورة ،فظروف البلد وإ

تفكيك  ورؤى وعمل عقلي به بناء وحيتاج إىل عادة تركيب وعمل ومعادالتأن السينما خاصة السياسية حتتاج إذلك   
ذا محل طابعا سياسيا خاصة مع ة تركيبه يف عمل فين ،كما أن ال أحد يضمن جناح العمل السينمائي إعادالواقع مث إ

ن كانت  األفالم املقدمة إ جتماعي الذي عاشته مصر .السينما نظرا للوضع السياسي و اإلحالة الركود اليت شهدهتا 
لطرح حملة عن مشكلة مناقشة لقضية سياسية حبد ذاهتا لكن تتضمن يف اتقدم حملة عن القضايا السياسية ،وال توجد 

وكثريا ، ن اجلمهور حيتاج لعمل درامي بوجهة نظر سياسية بشكل غري مباشر،وليس فيلما سياسيا حمضاسياسية خاصة أ
اع ما يرفض السينمائيون تقدمي عمل حتت مسمى سياسي ويفضلون عمال حتت مسمى اجتماعي أو انتقاد لألوض

                                                                                .  3اجملتمعية تناقش بشكل غري مباشر قضية سياسية

ولرمبا ذلك احلراك الذي شهدته ، عمال السينمائية اليت وثقت للثورة املصرية ووقائعهاالعديد من األ لذلك مل تشمل
  .4والتغريات اليت جعلت الثورة عبارة عن موجات ثورية وليس مد ثوريالساحة السياسية 

 

 

                                                             
   يناير ، مقال سبق ذكره. 25حممد عبد الرحيم ، السينما املصرية و ثورة 1
   اجلزيرة نت ، بدون ع، ، دراما ضعيفة أخذت المشاهد المصري خارج واقعه المؤلم ،أنظر : بدر حممد بدر       2

http://www.aljazeera.net/home/print=466530  ،1/2/201416:00، الساعة                
    ، الوطن ، بدون ع، حتى بعد الثورة : الفيلم السياسي ممنوع االقتراب أو التصويرأنظر :   نورهان طلعت  ،  3

http://www.elwatannews.com/news/details/158155  ،26/5/2015 14:33،الساعة                                 
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نقالب ع اإلوم، عمال تلتزم احلياديةاالسالمي للحكم ظلت معظم تلك األ يناير وصعود التيار 25ومنه حىت مع ثورة 
، بينما يونيو 30قالب نتقادا لفرتة اإلخوان و متجيد إلنعسكري على الرئيس السابق" مرسي" وجه بعض السينمائيني إال

                  داث،يونيو حىت بعد الرتوي ودراسة االح 30ىل يناير إ 25فالم عن تلك الفرتة من نه ال جيب تقدمي أالبعض رأى أ
، ودعم إجتاه على حنيازاتليكون هو احلكم بعيدا عن تلك اإل تاحة الفرصة للجمهورو الكشف عن تفاصيل كل فرتة إل

لتزامها احليادية إذ ال جيب إنتقاد اإلخوان يف مقابل دعم اإلنقالب، ذلك أن السينما وجب عليها إ حساب اآلخر .
                                                                                                  1نتقدت تتحلى بالنقد املوضوعي.،وإن إ

ت أكثر من مائة عام مل تقرتب كثريا من مناقشة القضايا صرية خالل رحلتها اليت بلغما املوعليه ميكن القول أن السين
على احلياد ، ومع ذلك فعرب تارخيها الطويل ال توجد إال أفالم معدودة عاجلت اهلم ،  كما أهنا مل تقف السياسية الشائكة

أو منافقة ، أنظمة احلكم البائدة أحياناالسياسي بشكل فين متوازن ، بينما قامت أفالم أخرى باهلجوم السافر على 
.                                                                              السلطة القائمة أو الدعاية هلا أحيانا أخرى 

ائية و هذا يرجع لعدة أسباب منها أن هناك سقف حمدد  للمبدع يتحدد من جهاز الرقابة ، كما أن الصناعة السينم
حتكارية من السينمائي أصبح يعرف وجود عملية إذلك أهنا جتارية بالدرجة األوىل حىت أن السوق ، ختضع لسلطة املال

 ، أولئك احملتكرون السينمائيون 2أصحاب رؤوس األموال ودور العرض ، ليصبح اإلنتاج حكرا على شركات بعينها
.                     كأدة منافسة هو منطق تلك الصناعة هلم   ميلكون شبكات كبرية من دور العرض،و منطق اإلرادات

فالم ال تعاجل قضايا بل هي مثل الوجبات السريعة يتناوهلا الشباب يف لق مايعرف بأفالم شرك الشيخ وهي ألعل هذا ماخ
                           " وهي ما أمساها البعض" أفالم الفشار". وندثون عنها وهم يشربون " الكابتشياملول ويتح

ظل حكم "  د يفقتصادي و الطبقي الذي ساهي حالة سينمائية تعكس حالة اإلستقطاب اإل لوالسينما مو 
عتبار السينما هي جتارة  بإستغلت سلطتها السياسية من أجل الربح االقتصادي  مبارك"،وطبقة رجال األعمال اليت إ

على حساب هتدف إىل تسويق منتجاهتا ولو  م ينطوي على براغماتية صارخةكذلك مع أن هذا املنطق و التصور املتوه
إلشباعها الشعور باحلاجة للفرجة مث السعي ل خلق الرغبة يف املشاهدة الفعلية ليتبعها ، وكل ذلك من أجقضايا املواطن
فالفيلم بدوره    األخريني ،مايطلق عليه " شغل سيما" خاصة مع تنامي السينما مول يف العقدين  ، هذاباملتعة الفعلية

                                                                                                                     .  3 عبارة عن بضاعة وجب أن تباع لكي يستمر الشغل هذا منطق املول
                                                             

 أنظر: أمحد فؤاد، مالمح االعمال الفنية السياسية: انتقاد االخوان و التعاطف مع الشرطة، مقال سبق ذكره 1
 ممنوع االقرتاب أو التصوير ،املقال السابق                             أنظر :  نورهان طلعت  ، حىت بعد الثورة : الفيلم السياسي 2
                                                                              241-238صبحي الزبيدي ، السينما و الثورة يف مصر ، مرجع سبق ذكره ، صص 3
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من خالل ما يندرج حتت مظلة الواقعية باتت جتارب عابرة شكلت ورسخت   الدراما السينمائية  وعليه حسب البعض
فقط ل"ثقافة األفالم" ، و أيام ما كان الفن رسالة وما إىل ذلك أشباح انقرضت من حياتنا مع حلم إنشاء مدينة اإلنتاج 

بعض املستثمرين ليبحثوا عن اإلعالمي برأمسال مساهم هذه املدينة لألسف حتولت إىل سوق مبعىن الكلمة ينتج ما يروق ل
 .            1السهل املستساغ ، املثري مع مشاهدين فرغت عقوهلم من احملتوى الثقايف املفقود يف معظم الدول العربية

على التأثري على اجلماهري من خالل معايري معرفية يتحكم فيها من ميلك تلك الوسائل ولتعمل تلك اخلطابات الفيلمية 
عملية تتم بصورة غري مباشرة عن طرق صناعة الفن السينمائي ، وقد تكون مباشرة تتم عن طرق الصوت ، املرئية ،وهي 

                                   . 2الصورة و الرمز .ذلك التأثري الذي قد يصل إىل حد فقدان لرتاث اجلمهور الثقايف

من الغريب يؤسس للغة سينمائية تعكس لغة جمتمعات أخرى  باإلضافة إىل أن الكثري من الصور السينمائية عكست منطا
.  تلك اإلشكالية اليت عرفتها  3سواء على مستوى الشكل أو املضمون مما يوحي بصعوبة تلمس هوية سينمائية عربية 

                                                                                                            بعض النمادج السينمائية مابني تقريب للواقع والتغريب على الشاشة.
:                                                                                  في السينما المصرية و الصراع العربي / اإلسرائيلي  القضية الفلسطينية -7

جتاوزها وتقدمي أعمال فنية ترقى للمستوى من خالل معاجلة القضايا الوطنية ستطاعت السينما نوعا ما ومع ذلك إ
وحسب البعض رمبا مل يكن  ،الداخلية و حىت اخلارجية. وليكون للقضية الفلسطينية نصيبها كذلك يف السينما املصرية

وذلك لعدة ظروف  ،نشأهتاتناول قضية الكفاح الوطين الفلسطيين سينمائيا من أولويات صانعي السينما املصرية عند 
              الجنليزي آنذاك من جهة وسيطرة القصرامللكي من جهة أخرى .منها: أن مصر كانت حتت وطأة االحتالل ا

و الثقايف  جتماعي و السياسي ي صناعة ثقيلة مرتبطة بالتطور اإلن السينما يف وقتها كانت متر بظروف وهإضافة إىل أ
الفيلم السياسي مل يكن حيتل موقعا على ك الصناعة خاصة أن ما يسمى ت العاملني يف تلللبلد ناهيك عن كمهارا

كما أن للقضية حساسية سياسية يف الوطن العريب فقد كانت وال زالت تقف وراء    ،اخلارطة السينمائية املصرية آنذاك
ن املعاجلة بعيدا عن الدعاية و اخلطابة اهلشة لذلك كان البد من أن تكو ت الدراماتيكية يف الوطن العريب الكثري من التغريا

                 .               4  و الفجة أحيانا ،فهي حتتاج لرؤى ثاقبة للموقع املصريي و احملوري هلذه القضية يف حياة األمة العربية

                                                             
 قد شرفه ، مقال سبق ذكرهأنظر: خريي بشارة ، العمل التلفزيوين يف 1
 25،ص1999،ت: عبد السالم رضوان ، عامل املعرفة ، بط، الكويت ، المتالعبون بالعقولأنظر: هربرت شيللر،  2
                30،ص2000، ت: حممد اجلندي ، أكادميية الفنون ، بط ، بب،  التحول الثقافيفريديريك جيمسون ،  3
-http://www.cinema.al، ، جملة رؤية ، عن املرصد السينمائي المصرية و القضية الفلسطينية، السينما سحر منصور  4
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مل مما دفع بالكثري من املخرجني لع ، ومع ذلك اهتمت السينما املصرية بالقضية الفلسطينية، والصراع العريب اإلسرائيلي
                                                                                                           . 1عن تلك القضية و أحداثها املتتالية إبان حدوثهاأفالم 

مري يف مبادرة غري مسبوقة يف جمال التعامل مع جاء فيلم " فتاة من فلسطني " لعزيزة أ48فبعد أقل من شهر من نكبة
القضية الفلسطينية، وقد كان من بني األفالم اليت قدمت ملؤازرة الشعب الفلسطيين يف نكبته من خالل عالقة فلسطني 

         2ومصر ،وليقدم ألول مرة احلالة املؤملة لالجئني الفلسطينيني ومدى القسوة اليت يعانوهنا من جراء اعتداء الصهاينة
                         . 3وليؤكد أن مصري مصر وفلسطني هو مصري مشرتك.ومع ذلك مل يرصد الفيلم أبعاد القضية بعمق

         ها األحكام العرفية فيلم جاءت يف ظل ظروف سياسية ختللتستجابة الوطنية لتقدمي الويرجع البعض السبب أن اإل
لذلك كانت معاجلته لقضية سياسية بطريقة غري  ، اليت متنع التعرض للموضوعات السياسيةو القوانني الرقابية الصارمة 

حىت أنه حتاشى اخلوض يف أسباب احلرب و مالبسات اهلزمية وجذور النكبة ، مع أن املنتجة قدمت فيلما آخر  ، سياسية
ربية أو مشاهد التعذيب ، وخلق ذلك " نادية" الذي قدم عن قرب تلك الشخصية اإلسرائيلية سواء يف املعارك احل49

                                    .  4بني املصريني و الفلسطينيني يف مواجهة البطش اإلسرائيلياو التعاون م التآزر 
ظلت األفالم تركز على مؤازرة الشعب الفلسطيين وإبراز تلك العالقة مابني البلدين من خالل عدة  52سنة  وحىت

ع ثورة يوليو بدأ اإلحساس خبطر الوجود اإلسرائيلي يف املنطقة ،والذي بدوره وجد صداه يف السينما املصرية وم، أعمال
.ولتظل تلك األفالم تؤكد على املصري املشرتك  57رض السالم"، و " أ52ة منها :" أرض األبطال "من خالل أفالم عد

ان تناول القضية الفلسطينية ضيق األفق و مل حيلل العالقات ،ومع ذلك ك 48وتداعيات تلك احلرب العربية اإلسرائيلية 
      5واملواقف بني البلدين باعتبار القضية جزء من مصري الوطن العريب كله.

 

 

                                                             
 أنظر: عاطف أباظة ، الفيلم السياسي يف مصر ، مقال سبق ذكره. 1

                    260-258أمحد رفعت هبجت ، اليهود و السينما يف مصر والعامل العريب ، مرجع سبق ذكره ، صص 2
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وداع يف و "  53ولتأيت العديد من األعمال اليت جاءت حرب فلسطني كخلفية ألحداثها الفيلمية مثل " اهلل معنا"   
و مواطنيهم يف سيناء يف أعقاب   جند أحداث ختتلق إلحياء التواصل املفقود بني أبناء الدلتا،و أحيانا ما 56الفجر"

                                                                  1...اخل.59العدوان الثالثي على مصر يف فيلم " مسراء سيناء"
ة، لينقسم السينمائيون مابني جاء على حساب تناول هذه القضيولعل ذلك الصراع القائم يف السوق السينمائي آنذاك 

يف آن واحد يف حني البعض  عتبارها سالحا فكريا ونضالياالسياسي يف التعامل مع السينما بإفتقد املنهج الفكري و من إ
كجزء من حركة مهيتها  فرتة تشهد تناول ضيق للقضية رغم أقتصاديا للربح فقط .ولتظل تلك الإعتربها مصدرا اآلخر إ

                                                                                                  2.التحرر الوطين العريب
قتصادية بالغة القسوة خاصة أن إنتاجها كان مبعزل نت يف ظل معطيات فنية و سياسية وإإضافة إىل أن السينما وقتها كا

فتقاد خلربات سياسية يف جمال الفيلم احلريب .ذلك أن األخري هو بناء ، ومع اإلادية أو حربية مؤثرةعن أي مساعدات م
إضافة إىل  و املعدات العسكرية  ضخم مكلف ووجب أن تساهم فيه أكثر من جهة حكومية و أهلية حلاجته لألفراد

تكون رفيعة املستوى ومع ذلك ال ميكن أن ننكر  جتماعية العميقة و اخلربات السينمائية وجب أنالرؤية السياسية و اإل
و أرض   رض األبطالد و العتاد و الطائرات مثل فيلم أأن اجليش املصري ساند بشكل ما بعض هده األفالم باجلنو 

وبذلك رفعت السينما نربة اهلجوم على إسرائيل من خالل عدة أفالم ولكن من منظور آخر فشلت  . 3السالم و غريمها
                           يف تكوين عقيدة سياسية واعية لطبيعة الصراع العريب اإلسرائيلي.                                     

يف الوقت ذاته ظهر جمموعة من الشباب املتطلعني إىل التعبري عن  نه توجت هزمية العرب وخيبتهم إال أاليت 67ومع نكبة
و البحث عن األسباب و إجياد احللول ، وقد قدموا  قضايا األمة برؤى حديثة وبدرجة عالية من الوعي لطرح األسئلة 

              ال منها وقد كانت من خالل عدة أعم    ،طرحا حقيقية للقضية داخل السينما العربية عموما و املصرية خصوصا
    .الذي طرح ألول مرة فكرة املقاومة ومع ذلك مل خيتلف عن التحليل السياسي السابق  72" أغنية على املمر"
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من خالل  ة كذلك أفالم أخرى سعت للرحبية ،ولتظهر يف تلك الفرت 73ضافة إىل فيلم " ظالل على اجلانب اآلخر"" إ
مشوش ال يستند إىل  ، السينما التجارية اليت استخفت بوعي املتلقي لتشكل وعي مسطحاملتاجرة هبموم األمة يف إطار 
                                                                                                                                                                                               1دعائم وطنية ألجيال سابقة.

وهنا علينا التأكيد كذلك أن السينما املصرية عندما حاولت يف تلك املرحلة )الستينات( التعامل مع الصراع العريب 
ارت وراء اإلسقاطات و الرموز ،فهي مل تكن تفتقد العناصر الفنية القادرة على بلورة وقائع الصراع لكن اإلسرائيلي تو 

موقفها ينطوي على داللة تؤكد أن الظروف السياسية يف مصر أو يف العامل العريب مل تكن تسمح مبناقشة هذا الصراع يف 
ستخدمت الرموز مما جعلها ال ترقى ملستوى تلك القيمة ة إية وهذا ما حدث مع أفالم  كثري ساحاته ومالبساته  الواقع

ولتكشف السينما عن عدم قدرهتا على التعامل مع الوقائع املعاصرة وفقا لرؤية ، السينمائية أو السياسية للخطاب الفيلمي
                                                                                                          . 2سينمائية تفيد مصر واجملتمع العريب يف مواجهة الصراع الطويل بني العرب و إسرائيل

كان حيكمها خليط من التلميحات السياسية و املغامرات اجلاسوسية .وحىت   73وبالتايل األفالم اليت ظهرت قبل حرب
يف  حىت، ارى خلف  احلواجز و املعدات العسكريةمع قيام حرب أكتوبر أوردت ذلك العدو الصهيوين كمجرد ظالل تتو 

عندما جاءت كنقطة  99ام حىت سنةهتمتناول الوقائع اإلبادية و اإلجرامية منها :واقعة املذابح اإلسرائيلية مل حتظى باإل
                    .       3سرائيل " ،وقد كان ضمن األفالم اليت نددت بالتطبيع مع اسرائيلن إحمورية يف أحداث فيلم " فتاة م
ودعمه لإلنفتاح نفكاك عن العرب وقضاياهم يء السادات للحكم، وشقه لطريق اإلذلك التطبيع الذي جاء مع جم

والتسطيح اإلعالمي و تزييف ، حنسار التيار القوميلتأخذ القضية بذلك منحى آخر مع إ رتباط بالغرباإلقتصادي واإل
 .عتبارها قضية الشعب الفلسطيينطرحها للقضية الفلسطينية بإية يف الوعي مع وسائل اإلعالم الرمس
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الوعي بالقضية   يطرح أي فيلم تلك القضية وال كفاح من أجل احلريات ودلكومع بدء عمليات السالم يف املنطقة ،مل 
        من خالل رؤية وفكر ثاقب لنذكر من بني هذه األعمال :  1حماوالت قليلة قام هبا تيار من املخرجني احنصر يفقد 

سرائيل وتعرض الستحالة التعايش بني اجلانب قد كان يف أعقاب زيارة السادات إلو 78" الصعود للهاوية " لكمال الشيخ
                                                      رساء السالم مع العدو .   لي عدور أبدي ،وال ميكن إسرائي، ولتؤكد أن اإل 2املصري و االسرائيلي 

نتاجها  لو كان التواجد نسبة ضئيلة من إولتؤكد السينما بذلك تواجدها يف خمتلف القضايا الوطنية و القومية امللحة حىت
شهد أيضا أحداثا سينمائية مهمة ومؤثرة  ذلك احلدث السياسي اخلطري بتوقيع معاهدة السالم 79، فكما شهد عام 

ض رمز ثقايف نضايل فلسطيين وإستعرض أحداث تتعلق بفلسطني بدأ ،وناجي العلي الذي عر 89عدام"منها :" كتيبة إ
                                                                                                 483عالن الكيان الصهيوينبتاريخ إغتصاهبا مث إنتهاء اإلنتداب الربيطاين وأخريا إ

راجع لرقابة الدولة آنذاك  ومع ذلك فإن السينما مل تبتعد يف تناوهلا للقضية عن ذلك التناول الضيق و احملدود وذلك
لى حرب ع ليالقضية بعد معاهدة السالم ، لرتكز السينما يف إطار حديثها عن الصراع العريب اإلسرائيلها مع وتعام

وحنانا " لنجدي حافظ و" الصعود  ريد حباأعمال منها :" اجلاسوسية و املخابرات بني مصر وإسرائيل من خالل عدة أ
 .                    89عدام " و " كتيبة إ87، " بئر اخليانة "85عدام ميت "،" إ84" و " أسود السيناء4ىل اهلاوية" إ

جتماعي و السياسي عند جتسيد ادي أو االقتصادي قبل البعدين اإلركزت على البعد امل وميكن القول أن أفالم اجلاسوسية
           ،92ك" فخ اجلواسيس"  ىالسرائيلي .   كما اجتهت أفالم أخر احنراف اجلواسيس املصريني وتعاملهم مع املوساد ا

وقد   2009و آخرها " والد العم" 2003 ىل فيلم املافيا.إضافة إساعة يف اسرائيل" 48و " 93و" مهمة يف تل أبيب"
      5جسدت معظمها الصراع بني املخابرات و املوساد االسرائيلي .
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أصبحت التوعية بالقضية من خالل حرق علم ، و أن فرتة التسعينات شهدت تعرض ضئيل وهامشي للقضية وميكن القول
الرتهيب كما جاء يف العديد من لك  كمحاولة للتنفيس و اسرائيل أو املشاركة يف تظاهرة تضامنا مع فلسطني .وقد كان ذ

                                                                                                                                          .   1وغريه98األفالم كصعيدي يف اجلامعة األمريكية 

نفراجة الرقابية نوعا ما على املصنفات الفنية إلاخبطورة الصهاينة وخاصة مع تلك  توعي اجلماهري ومع ذلك ظلت السينما
اليت مسحت لبعض املوضوعات املناهضة للتطبيع واملمارسات اإلسرائيلية، وهذا ماعرب عنه فيلم " فتاة من إسرائيل" ،وكذا 

مصر وسياسة التطبيع و التعاون فارة للكيان الصهيوين يف وجود س، ليعرض األخري جبرأة 2فيلم" السفارة يف العمارة" 
حىت  ،سرتاتيجيا هلمقيام ثورة يناير بأنه يعد كنزا إ قتصادي بني نظام مبارك والصهاينة، والذين كشفوه بتصرحياهتم بعداإل

ليدا المسه بسبب ما قرتحت تسمية شارع بتل أبيب باسم مبارك ختلسابقة للكيان الصهيوين )ليفلي( إأن وزيرة اخلارجية ا
                                                                                             .3قدمه من خدمات جليلة إلسرائيل

حياء ذكرى شهداء التصاحل مع العدوء سواء من خالل إوهناك  العديد من األعمال اليت عربت بشكل واضح عن رفض 
، أو التأريخ إلغتصاب أرض 2001ليات العسكرية اليت قام هبا املصريني ضد العدو منها يوم الكرامةأو متجيد العم

( أو حىت التعاطف مع املقاومة الفلسطينية  من خالل عدة أعمال منها على سبيل املثال 2005فلسطني )باب الشمس
األمثل للقضية ن العمليات الفدائية احلل وكأ، لعلي إدريس ، الذي تناول قضية الفدائي 2001فيلم أصحاب وال بزنس

.                                                                                                         4! ستقالل و احلريةو بالتفجري نصل لإل
          صوات املعارضة تصاعد بقوة األتوبذلك قد إختفت غالبا عن السينما األصوات اخلافتة لدعاة السالم مع إسرائيل ل

نما حبسها التجاري الغالب ذلك ولتستثمر السيو الداعية  ملقاطعة هذا الكيان  و الرافضة لكل أشكال التصاحل أو التطبيع
 .  6وكفاحي تارة أخرى، ناول تلك القضية من جانب تثقيفي تارةتتول 5فض للتطبيع .الشعيب الراجتاه اإل
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منها يف التحليل العميق ورصد  ىل املستوى املطلوبعرضت لتلك القضية لكنها مل ترقى إالسينما املصرية ت وصحيح أن   
ية نقاد السينما ظهرته اجلهات السينمائية من خالل بيان أصدرته مجعضحة على الرغم ما أتقدمي الرؤيا الوااألسباب و 

غريها بواسطة اجلمعية ومقاطعة سرائيلية السينمائية و اإل ة بنود منها : عدم التعامل مع األجهزةعد املصريني تضمن
                                                                                                                       1بيانا مشرفا . األجهزة املصرية اليت تتعامل مع إسرائيل، ويعد هذا

ما املصرية أن تقف مناصرة للقضية الفلسطينية مناهضة للعدو الصهيوين يف عدة مناذج سينمائية ستطاعت السينوبذلك إ
  . 2ك السينما العديد من البصمات الواضحة يف تناول القضايا السياسية منذ بداية ظهورها حىت يومنا هذا،  لترت مشرقة

ي على البقاء بعيدا عن مؤثرات و أدوات نظام احلكم مدى قدرة الفيلم السينمائيقدم بعض السينمائيني مناذج تعرب عن ل
فالم اليت تنتصر للمستقبل  وللحرية و القيم النبيلة ،  ذلك أن األتعبريا عن أحالم و تطلعات وطموحات الشعوب

التقدمية و  ليستمر تيار تلك السينما اجلريئة  ، كثر صمودا أمام  الزمنراق هي األقرب لوجدان املشاهد و أبأسلوب فين 
، عامل ألن السينما هي ذلك السحر الذي يأخذنا لعوامل بعيدة ، ،ليصب يف جمرى اجملتمع الثوري الساعي لتحقيق أهدافه

                                   نتهاك لرباءة احلياة.عسف و إيقع حولنا من ظلم وقهر وتمينحنا األمل يف مستقبل أفضل جيعلنا نصرخ إحتجاجا على ما 
على الرغم من أن السينما يف مناذج كثرية أغرقت السوق السينمائي مبوضوعات اهلزل و اإلثارة، ولكن تارخيها وتراثها 

وحىت أهنا يف كثري من مناذجها كان هلا دور مهما يف تنمية الوعي و التعبري ، حيتفظ بالكثري من النماذج اجليدة أو املقبولة
                                                                                          .         عن قضايا الوطن جبدية

، ووجب على و القومي  نتماء الوطين قيم الوطنية  من خالل الشعور باإلولعل هذا من واجب السينما اليوم من دعم ال
ليجد املشاهد ما  ، عتزاز هبده الثقافةلسياسية من خالل اإلتلك القضايا اعتماد على ثقافتهم العربية يف تناول الفنانني اإل

غرتاب عن الواقع  .                                                                          ثقافته حىت ال حيدث له نوع من اإلجمتمعه و ، يعرب عن واقعه
هر يف تلك األعمال كثر باخلطاب الفيلمي بصرف النظر عما يظهتمام  أاليت متر هبا البالد البد من اإلويف ظل الظروف 

قافيا أو ماديا أو سياسيا . مما يتوجب صناعة السينمائية تأثري ال أحد ينكره سواءا كان ثالتجارية اإلستهالكية دلك أن ل
دود الوطن ولكنها ح لطاقات لذلك خاصة أن حدود تأثري الفيلم املصري ال تتوقف عنداستغالل شحد اهلمم املصرية و إ

   3قليم.متتد بطول اإل
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: الرقابة على األفالم السينمائية                                                                    رابع المبحث ال
للرقابة تراوحت بني الشدة و لني ولكنها مجيعا كانت تتجه إىل  ،وعلى طول تارخيها  نظما متباينةعرفت دول العامل 

.                                                                               1حتقيق نوع من احلماية جلانبني أساسيني مها األخالق و السياسة
العسكرية اليت ة يف ظلت تلك األنظمة الشمولية و خاص رتبطت السينما باملؤسسة الرمسيةمنذ البداية إ والكثري يرى أن

                                                                                                                                2وحىت تضييق وسائل تروجيها ونشرها،حتصر على أن تكون كل مصادر اخلرب و املعلومة يف يدها 

إنتاجا ختضع ملا يسمى الرقابة ، بل هي عملية ممارسة يف كل الدول اليت متلك  فلم تكن السينما املصرية وحدها  وبذلك
حسب ماهو  -ن الرقابة ال ترتبطية التعبري كالواليات املتحدة األمريكية ، ذلك أر حر فع شعاسينمائيا وحىت تلك اليت تر 

.                                        3وممارساهتا ومن يشرف عليها، ية التعبري لكنها ختتلف حسب قوانينهابالدميقراطية ومدى تكريس حر  -شائع
العامل  أحناءنتبهت أنظمة احلكم يف معظم ، ومع إتساع مجهورها إونظرا ملا تلعبه السينما من دور يف التأثري يف الرأي العام

وتواترت قوانينها الرقابة اليت كانت ، خطورة تأثري السينما يف اجلمهور إىلومنها بالطبع احلكومة املصرية يف خمتلف عهودها 
               4صرامتها وحماصرهتا حلرية التعبري مع ضيق مساحة احلرية املمنوحة للشعب املصري يف شىت جماالت احلياة األخرى. تزداد

جنليزي الذي أراد حجب املعرفة عن الشعب مبزيد من هتا السينما  وهي مكبلة بقيود اإلستعمار اإلصر قد جاءذلك أن م
الستعمارية ال الرقابة على حرية الفكر مبا يف ذلك حرية التعبري الفين وجبدر اإلشارة هنا أن يف البداية كانت السلطات ا

اربت املسرحيني الذين وح، لك ركزت رقابتها على املسرح احمللين األفالم كانت مستوردة ، لذختاف من السينما أل
.                                                            5عماهلم الرمسية إىل قضية الوطن وحريته و كثريا ما كانت تغلق هذه املسارحيشريون يف أ

،  6وفيها كل نصوص االستبداد الرقايب  1911متوز  12ليكون أول قانون رقايب هو الئحة التياترات ) املسارح( يف 
. ولشمل ذلك القانون مجلة من احملظورات اخلاصة بالنواحي 1955وليطبق هذا القانون على السينما بعد ذلك لغاية 

 داب .و اآل ،عدم املساس باألمن و النظام العام إىل إضافةءا بالدين لينتهي باجلنس والعنف.األخالقية بداالجتماعية و 

                                                             
                                                                           72درية شرف الدين ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
           نظر: كرمي بابا ، الفيلم الوثائقي والنظم السياسية ، مقال سبق ذكره                                                          2
 أنظر: وليد قادري ، دراسة سبق ذكرها ، ص                                                                           3
 10أنظر: درية شرف الدين ، مرجع سبق ذكره ، ص 4

                                                      293جان الكسان ، السينما يف الوطن العريب ، مرجع سبق ذكره ، ص 5
                                                                          51وليد قادري ، دراسة سبق ذكرها ، ص  6



 الفصل الثالث                                                   السينما  المصرية و السياسة
 

238 
 

       ملصريني ضد االستعمارل أي  موضوع اجتماعي أو سياسي يعكس كفاح ايف ظل هذه السينما بعيدة عن تناو ومنه  
                                                                                                                                   1جتماعي.و الظلم اإل

وذلك بغرض مراقبة  1914وقد نشأت  من تلك الالئحة إدارة الرقابة املصرية على األفالم يف أوائل احلرب العاملية األوىل
القسم الفين الذي يضم رقابة الصحف  إشرافالداخلية حتت  لوزارةتابعة  اإلدارةوظلت هذه  ، املسائل احلربية فقط

       2شرتاك مع وزارة الداخليةباإل جتماعيةاإلأصبحت هذه الرقابة تابعة لوزارة الشؤون  1945وحىت 1930حىت  واجملالت
صور ألول مرة  يف مصر بعض األجانب بعض   1912القضايا السياسية  حيث سنة  لك  مل يكن مسموحا تناولذوب

صادرة وضيع نسخته، إذ مل حياول أحد نتهى به األمر إىل امل، وباستثناء فيلم " الشني " الذي إاملشاهد  للمعامل املصرية
ذي كانت فيه مصر مرتعا للسينما من أبناء الشعب املصري أو ألجماد تلك احلضارة يف الوقت ل التعرض لسري األبطال

وتعرض سري غزاة االستعمار ودهاة ساسته.وحىت أنه صور يف مصر  ، األجنبية  واليت تعرض األفالم املمجدة لالستعمار
و بإذن من الرقابة فيلم " الوصايا العشر" للمخرج "سيسيل دي ميل" ، بل وضع اجليش املصري حتت أمرته إلنتاج الفيلم 

                                                                                                                                                                          3ة الصهيونية .لصاحل الدعاي

لتنظيم الرقابة على  1955سنة430قم ، وقيام الثورة  صدر قانون رقايب جديد ر 1953ستعمارية ومع انتهاء احلقبة اإل
، وقد تضمن القانون عدة مواد جاء من ضمنها خضوع  4األشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري وغريمها 

عن العقوبات اليت توقع على كل من خيالف أحكام القانون  18إىل  14األشرطة السينمائية للرقابة ، ولتأيت يف املواد
                         بني احلبس و الغرامة وحىت غلق املكان العام و مصادرة األدوات و األجهزة .وتراوحت العقوبة  ما

              وكل ذلك يف إطار احملافظة على األمن و النظام العام و محاية اآلداب العامة و مصاحل الدولة العليا .                             
كانت على مستوين: رقابة قبل التنفيذ ) رقابة أولية( سابقة على التصوير ) الرتخيص(، ورقابة هنائية)رقابة بعد   والرقابة

التنفيذ( الحقة عليه ) الرتخيص بالعرض(.ولتعد اإلدارة هي صاحبة الوالية يف ممارسة الرقابة وهلا مطلق احلرية يف منح 
وحىت الرفض مىت تشاء .ومنه أي شخص جيرؤ على تصوير أو عرض فيلم الرتخيص بالتصوير أو العرض وقت ما تشاء ، 

 قبل احلصول على ترخيص يعد من أعداء اجملتمع وحىت يعاقب باحلبس أو الغرامة أو االثنني معا . 
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فذلك الفنان ال ميكنه إمساك كامرياته  .وبالتايل خضع الفن السينمائي يف التعامل معه بكثري من التحفظ و االحرتاس
                          .  1ليكتنف لغة السينما اليت يريد إال برتخيص و إال عاملته الدولة معاملة اجملرم اخلارج عن القانون

ولتعكس بذلك تلك الرقابة على الفن السينمائي ونصوصها نوع تلك السلطة السياسية آنذاك ،ومدى  احلرية املتاحة يف 
                                                                     بالتايل احلرية الفنية.                                                                                           اجملتمع : احلرية السياسية . و 

وحىت ميكن  ، لسلطة يف مصر أو غريهاو لتكون الرقابة و تظل تعبريا عن السلطة السياسية احلاكمة أيا كانت تلك هذه ا
أكثر مما يتبني ذلك من خالل ما  ،تبني طبيعة السلطة السياسية بوضوح من خالل ما متنعه الرقابة يف العهود املختلفة

                                                                                                        تصرح به وتوافق عليه.
ويف الوقت الذي كانت فيه الساحة .ولتشهد مرحلة الستينات عدم الصدام مع الرقابة حبيث مل مينع أي فيلم من العرض 

كبة املصرية و العربية وما عرفته من  حراكات من انفصال سوريا عن اجلمهورية العربية ،وسقوط االحتاد القومي ،وحىت ن
اب من تفاصيل احلياة السياسية يف مصر خاصة أن النظام يف تلك الفرتة مل يسمح قرت مل جيرؤ فيلم واحد على اإل 67

                                                     . 2تناقشه ، سواء عمليا أو واقعيا و أيضا رقابيا بنمو سينما تعيش احلاضر
وكل ذلك حتت إطار مراعاة النظام العام ، ،فغياب احلرية يف اجملتمع املصري يف الستينات منع من نشوء سينما حرة

                   وحسن اآلداب تلك العبارة اليت ترددت يف مجيع اللوائح و القوانني الرقابية على السينما حىت السبعينات .
بشأن القواعد  76سنة220عالم و الثقافة رقم حىت صدور قرار وزير اإلساريا 55نةلس 430حبيث ظل قانون رقم 

طاء حىت أن يف من الثغرات و األخنون الرقابة السابق يشمل العديد األساسية للرقابة على املصنفات الفنية .حبيث كان قا
ليت تتطلب األعمال الفنية اعلى حتمل مسؤولية الرقابة على ىل قدرهتم احلقيقية منح سلطة الرقيب ألشخاص دون النظر إ

                            .وكذا احرتاما وتقديرا حلرية الفنان يف نفس الوقت، ووعيا سياسيا واجتماعيا، حسا فنيا راقيا
منوعات جديدة ات سابقة مرتبطة بالعهد السابق مبستبدل ممنوععن سابقه سوى أنه إ 430لقانونومل خيتلف هذا ا

مع منع املساس برئيس ، ايل ليبيح على سبيل املثال اهلجوم على امللك وحاشيته يف عهد ماقبل الثورةمرتبطة بالعهد احل
    و اإلقتصادي القائم. اجلمهورية ورجال احلكم و النظام السياسي

 

                                                             
                                                                       297-296جان الكسان ، املرجع السابق ،صص 1
 74-73أنظر: درية شرف الدين ، مرجع سبق ذكره ، صص 2



 الفصل الثالث                                                   السينما  المصرية و السياسة
 

240 
 

         ظام لذي يكرس لسياسة النا430وبالتايل خضع السينمائي يف إطار هذا القانون لثالث جهات هي أوال  رقابة قانون   
رسات النظام اليت وثانيا: رقابة داخلية أو ذاتية متثلت يف مما، الشرعية من خالل العديد من النماذج الفيلمية و إعطاءه

لتفتت حوله القلوب حبا ورهبة يف نفس و التعبري مع وجود قائد كاريزمي إالتضييق حيز املتاح حلرية الرأي متيزت بالعنف و 
،ومع مركزية السلطة وسيطرة النخبة العسكرية مت إبعاد السينمائيني عن املشاركة بالرأي و النقد من خالل وسائلهم  الوقت

تلك الشروط الواجب تنفيذها ، .وثالثا: رقابة املوزع العريب لألفالم يف األسواق اخلارجية الفنية، لتكون الرقابة بيد النظام. 
                                                         1الرقابة ولكن يف أضيق احلدود . ومع ذلك حاول البعض التحايل على

ولذلك مل تزدهر سينما وطنية معاصرة مواكبة لألحداث و التطورات العميقة األثر يف تلك الفرتة خاصة مع سيطرة 
                                                  القطاع العام على السوق السينمائي.                                 

قانون  76وليظهر سنة، جتاه حنو التعددية السياسيةدأت مصر مرحلة جديدة وخاصة مع اإلومع انتهاء احلكم الناصري ب
ذا ملا ويف الوقت نفسه أصدرت الرقابة تنفي ،بعد تأكيد السادات ومنذ توليه احلكم على الدميقراطية، 220الرقابة رقم

                                                                      2أشار به رئيس اجلمهورية تنقية األفالم املصرية واألجنبية من كل ما ميس األخالق الفاضلة.

ورات و املمنوعات ،وبني قانون احملظ-املقيدة-وقد جاء قانون الرقابة اجلديد ليفصل مابني قانون سلطة الرقيب التقديرية
خلط منها مابني  س بتنقية األفالم حىت تصلح للعرض على الكبار و الصغار معا  مع أن هنااحملددة.وقد كان لتوجيه الرئي

، كما أنه من اإلستحالة و أفالم الصغار اليت تفرق بينها أجهزة الرقابة يف العامل  مجهور الصغار و الكبار أو أفالم الكبار
                                            .  3ن األفالم األجنبية ال تنبثق عن العادات و التقاليد املصريةتلك التنقية أل

تمع الكبت السياسي كما أن نظام السادات الذي كان يدعي الدميقراطية منع العديد من األفالم اليت تناولت تشريح جم
     و " زائر الفجر ملمدوح شكري ، يق ،" املذنبون لسعيد مرزوقجتماعي منها " التالقي" لصبحي شفو الفكري و اإل

ليوسف شاهني .باإلضافة إىل "الظالل على اجلانب اآلخر" لغالب  "العصفور"خلليل شوقي و  "جنون الشباب"و 
 شعث.
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 1ىل مثانية سنوات ،ومل تعرض إال بعد احلذف منها. العرض ملدة تراوحت مابني عامني إ وقد منعت البعض منها من
ألسباب قدمتها الرقابة آنذاك على أهنا عربت عن جانب مسيء ن املشاهد و اللقطات ، وقد جاءت ستبعاد الكثري موإ

          إذ البد من األفالم إبراز الوجه الناصع للمجتمع املصري .كما أن هناك أفالم مل متنع من العرض ، لسمعة مصر
كان من املفروض منعهما إذا طبقنا عليهما نفس املقياس السابق للمنع لتوفرمها   ك "محام املليطي" و " اخلوف" حبيث

                                                                                .                     !! على نفس ألسباب
كان من املنطقي أن تتجه الرقابة إللغاء جانب من   ،كان يعيش الدميقراطية يف تلك الفرتة كما أن اجملتمع املصري إذا  

لكن ماحدث يف جمال الرقابة دفع إىل مزيد من احملاذير و القيود من ، احملظورات لصاحل جانب أوسع من حرية التعبري
ولرمبا كان من املفروض التخلص من تلك احملاذير السابقة اليت مت تقنينها كتابيا أوشفهيا يف   ، 220خالل ذلك القرار

                                                                            حرية التعبري .سنوات مضت ملنح مساحة أوسع من 
الذي كان هدفه حماصرة  220د مع السينمائيني ولكن مع جميء القرارنتقاد .ذلك األمل العارم الذي تولوبالتايل حلرية اإل

حدى األجهزة بة على طول تارخيها يف مصر كانت إوخاصة أن الرقا، حرية التعبريو الرأي محاية لذلك النظام السياسي
التشدد يف يف شكل جديد مع  ، ولكن430بني نصوص قانون رقم  دمج ما مثلة لسلطة الدولة وليكون ذلك القرارامل

و تناوهلا  الدين و اجلنس.وهذا ما أحال مابني السينما -بعض تلك النصوص عن سابقتها خاصة فيما يتعلق بالسياسة
                                                      زا ضيقا أمام تلك السينما اجلادة.، ليرتك حيملفردات الواقع املصري

        و أصدرت مجاعة السينما اجلديدة بيانا رفضت فيه القرار بإعتباره خطرا على حرية التعبريائينيستياء السينممما دفع بإ
 ا على حرية الفن، كما أنه يشكل عائقو الدميقراطية ارخا للدعاوي املطروحة من قبل السلطة حول احلرياتو إنتهاك ص

                                                                                                 2و ضد الفن امللتزم.

برز تلك املعارك الرقابية يف السبعينات مع فيلم " املذنبون " ،و كانت أتلك الرقابة على األفالم السينمائيةوبالتايل اشتدت 
و لتستثمر تلك ،التأديبية ( رقيبا للمحاكمة14الذي تقرر إحالة مديرة الرقابة على املصنفات الفنية مع أربعة عشر )

                                                                                                     3احلذف.املنع و  الصرامة الرقابية يف
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حبيث جلأ ، قايبقد كان لتلك احلادثة فيما بعد أثرا على اجلهاز الر ، و كل ذلك بدعوى احلفاظ  على األمن و النظام العام
و ضمانا للبقاء آمنني يف   تقاء للعقاب ،  و احلذف و اإللغاء إاإلسراف يف استعمال سلطة املنعد ذلك إىل العاملني بع

                                                                                وظائفهم .                                       
جتازوا خط الرقابة ي شكل هتديد للسينمائيني إذا ما إالذ 220تلك الصورة الصلبة لرقابة القرار رقم ضح  بذلكليت

دفع بالكثري من السينمائيني بإنتاج تلك ما  وهذا  1إلغاء ومنع أعماهلم السينمائية من الظهور إىل النور. ،األمحر ليتم وقف
املشحون، وجتنبا للصدام مع جهاز الرقابة الذي مينع تلك األفالم ذات احملتوى  النوعية اليت ال تشتبك مع الواقع السياسي

                                                                                                                                                 2السياسي من الوصول إىل شاشة السينمات.

وقد كانت من القيود املفروضة على حرية ، نتاج السينمائي  للعديد من العوائق ذات الطبيعة السياسيةاإلوبذلك تعرض 
وتفرض تعديالت يف ،نتاج السينمائيابة يف تلك الفرتة اخلناق على اإلالتعبري تلك املمنوعات السياسية خاصة لتشد الرق

                                                                                          . 3اب نفسهابطار العربية لألساألفالم يف كثري من األق كون جوهرية أو متنع توزيع بعضاملشاهد قد ت
الصراع العريب اإلسرائيلي( حىت ال منها  وبالتايل  مل يستطع أي فيلم أن يقرتب من النظام أو حىت القضايا األخرى ) 

يف ذلك مساس ملصلحة الدولة العليا خاصة بعد إرساء معاهدة السالم مع إسرائيل.وظلت تلك الرقابة الداخلية يكون 
ومل تستطع تلك الدميقراطية اخلادعة يف السبعينات أن ختلص السينمائيني منها .وخاصة مع وجود رقابة ، داخل الفنان

                                                             ينمائي.أخرى وهو سطوة املنتج على األسواق العربية للفيلم الس
وبالرغم من حماولة تلك اجلمعية اليت تكونت باسم" نقاد السينما املصريني" ومن خالل جلنة" الدفاع عن حرية التعبري" 

ورصد مجيع األفالم ، ني الرقابةوقد كانت مهمتها توثيق وحتليل قوان اليت حاولت املطالبة برفع احلظر عن حرية الرأي.
ورصد حىت املعاجلات السينمائية و السيناريوهات ، األفالميل أسباب املنع و الدفاع عن تلك املمنوعة من العرض وحتل

    4والعمل بكافة الوسائل على فضح أجهزة الرقابة و املنع.، املمنوعة وتلك املقاالت النقدية

                                                             
                                                                      226-225درية شرف الدين ، مرجع سبق ذكره ، صص 1
 السياق املصري ، مقال سبق ذكره                                               أنظر: أمحد رفعت ، جتارب سينمائية بديلة يف  2
ق وحتديات سياسية أنظر: ندوة" الدور النهضوي للسينما العربية " ، احملور السادس " عوائق السينما العربية و حتدياهتا ، ملخص البحث السادس عشر : عوائ 3

 ،  ندوة سبق ذكرها.
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كم مبارك يف الثمانينات ائي وحىت يف احلقبة التالية من حعلى النشاط السينم ومع ذلك ظلت الرقابة حتكم قبضتها
ن النظام قد تظاهر " الذي منعته الرقابة العسكرية )أي التابعة للجيش(، فبالرغم من أمنعت الرقابة أفالم منها " الربيء

ن فرضت  كنا السماح بعرض الفيلم إال بعد أممإال أنه مل ميكن ، بضمان احلريات العامة و منها حرية التعبري يف تلك الفرتة
.                              1املؤسسة العسكرية تغيري هنايته متاما ، وهذا شبيه  مبا حدث يف الستينات مع فيلم" املتمردون"

ة الفيلم لذلك كانت دائما السينما يف مصر تدور يف كنف السلطة السياسية حيث كان للبىن السياسية أثر على صناع
اب الفيلمي تكبله ضغوطات رقابية مما جعل اخلط،ات السلطة ائي خاصة من خالل جهاز الرقابة كإحدى أدو السينم

                                                                     سواء من قبل السلطة السياسية أو سلطة " التقناوية". 
مما جعل الكثري ميزج بني الفيلم  .فالم اعة األنتاج وصنالرقابة اليت مارست ضغوط على إ معوكثريا ما كان الفيلم يصطدم 

ة خري لدى الكثري يعترب سلطلق فيلم سياسي حمض ذلك أن األالدرامي السياسي و الرومانسي وحىت الكوميدي حىت الخي
إلنتاج  التمويل و التوجيه اإلنتاجي اخلفيوقات من خالل القوانني املنظمة و مضادة، لذلك واجه الرقابة  يف أغلب األ

نا حىت و إن كانت الرقابة ضرورية أحيا ، من السلطة السياسية لفرض متثالهتا من خالل الرقابةفيلم سينمائي وذلك سعيا 
ا مل يطالبو  فتلك الرقابة لدى البعض    ،2من الدولة و األمن القومي بدعوى حرية التعبريال متس بعض األفالم صمام أ

و إذا كان ال بد من الرقابة فيكون بالنسبة ، جتاه السليم من خالل حتلي املوضوعية، ولكن أن يتم توجيهها يف اإلبإلغائها
كما أن تلك الرقابة حىت ليخرج ،  لألشرطة اهلابطة و املنحرفة سواء كانت مستوردة أو منتجة يف القطاع العام و اخلاص

                                                                                                                              3دة خالف تعرف إلثارة سخط و مترد اجلماهري ليس إال.بعض املتمردين و املعارضني حتت قاع
ث يحب ،و اجلمال هدفا هنائيا   عترب أن اإلبداع ال يقبل سلطة و اليرضى بديال عن الضمري معيارامع أن البعض اآلخر إ

يرضى أن و السينمائي كفنان ال ، يف يد النظم السياسية الة سامية وعاكسة للواقع إىل بوقةال ميكن أن يتحول الفن كرس
اليت رصدت فساد وتواطؤ طة السياسية و خاصة تلك النوعية دم مع السلادخله أحيانا يف تصيتقيد إبداعه بقيود مما أ

 احلكومات العربية  يف املتاجرة بشعوهبا  لتحقيق مآرب شخصية .   

                                                             
 أمري العمري ، النقد السياسي و مستقبل الفيلم املصري ، مقال سبق ذكره.     1

              ، اجلزيرة نت ،بدون ع، سياقات التحررجدلية الفيلم الوثائقي و السلطة : االبداع المضاد و أنظر : وسيم القريب ،  2
http://doc.aljazeera.net/magazine/2015/01/2015113124848443452.html،31/1/201513:47،الساعة         

 293أنظر: جان الكسان ، مرجع سبق ذكره ، ص 3
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ونادرا ما يواجه مشاكل مع  ، ميلك فرصة أكرب للظهور بالرغم أن الكثري  يرى أن الفيلم الدرامي على غرار الوثائقي   
التوجيه ،  -املنع -ها الرقابة  من خالل املصادرةمقص الرقابة.ومع ذلك فإن الكثري من األفالم السينمائية مارست علي

                             1احلذف وحىت جتفيف منابع التمويل مما جعل مصري الكثري من األفالم التكديس يف أدراج النظم السياسية.

تارخيها يف مصر صمام األمن  فلطاملا منعت الرقابة العديد من األفالم من الظهور،  لتمثل الرقابة على السينما وعلى طول
للنظام احلاكم من إحتمال توظيف السينما للقيام بدورها التنويري لتساهم يف تضييق اجملال املتاح أمام السينما لتناول 

                                                                                                          موضوعات تتعلق بالواقع املعيشي املصري،  ولتعرب تلك احملاذير الرقابية عما يسمح به النظام وماال يسمح به.    
وما بعدها الذي اتسع نوعا ما عن الستينات إال أن رتة السبعينات وحىت الثمانينات، مع أن هامش احلرية املتاح يف ف

                                                                                                                                                  2لألنظمة املختلفة إال يف حماوالت قليلة.قرتاب من املمارسات السياسية إلالسينما مل تتمتع باجلرأة ل

ولكن ليس ألن النظام كان أكثر انفتاحا يف عترب أن الرقابة على السينما يف عهد مبارك كانت أقل تشددا إن الكثري إ و
ري عن املكبوت بل ألن التصور الرمسي كان يرى أن التنفيس يف هذا اجملال وترك هامش من احلرية للتعب، جمال احلريات

لكن الفنان السينمائي الواعي يستطيع التمييز بني  3.قتصاديالسياسي يضمن عدم إنفجار املكبوت اإلجتماعي و اإل
                                                                                                                       4و املمارسة وعليه أن يلتزم بقضايا أمته ويدافع عنها.  ات الشعار 

الرقابة، ومنع أفالمهم  بذلك عاىن الفنانون أصحاب القضايا و املبادئ القوية مواجهات مع السلطة بدء من تعسف و
فالم ممنوعة من العرض مما أو بالسجن، وظلت الكثري من األ من اخلروج إىل النور أو تشويهها مرورا بالنفي خارج البالد 

                                                                                                                              . 5جعل الكثري وجتنبا ملقص الرقيب يعتمد على الرمزية يف الطرح

وخاصة أن اإلنتاج الفين أصبحت  حاول تقدمي ما تريده السلطة دائما جتنبا لالصطدام مع أجهزة الرقابة. أما البعض
صطدام توجهات السلطة فكريا خوفا من اإل حتتكره شركات وقنوات تلفزيونية لذلك أصبحوا ينتجون أعمال تتوافق مع

           حىت أن الدولة يف العديد من األحيان تتدخل يف تعديل أعمال فنية باحلذف ، بالسلطة ومنع أعماهلم من العرض
                                                                             . 6أو اإلضافة لتخدم تلك األعمال مصاحله

                                                             
 مقال سبق ذكره  "،مشولية "تأليه احلاكم " وتعددية" خداع احملكوم بني ! الوثائقي ضد كل سلطةأنظر: أسامة صفار، 1

                                                             240-237أنظر :درية شرف الدين ، مرجع سبق ذكره ، صص 2
 أمري العمري ، النقد السياسي ومستقبل الفيلم املصري ، مقال سبق ذكره                           3

                                                                                   244درية شرف الدين ، مرجع سبق ذكره ، ص 4
 الثورات العربية ، مقال سبق ذكره                                                  مينا ممدوح ، مستقبل السينما السياسية بعد 5
 أمحد فؤاد، مالمح األعمال الفنية السياسية: انتقاد اإلخوان والتعاطف مع الشرطة، مقال سبق ذكره 6
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مع أن الكثري يعترب أن النقد يف الفن جائز ، لذلك كان من الصعوبة تقدمي األفالم السياسية بسبب تدخل أمن الدولة
وأي شخصية عامة عرضة للنقد يف األعمال الفنية دون ،  وليس جمرد جتريح ولكن بشرط أن يكون النقد موضوعيا

                                                                                                    التهجم على أحد .
                                                                                             1ومع ذلك يظل إنتاج تلك األعمال ضئيل مع وجود رقابة تقيد األمر وتضع سقف حمدد للمبدع.

نتقادا للسلطة كانت تواجه القص و احلذف مثال جند د للسينمائي فاألفالم اليت حتمل إن مقص الرقيب باملرصاكا  فلطاملا
على سبيل  املثال :" الراقصة و السياسي " الذي حذفت مشاهد كاملة منه وقت عرضه بالتلفزيون ،حىت ظهر يف 

                                                           2سينما كان حتت الفتة" للكبار فقط"ووقت عرضه يف ال، الفضائيات اخلاصة وعرض الفيلم كامال دون حذف

لما حدث مع فيلم " الربيء" الذي وحىت ميكن القول على أن االعرتاض على بعض  األعمال يكون من خارج الرقابة مث
ية ،وكذلك " أبو العريب" عرتضت عليه الداخلاآلداب" إفة،وكذلك فيلم " ملف يف عرتضت عليه وزارتا الداخلية و الثقاإ

                                                                                                                                                             3حد املشاهد.إعرتضت وزارة الدفاع على أ
عرتاضات رقابية عاتية مارستها أجهزة تنفيذية عليا يف الدولة بدء من الرقابة مرورا مبجلس عض األفالم إومنه واجهت ب

الشعب والوزراء املعنيني وانتهاء بساحة القضاء وتعرضت غالبيتها للمصادرة مث اإلفراج عنها مثل :" الكرنك"،"الغول "،" 
"،"يف بيتنا رجل"،" غروب وشروق "،" أبناء الصمت "،"وراء 30هرة،" رد قليب " ،" القا 4الربيء" ، حب يف الزنزانة"

          "،" زائر الفجر"،" املذنبون "،"شيء من اخلوف "،5ظالل على اجلانب اآلخر "،" طائر الليل احلزين  الشمس"،
                                                                                                                                                       6" اهلل معنا "،" حائط البطوالت " وغريهم.

                                                             
 ق ذكرهنورهان طلعت، حىت بعد الثورة: الفيلم السياسي ممنوع االقرتاب أو التصوير، مقال سب  1

 ، املوجز ، بدون عدد، أبرز األفالم الممنوعة من العرض في تاريخ السينما المصريةأنظر: أمحد املهدي ،       2
http://almogaz.com/news/culture-art/2014/11/17/1732562،22/4/201510:21،الساعة                                                                                  

        .نورهان طلعت ،  حىت بعد الثورة " الفيلم السياسي ممنوع القرتاب أو التصوير، مقال سبق ذكره                                       3
 يف السينما املصرية ، مقال سبق ذكره حسني عبد البصري ، االغتياالت السياسية 4
 لينا مظلوم ،  الفيلم السياسي بني االهتام و الرباءة ، مقال سبق ذكره 5
 أمحد املهدي ، أبرز االفالم املمنوعة من العرض يف تاريخ السينما املصرية ، املقال نفسه.  6
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سم الدفاع عن بقاء الدولة لتربير فرض إجراءات حتد من خيرج إىل النور هنائيا وكل ذلك بإوحىت أن الكثري منها مل 
                                                                                1مما جعل الكثري يستخدم الرموز لتمرير الرسالة. ، احلريات

و عليه  تلك املمارسة الدميقراطية املتاحة واليت يف إطارها تتقلص أو ترتاكم احملظورات الرقابية املقننة أو غري املرئية مبا متثله 
زدهار احلياة يف لك تبقى الدميقراطية هي الطريق إلوبذ، ر حلرية الفكر و الرأي و اإلبداع يف شىت اجملاالتمن قه
 2بل ستكون أهم الوسائل املشاركة يف تطوير احلياة املصرية ، ومعها لن تصبح السينما املصرية غائبة،مصر
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و قد خدمت قضاياها جملتمعاهتا،السياسية  ما احلياةوعليه قد استطاعت تلك الدراما السينمائية أن تالمس نوعا 
لعكس صورة الواقع االجتماعي العريب من خالل  العقود اجتهدتورصدهتا . إذ ميكن القول أن الدراما على مر 

وعلى الرغم من جتارية غالبيتها إال أهنا استطاعت أن تعرب عن حياة احلرية تلك القضايا و القصص الدرامية .
وازداد شبقه  اإلبداعاملنسلخة عن السياقات االجتماعية ، االقتصادية و السياسية .ذلك أنه كلما عشق الفنان 
ف تفىن فصريورة للحياة و احلرية ازداد قربه من التفرد و اإلبداع ،و كأن اخللق الفين هو تعويض عن حياة سو 

                                                 قبل أن تنفجر.          اإلبداعحتتوي على  أناحلياة فقاة ينبغي 
السينما هي فن  أنولتظل تلك األفالم اليت تلتزم بقضية وحتمل قيما اجيابية هي السينما األقرب للوجدان .خاصة 

الرصد أو احملاكاة للواقع وهي فن التعرية لتلك السلبيات ليس فقط رصدها ولكن تقوميها من خالل النقد البناء 
الدراما  أنوهذا ماحاولت السينما منذ بداياهتا ولكن كانت واقعة بني طرقة سلطة املال سندان سلطة السياسة إال 

ان العريب حمليا و عربيا إثباتا لوجودها ومكانتها على الساحة السينمائية السينمائية استطاعت نقل معاناة اإلنس
 العربية و العاملية من خالل خمزون هائي من الصور.

ةخالص  
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 تحليل سيميولوجي لفيلم :

 "هي فوضى؟"

                          بطاقة تقنية للفيلم:                                                                            -1
عنوان الفيلم : هي فوضى؟                                                                                           *

                         *نوعه:دراما بوليسية                                                                                  
لرمحن                                                                                        ناصر عبد ا"*قصة:

                        *اخراج:يوسف شاهني و خالد يوسف                                                                
                                                                                              2007ينما املصرية وقناة بالس وثرى آرث للتوزيع سنةأفالم مصر العاملية و املركز القومي للس *إنتاج:
                 :                                                                  -أمساء الشخصيات يف الفيلم-*بطولة:

                         خالد صاحل)حامت(                                                                                    
                             منه شليب)نور(                                                                                    

                               ة فاخر)هبية(                                                                             هال
                        هالة صدقي)وداد(                                                                                    

                 يوسف شريف)شريف(                                                                                    
         درة مرزوق)سيلفيا(                                                                                                  

امي(   و آخرون                                                                            عمرو عبد اجلليل)س
                  *تصوير:رمسيس مرزوق                                                                                    

                                                                      *مونتاج:غادة عز الدين                         
                 *مهندس الصوت: مصطفى علي                                                                         

                                            *موسيقى:ياسر عبد الرمحان                                                 
             *اضاءة:                                                                                                     

                                                                                                     1"*ديكور:حامد محدان 
                                                                                                                       *البلد: مصر   

                   مليون جنيه مصري.                                 11*ايراداته: جتاوز بعد مدة من عرضه أكثر من 
 دقيقة   125*املدة الزمنية للفيلم:

 

                                                             
 1

 http://www.cinematechhaddad.com/Rowad/YShaheen_3.HTM ،3/3/2015،18:55،  هي فوضى ..رؤية نقديةحسن حداد، 

http://www.cinematechhaddad.com/Rowad/YShaheen_3.HTM
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                                                                                              ملخص الفيلم:      -2   
أخرى هلا عالقة تدور أحداث الفيلم يف مصر املعاصرة ،و القصة حول شخصية أساسية لكن تدور يف فلكها شخصيات 

 لتمثل  تلك الشخصية "حامت" أمني الشرطة الفاسد الذي يستغل سلطته وميارس االبتزاز و التهديد و االعتقال  "باألوىل ،و
وتعيش  "نور" اليت تعمل بالتدريس(شربا)و التعذيب دون وجه حقـ،و يف نفس الوقت يقع يف حب جارته يف احلي الشعيب  

ومع ذلك حياول حامت بشىت الطرق الوصول إىل نور و االرتباط هبا ، لكن نور  1"من طرف واحد لكن احلب مع أمها "هبية"
حتب شخصا آخر أال وهو رئيس النيابة"شريف" ابن ناظرة  املدرسة اليت تعمل هبا  ،و الناظرة هي "وداد" ويف إطار أحداث 

صاهبا لعله هبذه الطريقة حيصل عليها لكن نور تستمر فري واغت باختطافهاالفيلم حياول حامت استمالة نور وعندما يفشل يقوم 
العقوبة ملن انتهك عرضها ،ومبساعدة شريف و والدته تقدم بالغ للشرطة ضد  أقصىرفضها له و حتاول اسرتداد حقه و 

                                                                                                                حامت حىت ينال عقابه .
أهايل املعتقلني الذين اعتقلهم حامت دون  إىل باإلضافةولينتهي الفيلم باقتحام والدة نور"هبية" وجمموعة من سكان حارهتم 

النار  بإطالقووسط مقاومة حامت ألولئك املتظاهرين يقرر االنتحار معارضني. متظاهرين، ووجه حق وراح يعذهبم بصفتهم 
وبالتايل الفيلم يتعلق باحلب ـوفساد أخالقي و سياسي وله عالقة بقضية أساسية أال وهي العنف البوليسي يف نفسه.على 
                  و لتدور األحداث بني  الصراع على احلب و الصراع من أجل اسرتداد احلقوق و إحالل العدالة . مصر،

بينهم الوعي  مايو حدني: الطبقة الفقرية أو الشعبية و الطبقة املتوسطة لكن كما أن معظم أبطال الفيلم من الطبق
 25قبل قيام ثورةمصر  األحوال يف ه الطبقات و العالقات رصدت لنا صورة  ماوصلت إليهذاملشرتك .وكل ه االجتماعي

هاك للحريات و غريه.                                                                                              من جتاوزات مارست من قبل الشرطة يف حق املواطنني من إعتقال و تعذيب و انت 2011يناير
                                                                             لمحة عن مخرج الفيلم و بيبلوغرافيته :  -3
 :                                                                       يوسف شاهين-أ  

، وهو من أسرة متوسطة  كاثوليكية  وذات مستوى  1926سنة  يف مدينة اإلسكندريةولد يوسف جربائيل شاهني  "
)كلية فيكتوريا( اإلجنليزية الفرنسية باإلسكندرية ، )سان مارك(يف كلية تتلمذوقد  ،تعليمي عايل  واليت حرصت على تعليمه

                                                                                                            يف مرحلته الثانوية. 
                     .1946سنةسادينا"لدراسة  الفن املسرحي يف معهد "با األمريكية الواليات املتحدة  إىلوليسافر بعدها 

   كمساعد للمصور السينمائي" ألفيز أورفانلي"، ليخرج أول أفالمه  السينمائية املصرية كانت  أما بداياته يف جمال الصناعة   
شارك من خالله يف مهرجان" كان السينمائي"وعرف من  الذيالنيل "  ابنوبعدها فيلم " 2"، 1949" بابا أمني" سنة 

خالله كمخرج له لغته السينمائية اخلاصة اليت ختتلف عن اللغة السينمائية املصرية آنذاك. ليخرج العديد من األعمال 

                                                             
 id=18108 ،7/3/2015 ،22:02 ؟http://www.alraimedia.com/Articles.aspx؟، جريدة الرأي، فوضى رؤية هيأنظر: ليلى أحمد،   1
 http://www.albawabhnews.com/1073025،7/3/2015،22:25،  بوابة نيوز ،فوضى شاهين قلبت الثورة أحمد الحصر ،   2
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د " ،" املصري" ،" املهاجر " باب احلدي، " الصراع يف الوادي "" األرضالضال "، "  االبنعودة  العصفور" السينمائية منها "
     ."1" خالد يوسف "  تلميذه" اآلخر " و أخرها " هي فوضى " مع املخرج أو باألحرى   ،

كمان وكمان"   إسكندريةمصرية " ،"  حدوثهندرية ليه؟" ، كسمن خالل أربعة أفالم أال وهي " إ  وليقدم سريته الذاتية
 .نيويورك"  إسكندريةو"

ا ذوك ، األوسطا املخرج العاملي بانتقاداته لنظام احلكم يف مصر و للسياسة األمريكية يف منطقة الشرق ذوقد عرف ه  "
                                     2"الطابع النقدي للمجتمع و السياسة . أفالمهلت لك محذللحركات اإلسالمية املتطرفة.ل

ظام مما ادخله يف صراع مع النظام وصل نولطاملا كانت معظم أفالمه من متويله اخلاص خاصة بعد تلك األعمال املنتقدة لل
ا ذاسم" مصر العاملية " واليت ضمت كالسينمائي العاملية  املعرفة ب اإلنتاجأسس شركة  إثرهالدرجة وقف دعم الدولة له وعلى 

على اختار األغاين و املوسيقى اليت ختدم الفكرة يف أفالمه كما كان له ظهور كممثل يف  . كما عرف حبرصهمنتجني فرنسيني 
 كمان وكمان "و آخرها " وجيا".  إسكندريةمصرية"،" باب احلديد"،" فجر يوم جديد " و "  حدوثهبعض أفالمه منها : 

                                                                                            .صرية ضل مئة فيلم يف تاريخ السينما املالعديد من أفالمه ضمن أف صنفولت
ز الوطنية و العاملية منها : السينمائي العديد من التكرميات و اجلوائ اإلخراجوقد نال "يوسف شاهني " طوال مشواره يف جمال 

 التقديريةة الدولة ز ، وجائ 1979ليه؟" سنة إسكندريةه " ملعن في هرجان " برلني السينمائي "ة" الدب الفضي " من مز جائ
                                                           .                                   1997ملهرجان " كان " عن جممل أعماله سنة  الذهيبة اليوبيل ز ا جائذوك1994سنة

خمرج يف الوطن العريب مبهرجان السينما  كأهمومت تكرميه  ،منحته احلكومة الفرنسية وسام شرف من رتبة الفارس 2006وسنة 
،كما دشنت جائرة دولية بامسه يف حىت مت إطالق امسه على شارع يف ضاحية "بوبيين " الفرنسية . 2007الدويل سنة

                                                                                              3.مهرجان سينما املؤلف بالرباط
الفنية السينمائية اليت أضافت  األعمالليرتك وراءه العديد من  ،سنة82وافته املنية عن عمر يناهز تقريبا  2008ويف سنة    

لك التمرد  والثورة على األوضاع اجملتمعية و السياسية ذميز أعماله الفنية  لسينما املصرية.  خاصة أن أهم ماا لذاكرةبصمة  
كان يقدم أفالما مل يعتد عليها اجلمهور املصري  لك غالبا ماذيات الرجعية يف اجملتمع املصري لهنذو ال األفكارو تلك ، 

                                                                                . خاصة و العريب عامة حسب رؤى النقاد  
مل تكن على مستوى النقد اجملتمعي فقط  أفالمه أحدثتهاوالثورة اليت ، باعتماده على تنكيك سينمائي خاص به فقد عرف

املؤلف " -ليؤسس ملدرسة فنية خاصة به خاصة يف " سينما املخرج   أدواهتا.بل حىت على مستوى الصناعة السينمائية و 
  ." خالد يوسف"   تلميذهوخرج من تلك املدرسة العديد من املخرجني منهم 

                                            

                                                             
1

،   أنظر :أماني عبد الغني ، يوسف شاهين : الحاضلر الغائب في ثورة انطلقت يوم ميالده..لكن بعد رحيله، مجلة الفنون ، بع، 

3/3/2015،19 :40HTTP://LITE.ALMASRYALYOUM.COM/LISTS/ARTS/39153  
 فوضى شاهين قلبت الثورة، مقال سبق ذكرهأحمد الحصر ،  2
 ،، يوسف شاهين : الحاضر الغائب في ثورة انطلقت يوم ميالده..لكن بعد رحيله، المقال نفسه أنظر: أماني عبد الغني  3
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                                                                                                           : خالد يوسف-ب
                     الباب الكبري،تلميذا يف مدرسة "يوسف شاهني" الفنية مث رفيق دربه يف أعماله األخرية .دخل السينما من 

.         هو الشخصية األكثر إثارة للجدل يف عامل اإلخراج السينمائي .ونال العديد من األلقاب منها"خمرج العشوائيات"
          ة.كان والده عمدة قريته لينشأ على قصص األنبياء و القرآن الكرمي، ،  وترىب يف بيت حمرض على الثقاف1964ولد سنة 

                                                                                   "جنيب حمفوظ" ،"توفيق احلكيم" .و كتابات:
زعيم اليساري "خالد حمي الدين" .منذ كان يف احلادية السياسية بدأت من خالل صداقة والده بال انتماءاتهأما توجهاته و 

                .وكان رئيس إحتاد الطلبة .بشربهبقسم"اهلندسة الكهربائية " جبامعة"بنها" 1990عشر من عمره.و خترج سنة 
امعة. كان وقد قام بإخراج أول مسرحية "املهرج" للكاتب السوري الراحل"حممد املاغوط" ضمن النشاط الطاليب يف اجل

"املصري..اخل مث عمل كمخرج إذ قام بإخراج العديد من "اآلخر"،مساعد خمرج ألستاذه "يوسف شاهني" من خالل فيلم:
ة مشروعة ،هي فوضى األفالم السينمائية  مثل:كف القمر ،كلمين شكرا، دكان شحاتة ،الريس عمر حرب،خيان

                                     ة مشروعة ،وجيا ،إنت عمري..اخل ك يف البعض منها بالتمثيل مثل:خيانار ..اخل.،وكما ش
إضافة إىل ذلك قام بتأليف بعض أعماله أبرزها:خيانة مشروعة ،وجيا ،العاصفة ..اخل .ومتيزت أفالمه بتناوهلا لقضايا     

                                                                                                     اجملتمع بصراحة و جرأة .
يد من اجلوائز منها :  اجلائزة الكربى  للجنة التحكيم الدولية مبهرجان القاهرة السينمائي الدويل،و جائزة دوقد حصد الع

 ، كما حصل على أحسن خمرج يف املهرجان2000عن فيلمه"العاصفة"سنة -عمل أول–أحسن فيلم عريب و أحسن خمرج 
        عن فيلمه"حني ميسرة" ، ومثل مصر يف العديد يف املهرجانات الدولية كمهرجان2007القومي للسينما املصرية سنة

                                    "سان فرانسيسكو "بأمريكا ، ومهرجان "فينيسيا السينمائي الدويل" بفيلم هي فوضى". 
كما ردد –ن لغته السينمائية خمتلفة عن لغته إىل حد كبري.ذلك أن يوسف شاهني ورغم تتلمذه على "يوسف شاهني" إال أ

مل يكن يريده إمتدادا له ، بل كان يعلمه كيف يكون نفسه،و أن يتمكن من أدواته فقد عمله املنهج العلمي  -خالد يوسف
ا مايفرقه عن أستاذه "شاهني" .ذلك أن للتفكري السينمائي حىت يستطيع التعبري عن مهوم جيله بالطريقة اليت خيتارها، وهذ

األخري يقدم الفيلم كما يريده و يراه هو بينما يقدم"خالد يوسف" الفيلم كما يراه و يطلبه املتفرجون. لذلك من النادر أن 
                                                                                                 خيسر يف إيراد شباك التذاكر.

من خالل القضايا املطروحة يف أفالمه إال أنه كان دائما يرفض  ،صنف يف عدة إجتاهات فنية من بينها "الواقعية اجلديدة" 
تصنيفه و حصره يف إجتاه فين معني ألنه يرى أن اإلجتاهات السينمائية املختلفة على إتساعها من املمكن أن تشكل عوامل 
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سينمائية خمتلفة ملخرج واحد ،ليثبت أنه قادر على جتريب كل اإلجتاهات الفنية .كونه خمرج متمكن من أدوات الفن 
 السينمائي ،وقادر على التلون وفقا لرغبته يف كل جتربة سينمائية جديدة يقوم هبا.      

                                                      :                                                 عنوان الفيلم -4    
لفعل خمالف أو خارج عن القانون أو كرد  مشاهدتهذلك  التساؤل الذي يستعمله املواطن املصري عند  ...؟هي فوضى   

يعلى عليه كتساؤل عن وجود قانون حيمي ،وال ،  فعل ملمارسة جمحفة يف حقه أو خارجه عن النظام .ليتساءل : هي فوضى؟ 
                                                                                                    ،ووظيفته حتقيق العدالة .

حالة الفوضى اليت عاشها اجملتمع املصري من خالل تلك ىل فهو يشري إ ولعل صانع الفيلم باستخدامه هلذا العنوان:
و االبتزاز ومصادرة  من خالل االعتقال و التعذيب إرهاهبمو ،نونية ،و التعدي على حقوق املواطنني املمارسات غري القا

العدالة والدفاع عن حقوقه   إقرارو من املفروض محاية املواطن  أولئك الذيحقوقه من قبل بعض رجال الشرطة و األمن 
.                     تلك الفوضى العارمة  تتولداألجهزة األمنية  ولكن مع تقاعس ،تلك احلقوق اليت يكفلها له القانون ،

 الفساد على يد من استغلوا سلطتهم و نفوذهم فالفوضى يف تلك الفرتة وصلت جلهاز األمن يف مصر الذي شهد نوع من 
 يف السجون حىت الذي مارس كل أشكال التعذيب والوحشية ضد املعتقلني " حامت" يف الفيلم ك يف شخصيةو قد متثل ذل

                                                                وصل به العتقال املواطن و انتهاك كرامته دون وجه حق  .
كتعريف ملا عرفه "  الفوضى الخالقةوما اصطلح عليها الغرب"  ،وقد جاء العنوان  تناسبا مع تلك احلالة اليت عاشتها مصر 

خاصة تلك االنتهاكات يف حقوق املواطن  من خالل فساد اجلهاز األمين ،فحامت مثل تلك  السلطة اليت ري اجملتمع املص
 لتواجه كل تلك املمارسات  ،املتظاهرين و املعرضني ومتارس التعذيب  ضد  ،الرشاوىو متارس االبتزاز وتتلقى  وهتددتعتقل 

              طرح تساؤال  وكانت إجابته يف هناية الفيلم .  الذيي فوضى" ا ما يعكسه عنوان الفيلم "هذبالتنديد و الثورة و ه
حدث يف النهاية من  ما هذاو ثورة للتغيري    ك  قانون ،و هناك إرادة شعب ومقاومةلتكون اإلجابة ليست بفوضى ، فهنا
 :        ا لكل من تساؤلدنفيا و تفنيدالة ،لتكون النهاية الثائر للمطالبة بالع الشعبخالل اقتحام قسم الشرطة من قبل 

       و تؤسس ملرحلة جديدة مرحلة الكرامة هل هي فوضى؟ هل غاب القانون؟ غابت العدالة؟ فاجابة كانت ال لتقوم الثورة ،
             و االستعباد. من خالل " انتحار حامت"  .                                                و هناية القهر و الظلم 

ليعكس حالة السالم اليت  ،على النقاء و السلم والبدايات اجلديدة جاء للداللة األبيض أما بالنسبة لكتابة العنوان باللون 
و انقضاء حالة الفوضى اليت عاشها اجملتمع لسنوات نتيجة ملمارسات غري قانونية يف  ،حتققت للشعب املصري بعد الثورة

ليبزغ فجر عصر ،ك البداية اجلديدة ولرمبا انقضاء عصر الظلم و الظالم الذي عاشه الشعب حقه ،و ليعكس كذلك تل
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و هو لون النور و األمل يف مستقبل أفضل ملصر.مما يبث يف نفسية ،فاألبيض عامة يدل على النقاء  .جديد أثار استنارة
 املشاهد نوع من التفاؤل و السالم الداخلي و األمل .

 األفيش: -الفيلمتحليل بوستر -5

 
                           و اللسانية،إذ ميكن قراءته من خالل مايلي:                                                                                      األيقونيةتنتظم صورة األفيش جمموعة من العالمات البصرية 

                                                                                       وصف الرسالة:                 -1
                        نوعها: ملصق إعالين للفيلم                                                                    *

                                                                          *إطارها: مستطيل                                    
                                :                                                                         مصمون الصورة  *

لورد ":اإلنتاجيتم تقسيم الرسالة البصرية إىل مقطعني أساسني : األعلى و األسفل .إذ يقع يف أعلى ميني الصورة اسم شركة 
ويقابلها  شركة أفالم مصرية  العاملية)يوسف شاهني وشركاه(وجاين خوري وحتتهما مباشرة جاء عنوان  "السينمائي لإلنتاج

ريض و باللون األبيض"هي فوضى؟"، كما يظهر يف وسط الصورة صورة خلفية لظهر حامت الفيلم يف أعلى الوسط و بالبند الع
.أما على يسار حامت   اجتاههوهو يرتدي زي الشرطة األسود وهو يرفع مبسدسه إىل األعلى يف مقابل تلك احلشود اليت تركض 

ل الصورة من اليمني إىل اليسار .أما يف أسفكتب اسم خمرجي الفيلم: يوسف شاهني و خالد يوسف باألبيض الباهت 
والكل كانوا ينظرون لألمام ،  حلامتصورة  أيضاجاءت صورة الشخصيات الفيلمية  من هبية ،نور، شريف ووداد و توسطهما 

 الديكور و غريهم حتت هذه الصور يف األسفل بلون أبيض غري بارز. ، مدير التصوير، بينما كتبت أمساء السيناريست
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                                                                                 األلوان:                                        األشكال و  *  
بينما كانت .زي الشرطة   وهو يرتدي األسود، لقطة قريبة تظهره من اخللف) ظهره( إطارمن خالل صورة حامت يف  ظهرت

تلك الشخصيات األخرى من خالل لقطة قريبة بدورها لوجوه تلك الشخصيات ، و كخلفية كانت هناك منظر لشعب 
و ظللت تلك اخللفية باللون األمحر الناري الذي ظهر من خالل خطوط شبابيك وكأهنا ملتهبة .يركض وهو ثائر أو غاضب 

،كما امتزج األمحر مع  الشخصياتبهتان نوعا ما كإضاءة على وجود تلك بنريان.وكما أن ذلك اللون األمحر حتول إىل ال
                األسود كخلفية من خالل اللون القامت.                                                                                          

                                                                                                                                                        اإلضاءة:*
توزعت  اإلضاءة  مابني تلك املسلطة على ظهر حامت والشخصيات ،و قد كانت منخفضة ذات ظالل خبطوط محراء قامتة 

لألسود                                                                                األقربصيات  لتظهر ظالل داكنة اللون خافتة على وجوه الشخ اإلضاءةاللون ، كما ظهرت 
للصورة:                                                                                                االجتماعيالثقافي و  السياق -2
عنيفة من قبل الشرطة،و لتختزل القصة يف  ممارساتشهدته من  ، وما الفيلم له عالقة بتلك الفرتة من حياة مصر املعاصرة*

الرمزي للنص " هي فوضى؟".واليت عكست حالة الفوضى اليت عرفها اجملتمع املصري مبختلف أشكاهلا و مستوياهتا   البناء
يف مصر.                                                   البوليسيةو اليت انتهت بثورة الشعب على أجهزة الشرطة و الدولة  ،و سياسية اقتصاديةكنتيجة حتمية لتغريات 

                                                                                     :                       )المشاهد( المضمون في الصورة  داللة -* 
ذلك اإلضاءة  وما عكس داللة صورة حامت من خالل اكتساحها جملال كبري يوحي بأمهيته باعتباره أوال هو حمور األحداث ،

وليوحي ذلك باستخدام ، الشرطةاملسلطة عليه ،وهو حيمل السالح يف يده يف مواجهة الشعب الغاضب مرتديا زي 
ظهرت الشخصية من  لذلكملتمثلة يف السالح بدل من استخدام احلوار و القانون الشخصية للقوة و العنف يف املواجهة و ا

                                                يرسخ لقانونه اخلاص أال وهو قانون القوة و العنف . وهوو كأنه يدير ظهره لقانون  اخللف 
سلطة و ميثلها حامت )السلطة املستخدمة للسالح يف قمع  )زي الشرطة( للداللة على أن هناكارتدائه للبدلة عن أما  

حامت ، و قد   املتظاهرين( ،كما أن استخدام جمرد وجود تلك الشخصيات اليت هلا عالقات متشابكة مع الشخصية الرئيسية
                                                              . نظراهتا غامضة تثري نوع من التساؤلكانت هده الشخصيات 

كما أن املرأة هنا يف الصورة مثلت منوذج عن املرأة املصرية مع أهنا مل تكن واضحة ذلك أن الصور ركزت على وجوه هذه 
 فهي هنا رمز للعفة و الطهارة ،النساء من هبية ،وداد ونور وقد اتضح من خالل نور ومالحمها اليت توحي بالرباءة و الطيبة 
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.  كما من خالل مالمح هبية وحىت وداد ومالحمهما ونظرهتما اليت توحي بنوع من الغضب مثلت منوذج للمرأة املصرية الثائرة 
ى ذلك السجن الذي وكانت ملتهبة بنريان محراء للداللة عل ،شبه بقضبان السجنأكما ظهر من خالل خلفية شبابيك 

بشع انواع العذيب ضد املعتقلني و الذي يف األخري ثار الشعب القتحام مركز الشرطة و تكسري تلك أ مارس فيه حامت
                                                                                             .القضبان العالن عن هناية الظلم ،و التحرر 

                                                                                                        :    داللة اللون في الصورة -* 
األسود هنا املتمثل يف بدلة حامت داللة على زي الشرطة الشرطة املصرية و الذي ارتداه حامت يف غالبية الفيلم ومن خالله -

          أخالقية و غري قانونية.وهنا البدلة داللة على املكانة أال وهي رجل الشرطةفرض سلطته ونفوذه ومارس سلوكياته الغري 
                  أو األمن أي ان هناك سلطة متمثلة يف حامت ، كما قد يشري اللون األسود يف الثقافة املصرية إىل اخلبث و الظالم .

االمحر كخلفية للداللة على حالة الظالم اليت عاش فيها حامت بني مبزجه مع وهنا دل سواء من خالل لون البدلة أو استخدام 
و بني تلك املمارسات القمعية و الوحشية ضد املواطنني من ،الكبت اجلنسي و اضرابه النفسي )حالة الظالم الداخلي( 

                                            و غريه و اليت أدته لظالم آخر أال وهو النهاية احلتمية أال وهي املوت .  تعذيب
كما ان استخدام األمحر كخلفية خبطوط نارية  أشبه بالنريان امللتهبة املسلطة على اجلموع الراكضة داللة على الثورة ، 

والذي انفجر بركان غضب ،و الظلم أال وهو حامت وممارساته الشنيعة  كان  الذي انفجر يف وجه الظالموالغضب ذلك الرب 
              و اليت ظهرت أكثر من خالل قضبان السجن امللتهبة بالنريان من خالل اخللفية. ،يه لتلتهمه نريانه الشعب عل

و اليت جتسدت من خالل صراع تلك الشخصيات مع ،سود كظالل للشخصيات  داللة على احلرب إكما أن استخدام  األ
يلم  على أساس دراما إجتماعية هبا أكشن لذا كانت األلوان مابني حامت سعيا لتحقيق العدالة . باإلضافة إىل أن تصميم الف

                                                           ا خلق نوع من التشويق و الرهبة.                                                          ذسود و األمحر  للفت االنتباه و كاأل
                                                                                                                :االضاءة داللة *

  قد استخدمت اضاءة  مسلطة على حامت لتبدو حوله هالة ضوئية مضيئة ذات ظالل محراء باعتباره مركز االهتمام  من جهة
سود للداللة على اخلطر ،و كذا الغضب وحىت الظالم  الذي يل حنو األمحر القامت و األالل متن استخدام اضاءة بظأكما 

ينجلي بعد بزوغ اشعة الشمس املمثلة يف الللون األمحر وعليه لألمحر هنا عدة دالالت منها: الثورة ، و الوحشية و حىت 
الذي عاشه اجملتمع املصري من خالل  الغضب ،وهنا حتققت الداللة من خالل تلك الثورة و الغضب على ذلك الظالم

 وحشية رجال الشرطة ضد املواطنني ،و التعاملب معهم بقسوة من خالل التعذيب و غريه .
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كما أن تلك ،و وجوه الشخصيات بلون أمحر مسلط عليهم ليشري لنوع من الغموض  نوع  تلك اإلضاءة حنأن  اكم
يت تعيشها لتخلق نوع من احلالة النفسية ال األسود  مع وجود ظالل ظاهراالضاءة ذات اخلطوط املتابينة بني األمحر و 

 .                                  و الغضب وحىت الثورة يف املواجهة،الشخصيات مابني الظالم )املشاكل،و الصراعات( 
            متة على الوجوه .صة من خالل حدة نظرة تلك الشخصيات اليت أبرزهتا االضاءة خبطوط محراء قاظهرت خا وقد

الة و خلق نوع من احل ،وعليه كا أسلوب األفيش قريب من األسلوب األمريكي من خالل اإلضاءة و الظالم جلذب االهتمام
غروب الشمس داللة مبثابة امللتهبة  حساس باخلطر و الرهبة ،ولتكون تلك اخلطوط احلمراء النفسية من  الغموض وحىت اإل

                                                                 وتشرق مشس احلرية.ة أكثر اشراقا لتغرب مشس الظلم  و القهر ملرحة جديد،الفرتة من الظلم  كتلعلى انقضاء  
                                                                                                      :  داللة الزمان / المكان  في الصورة  *

.               املكان ظهر من خالل تلك القضبان أي قضبان السجن مكان وقوع معظم األحداث من تعذيب وغريه 
      ذي عاشه يف حامت نتيجة احلرمان والقضبان هنا ليست داللة فقط على السجن كموقع مادي،كذا السجن الداخلي ال

        لك السجن الذي عاش فيه املصريني من كبت للحريات و استالب للحقوق و غريه ذو لكن كذلك  .و الكبت و غريه
                                                                                و الذي ثار عليه الشعب و حطموا أسواره .
سود  مل يكن واضحا  إال من خالل تلك اخلطوط احلمراء اليت امتزجت باأل أما عن زمان الصورة فيتضح من خالل تلك

   غروب مشس الظلم من خالل اخلطوط احلمراء الدالة على ساسا بالزمان أي انطباعا بالليل الظاهر  لتظهر لنا اح الظالل 
دل على الليل سواءا مبفهومه الزماين أو حىت املعنوي الدال على الظالم الذي سود الستعباد لتشرق مشس احلرية ، فاألو ا

 عاشه املصريني و انتهى بالثورة.                                                                   

                                                           داللة العالمات اللسانية :                                                            *
، أما عن اختيار اللون األبيض فهو لون السالم ،لون كتب العنوان بالبند العريض  حىت يثري االنتباه و جيذب نظر املشاهد 

اليت حتققت من خالل ثورة  احلياة و النقاء ، و البدايات اجلديدة للداللة على ميالد عهد جديد يف مصر ، عهد احلرية 
الشعب على الظلم و الظالم الذي عاشه اجملتمع املصري لسنوات لتشرق مشس البدايات اجلديدة .بينما جاءت األمساء 
 األخرى من الطاقم الفين و التقين و غريه باألبيض غري البارز حبجم أصغر تناسبا مع عنوان الفيلم إلظهاره أكثر و إبرازه.
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        :                                                                                                                            ) المستوى التعييني (الفيلمية  تتالياتالم قراءة-6

األولى:                                                                                                                تتاليةالم
ي ذن الشعب املتظاهر يف الشارع ،والتتضمن عدة مشاهد متضمنة لعدة لقطات مشهد البداية ليظهر من خالل اجلموع م

لك يف إطار لقطة ذلضرب ،رشاشات املياه وغريها وكل م باستخدام القوة من خالل اتعمل قوات الشرطة املصرية على تفرقته
عامة باستخدام زاوية تصوير غاطسة وحركة كامريا بانورامية عمودية لنالحظ بعدها اقتحام أولئك املتظاهرين لسوق شعيب 

  ت  بزاوية غاطسةذة اجلزء الصغري أخلك من خالل لقطذهبم ، وسحبهم حنو سياراهتا ،وكل بينما الشرطة حتاول اإلمساك 
 و حركة بانورامية عمودية مع إيقاع قوي امتزج بصوت صفري سيارات الشرطة و صراخ املتظاهرين.

                                                                    :                                    ثانية ال تتاليةالم
قوله )عايزك تضبطلي خبصوص املتظاهرين   حلامت  وجه تعليماتهالشرطة ليسيارة من ينزل  ملباحث" سامي " رئيس انشاهد 

أحد املعتقلني  وينزل هبم حنو سالمل رواق  لك  ليضربذة( بينما يؤكد له حامت العيال دي خيرجوا من هنا دماغهم معدول
.                                                                الزنزانة  ،وليقوم رجال الشرطة بضرهبم ليسقطوا واحدا تلو األخر على األرض 

 البلد فيها حكومة ...وحكومة من وليواصل حامت حديثه مع املعتقلني  بقوله )أوعوا تكونوا فاكرين انو البلد سايبه ؟ أل
 لك من خالل لقطة صدرية ذد واحلكومة دي هي أنا ( وقد ظهر حدي

   

 (3رقم ) و (2( و )1أنظر للقطة رقم ) 
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 ،حدهم باالتصال خلسة باهلاتف احملمول لينزعج  حامت من تصرفه غوال باحلديث مع املعتقلني يقوم أوبينما يكون حامت مش 
من حقه ضربه بدوره  ليعترب حامت ،لك  من حقوقه بقوله ) من حقي أتكلم يف احملمول بتاعي( ذاملعتقل معتربا وبينما يعرتض 

 لك من خالل لقطة مقربة .ذ ذوقد أخ

 

 (4أنظر للقطة رقم )

وبينما يتوجه ساعي الشاي بكأس الشاي حنو حامت ليطلب حامت منه وضع الكأس على ظهر املعتقل بينما يواصل   
 .استجوابه له  وسؤاله عن  طبيعة عمل والده ليخربه املعتقل انه متوىف 

 

 (5أنظر للقطة رقم )

طجي ، وبتاع سياسة ليه ؟، مش تبص ويف تلك األثناء يستفهم عن سبب مشاركته يف املظاهرات بقوله )أمال عامل بل
الم أهله مبكان تواجده  ، ليزعج بينما يظهر املعتقل عدم خوفه وضرورة إع. ملستقبلك أحسن  بدل املرمطة يف املظاهرات (

لك من خالل لقطة صدرية  بينما يتبعه خلفه باقي املعتقلني  ليدخلهم للزنزانة مع ذحامت وجيره حنو الزنزانة  ليكون لك ذ
استمرار اإلضاءة اخلافتة داخل الزنزانة  ، بينما يتحدث حامت معه يتوجه حنوه احد أمناء الشرطة ليخربه عن تواجد مسجون 

 قد تويف ويسأله عما قد يفعله به بينما يظهر حامت عدم اكرتاثه ويأمره بإخفاءه حىت يتصرف معه فيما بعد .
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                                                                                                       :  لثالثة ا تاليةالم
يظهر لنا من خالل  لقطة مقربة بزاوية عادية وحركة بانورامية أفقية  لعامل الشاي وهو يدخل مكتب رئيس النيابة " شريف"  

دحه وإطراءه بقوله ) كباية شاي ألحسن املشغول باستجواب معتقلي املظاهرات ، ليضع كوب الشاي وهو هو حياول م
لك من خالل لقطة قريبة بزاوية ذبإطالق سراح املعتقلني  وليظهر  ليشكره شريف بينما يأمر ،وكيل نيابة يف اجلمهورية ( 

ب عادية أمامية ، وليغادروا املكتب وقد ظهر عليهم الفرح وبينما يدخل باقي املعتقلني للمكتب يقوم أحد رجال الشرطة ضر 
لك بقوله ) قلتلك ميت مرة، ما فيش إىل ميد ايده  على متهم عندي ذج  شريف  مشددا عليه بعدم تكرار احدهم مما يزع

  لك من خالل لقطة مقربة بزاوية عادية أمامية .ذيف النيابة ..أنت فاهم( وقد كان 

 

 (6أنظر للقطة رقم )

خبصوص قراره  بإطالق سراح  املتظاهرين بالرغم من التهم املوجه ويف تلك األثناء يدخل سامي ملقابله شريف للتحدث معه 
قد كان إليهم  ، ليعترب شريف أن كل تلك التهم ملفقة بينما يوجه سامي كالمه بنربة حتذيرية  يظهر شريف عدم اكرتاثه و 

ل ما سبق كان الديكور لك من خالل لقطة مقربة بزاوية اجملال واجملال املقابل ليغادر بعدها سامي املكتب . ومن خالذ
 بسيط ملكتب رئيس النيابة    

                                                                                                      :        تتالية الرابعةالم
املتظاهرين ليظهر استياءه من  تظهر لنا سامي متوجها حنو القسم بينما هو يتحدث مع حامت عن قرار شريف بإطالق سراح

حيتنفد من و إقناعه بأن القرار لن يطبق وسيتمر حبس املتظاهرين بقوله )قرار اإلفراج مش  القرار بينما حياول حامت هتدئته
لك سامي سعادته بكالم ذك من خالل لقطة متوسطة، وليظهر بلذ ذك  تقول آه ...(وقد أخساعدتعندنا ...حلد ما 

ده غلس وممكن يطلب يفتش يف أي حلظة(  له )..وكيل النيابةعليه بينما حيذره يف نفس الوقت من شريف بقو حامت وموافقته 
  لك من خالل لقطة أمريكية . ذلك، وأنه سيتوىل األمر  وقد كان ذيطمئنه حامت بعدم إمكانية حدوث  بينما



التطبيقياإلطار   
 

261 
 

                    

 (8و ) (7أنظر للقطة رقم )

ولنشاهد بعدها مدخل ملدرسة بنات اليت تعمل هبا نور يدخلها رجال منظمني حلملة انتخابية حياولون تعليق صور بينما 
لك من خالل لقطة ذهم املغادرة وهي تصرخ،  وقد كان لك و طلبها منذاللحظة اعرتاض الناظرة وداد على نشاهد يف تلك 

ليتحدث مع الناظرة وهو حياول استمالتها ومدحها بينما تظهر  املدرسة مرشح احلملة االنتخابية صدرية. بينما يتوجه حنو 
.             هي انزعاجها منه يتضح من قوهلا )وأنا باقايل سنة  و أنا امسع إنكم قاعدين على قلبنا  انتم عايزين ايه ثاين (

لك من خالل لقطة ذداد وثبوهتا على موقفها وقد ظهر اكرتاث و  بينما يظهر املرشح اعرتاضه على كالمها  يف مقابل عدم
و حركة ثابتة  بينما تواصل متزيق تلك الصور  واملرشح حياول منعها حىت أنه يهددها مبنصب ابنها يف النيابة بقوله   صدرية 

ظرة ثبات موقفها وعدم )ابنك وكيل نيابة ولسه متعني جديد ...فأحسنلك ما تشويشيش عليه من أوهلا( ولتظهر له النا
لك من خالل لقطة صدرية بزاوية عادية.                                                                                    ذياها باالهتمام بابنها. وقد كان خوفها ، ليهم املرشح بالرحيل ناصحا إ

                                                                                            :                               خامسةال المتتالية
حامت جالس يف أحد املطاعم يلتهم الطعام بشراهة بينما ينتظره طابور من الناس يتحدثون معه عن مشاكلهم  نشاهد

 وشكواهم اليت يستطيع  أن ينهيها هلم حامت بعالقاته يف مقابل دفع نقود له أو قيمة  حيددها حسب نوع اخلدمة 

الدائري ..قوله جايلك من طرف حامت ... سيب مية وقد اتضح من خالل قوله )سيب مخسني جنيه واطلع على أمني شرطة 
  الل لقطة أمريكية.لك من خذعلى شرطة الكهرباء...( ولنشاهد  جنيه واطلع
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 (12( و )11( و )10و ) (9أنظر للقطة رقم )                                              

فيذكره ،حامت أكله ويضع النقود يف جيبه يتوجه حنوه صاحب املطعم حماوال أن يطلب منه دفع الفاتورة وبعد أن ينهي    
حامت وقتها مبحضر قدمي مل ينتهي على صاحب احملل بنربة فيها هتديد )أبقى عدي علي النهارده يف القسم علشان أمسي 

جع صاحب املطعم عن كالمه ويظهر ختوفه من خسارة عليك، عندي حمضر من زمان ..بيقول أنك برخصة احملل...( فيرتا
                                                           مطعمه على أساس أن كالمه كان نوع من الدعابة مع حامت ليس إال.

يف حامت مالوش  لك احملضر القدمي ، وهو يردد عبارة) إىل مالوش خريذلظرف ويطلب منه مبلغ مايل مقابل فيستغل حامت ا
 ، فيجيب الرجل مؤكدا مقولته )يف نه على مسامع صاحب املطعم خري يف مصر ، مالوش خري يف مني؟( كنوع من التأكيد م

 لك من خالل لقطة صدرية و بزاوية اجملال و اجملال املقابل وحركة ثابتة.    ذمصر( وليخرج من املطعم وقد كان 

 

 (14( و )13) أنظر للقطة رقم                                               
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                               :                                                                                                                             دسةالساتتالية الم   
يطة وتطلب منه وضع اخلر  ذ ضى داخله بالرغم من تواجد االستاتدخل الناظرة"وداد" أحدى األقسام  بعدما شاهدت فو 

الغضب  على مالحمهاأثناء الشرح ، ليخربها  أن احلصة حصة تاريخ وليس جغرافيا ، لتعقب على كالمه وقد ظهر 
قيت بتتغري بقوهلا)التاريخ عمره  ما كان حواديت والتاريخ ملا بتغري اجلغرافيا كمان بتتغري ، وتتقسم زي ما كل ما حوالينا دلو 

                                                         طة صدرية بزاوية اجملال و اجملال املقابل .لك من خالل لقذوتتقسم ...( وقد كان 
يت تقف تدخل املدرسة متوجهة حنو مكتب وداد بينما تصادف يف طريقها نور ال  ) خطيبة شريف(مث بعدها نشاهد سيلفيا

 ثابتة.ولنسمع يف تلك األثناء موسيقى بإيقاع غريب قوي  لك من خالل لقطة متوسطة وحركةذتتأملها يف دهشة وقد كان 

  
 (16( و )15) أنظر للقطة رقم                                               

ول شريف  إقناعها باإلقالع  وهي تدخن سيجارة خمدرات بينما حيا ،ا يف الشارعنشاهد شريف مع سيلفيا يف سيارهتللنتقل و 
اجلنني الذي حتمله بينما تظهر سيلفيا عدم اكرتاثها لكالمه ، وعدم رغبتها يف األمومة  حىت ال ختسر  ك خوفا علىذلعن 

لك كالم ال صحة له من الواقع مذكرا إياها بالتعداد ذكل ،المها باعتبار األمومة فطرة ورشاقتها  ليعرتض شريف على ك
 مليون دول جو منني(  عنيالسكاين ملصر الذي كان بسبب الوالدات بقوله) آمال سب

ويف تلك األثناء يستوقفها شرطي املرور حماوال االستفسار عن  لك من خالل  لقطة صدرية بزاوية عادية أمامية . ذوقد كان 
نوع السيجارة اليت تدخنها لتجيبه بنوع من االستهزاء بأهنا خمدرات، ليستغرب الشرطي اعرتافها بينما يتدخل شريف معرفا 

 لك من خالل لقطة أمريكية بزاوية عادية أمامية. ذان كوكيل نيابة ليسمح هلما الشرطي باملرور. وقد ك  بنفسه ومنصبه
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                                                                                                                                                 :  سابعةال تتالية الم    
 النظر اليها وهي تستحم وقدظهر يف ذذيتلمن فتحة نافدة بيته املطلة على بيتها بينما هو نشاهد حامت يتلصص على نور 

.            خافثة ية بايقاع قوي ،وخييم على املشهد اضاءة قثناء  موسيقى تشويل لقطة قريبة ،ولنسمع يف تلك األمن خال كذل
ويسرق ،اىل بيت نور بعد خروجها مع والدهتا ، ليفتش يف غرفتها ويتشمم فراشها ومالبسها  يتسلل نشاهد حامت بعدها 

من خالل لقطة مقربة بزاوية عادية .ولنسمع موسيقى بايقاع قوي ليقل الريتيم  لكذوقد ظهر  ،رهتا ومالبسها الداخليةصو 
.                                    ه من خالل مفروشاته و أثاثه  بينما يظهر من خالل ديكور املنزل بساطت .اىل متوسط

                                                                                                        االضاءة كانت خافثة تأيت من ضوء املصابيح يف الغرفة.                  أما
                                                                                                                                                              :                   ثامنةالمتتالية ال

رفها على والد نشاهد نور تتجول يف منزل الناظرة ،وهي تتأمل يف صور شريف يف الصالون بينما تسرد عليها الناظرة قصة تعا
 ا " شريف" مشريف من خالل مظاهرات يف السبعينات اعتقال على أثرها ، ليتزوجا بعدها وينجنبا ابنه

 

 (17أنظر للقطة رقم )

لك من ذل الضرب وغريه للمتظاهرين ،وكل ولنشاهد يف تلك االثناء صور لتظاهرة  تعمل الشرطة على ردعها من خال
خالل لقطة اجلزء الصغري بزاوية غاطسة وحركة بانورامية عمودية مع وجود موسيقى بايقاع قوي امتزجت بصوت صراخ 

                  وتكسري. 

وضع صورة نور املسروقة على جسم امرأة عارية ليحاول  أن يدفع يف حمل للتصوير يطلب من املصور  ننتقل لنشاهد حامت 
يرفض وهو يظهر خوفه منه ليصر حامت على اخباره بالسعر بنوع من التهديد ) انت خايف من ايه ، اين اروح للمصور بينما 
  منه املصور املال خوفا منه . ذك بتصور بنات الناس عريانه( ليأخاقول للناس أن
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سخرية )شكلك زعالن(  ربع صور مقابل مبلغ زهيد ، ويستطرد كالمه بلهجة فيهاأف ويطلب منه لكن حامت يستغل املوق  
وقد ظهر  ،لوش خري يف مصر ياباشا(فيجيبه الرجل )ما .مستخدما مجلته )اىل مالوش خري يف حامت ، مالوش خري يف مني؟(

 لك من خالل لقطة  صدرية بزاوية اجملال و اجملال املقابل .  ذ

 

                       :                                                                                                                            تاسعةال تتالية الم  
املعتقل  قلي املظاهرات مهددا اياه باملوسة طلبا منه  النقود بينما خيربهحد معتنشاهد أحد املساجني يف الزنزانة يتحدث مع أ

  لك من خالل قلطة أمريكية بزاوية اجملال و اجملال املقابل .ذوكان ،ن حامت أخد منه كل ماميلكأ

 

 (19أنظر للقطة رقم )

.                  لك من خالل لقطة قريبة وبزاوية عادية أمامية ذوكان ،انة حماوال استنشاق اهلواء ة الزنز ذليتوجه املعتقل اىل ناف
ونشاهد حامت يدخل بدراجته اىل القسم ليجلس على مكتبه بينما كان يف . تلك االثناء صوت ضجيج السياراتولنسمع يف 

للوحة فنية   عن عقد اتفاق معه مقابل مبلغ مقدر مثانية آالف جنيه بينما  يريه الشاب صورة  ليخربه  انتظاره شاب ملقابلته
 لك ليظهر حامت رفضه يف البداية ذعه بحماوال اقنا منه سرقة تلك اللوحة يف مكتب املأمور وهنا يطلبيوجد لوحة مشاهبة هلا 
لك من ذبعدما وضع حزمة النقود على مكتبه وقد كان  هخري يقتنع حامت بكالموزارة الثقافة ويف األباعتبار اللوحة ملك ل

 خالل لقطة صدرية بزاوية اجملال و اجملال املقابل.
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                     :                                                                                                                            عاشرةال تتالية الم
لي املظاهرات حماولة سؤاله عن مكان تواجد إبنها ، بعدما إستمالته من خالل حدى والدات معتقنشاهد حامت واقف مع إ

بها بينما حتاول أن خباره بطله الطيبة و أنه حينصفها ، لينظر إليها نظرة متفاخرة ويطلب منها إءه بأنه يظهر على مالحمطراإ
وقد  ،جهها طالبا منها السكوت عليه االنزعاج من كالمها ويصرخ يف و ويظهر ،تقص عليه حكاية إبنها تتغري مالمح وجهه 

   ة أمامية.بزاوية عاديلك من خالل لقطة صدرية ذكان 

 

 (20أنظر للقطة رقم )

ينزل مسرعا للزنزانة و يتدخل ل .حدى الزنزانات شجار داخل إ ياه أن هناكعسكري حنو حامت خمربا إثناء يركض ويف تلك األ
واليت كانت  موال منهن ،األ ذيأخ أن نفض املشاجرة بعدوعندما يفشل يرفع مسدسه وهنا ت،لفض املشاجرة بني السجينات 

 .     لك من خالل لقطة متوسطة بزاوية عادية أماميةذوقد كان  ،سبب الشجار

 

 (21أنظر للقطة رقم )

حدى املسجونات اليت هي طرف يف املشاجرة وهي عشيقته ويظهر من خالل قوهلا)..آمال لو ىل جانب إإمث جيلس بعدها 
خالل لقطة صدرية بزاوية اجملال و اجملال املقابل ،أما االضاءة لك من ذ ذوقد أخ،بتاعتك ، كنت عملت يف إيه(ماكنتش 

 فقد كانت خافثة ليخيم على الزنزانة نوع من الظالم.
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                                                                                                       عشر:تتالية  الحادي الم
ستفسار عن غيابه الطويل يف جلب وليحاول املأمور اإللتحدث معه،  ىل مكتب املأمورارق إنشاهد حامت يدخل مع الس

نا جاي  حلضرتك علشان كده... عندي قضية حتهز شربة ومش يا له، وليحاول هناحامت متلقه و إظهار والءه له)أالقضا
القضية ،وعدم معرفة املباحث له ليأكد له حامت ليتفسر  املأمور عن جدية كالمه ورغبته يف سرية ، حتمسك املديرية بس...(

لك من خالل ذوقد كان ،نسب لهاوال متلقه بأن أجماد القضية ستحم عن والءه له بقوله)ساعدتك اىل تقرر مني يعرف ..(
املأمور  بينما يظهر له .، مث يشرح حامت له تفاصيل القضية ومالبساهتا للمأمورلقطة صدرية بزاوية اجملال و اجملال املقابل

                                                                                            .    نصاته له وهو يسرد له التفاصيل إ
، عتباره مرشده يف القضية ليواصل حديثه مع املأمور عن الشباب املتظاهروهنا حياول حامت أن يعرف املأمور على السارق بإ

و   صرف يسأله  عن رأيه بقوله)عايز بس حضرتك معلش تقويل..مات إزاي هيموت امىت عشان أنا اتامليت ل والسجني
ض رت عواجملال املقابل وحركة ثابتة وبإضاءة خافثة. لي لك من خالل لقطة صدرية بزاوية اجملالذكل   ذوقد أخ،أكتب التقرير( 

توليه وليخربه حامت ب،كتشاف وجود أولئك املعتقلني ش النيابة للقسم إل ختوفا من تفتي املأمور على تواجد املتظاهرين وغريهم
   ة اجملال و اجملال املقابل.ة صدرية بزاويلك بلقطذوقد كان  ،األمر كله

  

 (23و رقم ) (22أنظر للقطة رقم )

بينما حياول أحد املعتقلني اإلستفسار عن سبب  ،اجني حد املساهد حامت يتوجه بعدها للزنزانة لتحدث مع أمث نش   
 ه  بينما يظهر املعتقل ثباته على موقفه وعدم خوفه منهأفرجت عنهم ، ليغضب حامت  من كالم ن النيابةبقاءهم بالرغم أ

                                     ة بزاوية عادية امامية.ك من خالل لقطة مقربذلوقد ظهر ،)احنا مابنتهددش(    بقوله
ويكون رده على كالمه )هنا يف قانون واحد بس قانون  ،كره املعتقل بوجود قانون يف البالد يغضب حامت ليصفعهذ وبعد أن ي

 اجملال و اجملال املقابل . لك من خالل لقطة مقربة بزاويةذ ذوقد أخ ،حامت(
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 هذي سيأخذاملعتقل الدي يسأله عن املكان الابور بينما يشد  قميص لك يأمر حامت من باقي املعتقلني النهوض يف طذوبعد 
ك من خالل لقطة مقربة بزاوية عادية ذلوقد كان ،االستقبال على شرف امك(ليه فيجيب بنربة فيها سخرية)حوديكم إ

آهات  اء املمزوجة معالكهرب ثناء نسمع شراراتويف تلك األ .ب املعتقلني  بالكهرباء ذو يعوه،أمامية وليظهر بعدها حامت 
خيم على املكان نوع من الظالم  لك من خالل لقطة اجلامعة للجزء بزاوية غاطسة وحركة ثابتة .وقدذاملعتقلني ، وقد كان 

وهو يتحدث يف اهلاتف عن قضية املأمور مث يوجه كالمه للمعتقل بنربه فيها نوع ، بذيستمر حامت يف التعيضاءة خافثة ولبإ
 لك من خالل لقطة مقربة بزاوية عادية أمامية. ذالقانون ينفعك ..(وقد كان  )خلي من السخرية

 
 (24أنظر للقطة رقم )

                                                                                           عشر:            انية الث تتالية الم
هم حامت مع السارق من الشرطة يتأهبون لركوب سيارات الشرطة يف ساحة القسم بينما يراقب رجال  يظهر لنا جمموعة من

فيحاول  ،توجه حامت ملساعدتهو إنزاهلا ليمساك اللوحة بينما حياول السارق إ.كتب املأمور لدخول م ها بعدهابعيد ليتوج
ي يأنبه على عدم مساعدته له ذحامت الالتصرف  اذللوحة مما يزعج  هبينما يقف السارق ممسكا باأرضا  وحةلالسقوط بال

لك ذوقد كان ،لينزعج حامت من كالمه  ،(ر السارق منه مستدال بقيمة اللوحة)ال مأخدة اصل دي مافيش زيها خالصذليعت،
خوفا  ض حامتكما هي يعرت ة ،  وبينما حياول اخراج اللوحة  صلييضعها مكان  األمن خالل لقطة مقربة بزاوية عادية أمامية .

 .  لك من خالل لقطة مقربة بزاوية اجملال و اجملال املقابلذوقد كان ،على منصبه 
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مث نشاهد حامت ميزق اللوحة بشفرة حادة بعدما يفشل يف اجياد حل للخروج باللوحة بينما يقف السارق مصدوما من فعلته ، 
هو منزعج )شوهت العملية بينما يصرخ الشاب و  عطائه مبلغلك وإذمزقة طالبا منه لصقها بعد ليعيطه حامت اللوحة امل

                   .بزاوية عاديةلك من خالل لقطة  مقربة ذوقد كان  ،اللوحة(

             

 (25أنظر للقطة رقم )

عمرها مية ن اللوحة ود املتفق عليها يف السرقة ليخرب السارق  جبهله ألن السارق يتهرب من دفع باقي النقوبينما يعتقد حامت أ
ليكشتف حامت خداع السارق له لريد عليه)انت حرامي ..ترميلي مخس آالف  ،وثالثني عام وقيمتها تتعدى نص مليون جنيه

لك من خالل لقطة مقربة بزاوية ذوقد كان ،( وتأخد انت نص مليون جنيه ...وحياة أمك ماحتشوف نور الشمس ثاين
            ضاءة خافثة أما ديكور املكتب فقد كان بسيط.                                                                                كان إوقد خيم على امل،ال املقابل اجملال و اجمل

                                                                                                     عشر:   ثالثةال تتاليةالم
تاوات على الناس نشاطه غري القانوين من خالل فرض أحول حامت ليخربه عن  نشاهد رئيس املباحث يتحدث عن املأمور

ليخربه   ،مصدرها الوزارةله رئيس املباحث كالمه مؤكدا له أن املعلومة  موثوقة ألن  بينما حياول املأمور الدفاع عن حامت ليؤكد،
لك من خالل لقطة قريبة ذوقد ظهر  ،غات املوجهة ضدمها كدلكمتورطان بدورمها يف تلك البالر و ملك بأنه هو و املأذك
جنازاته مستدال ة له وإلييد الوزار ور صحة تلك املعلومة ليؤكد على تأويبنما ينفي املأم،حركة ثابتة زاوية اجملال و اجملال املقابل و ب

ومة( ليجيبه سامي بنربة فيها سخرية وإستهزاء)شكرا ياحك ،يها شكر(بقوله) اقره جرايد الصبح حتالقي الوزارة عماليل ف
                                             فقية .ن خالل لقطة متوسطة بزاويةعادية أمامية و حركة بانورامية ألك مذ ذوقد اخ،

لي خصوصا الولد اىل طلني بقوله)عايزك توضبانة يقدم توجيهاته خبصوص املعتقنشاهد املأمور يف جوله داخل الزنز مث ننتقل  ل
ليخربه حامت  ،تواجده داخل السجن موروهنا يستغرب املأ. لتحدث معه ،وجه سارق اللوحة مناديا املأموريف الوسط( بينما يت

امت بوجود نسخة ليطمئنه ح،عتبار اللوحة ملك لوزارة الثقافة ليظهر على املأمور اإلنزعاج بإ ،املوجوة يف مكتبه ةأنه شوه اللوح
                                                      عنها بيده وقد ظهر من خالل لقطة قريبة بزاوية اجملال و اجملال املقابل . 

ن لك مذستهزء منه )ماشي يافنان(وقد كان ليه ليقوم حامت بصفعة وهو يه لريفض املأمور اإلستماع إبينما يظهر السارق تظلم
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                                                                                .مامية وحركة ثابتة لقطة صدرية بزاوية عادية أخالل 
                                                                                      عشر:             رابعةال تتالية الم

رة ة حمتاذبينما تقف التلمي ،جنليزيةإلاات كتابة عنواهنا بذمع الناظرة يطلب من إحدى التملي يف حصة نور مفتشيظهر لنا 
تنظر اليها هتا نور اليت ذستا. ويف تلك األثناء تلتفت ألعنواهنا  منها هو املفتش  لتشرح هلا الناظرة أن ما طلبه ،ومرتبكة

لك من خالل لقطة ذوقد ظهر  ،مسها لتجيبه نوراملفتش سؤاله لنور  متساءال عن إ ليوجه،رأسها  بصمت بينما تطأطىء
ها بضرورة لينصح ا حوار عن وضع التعليم يف املدرسةينهمبالقسم بينما يدور  بعدها يهم املفتش مع وداد ليغادرا .   قريبة 
رادهتا  كن هي قليلة احليلة ألسباب خارجة عن إل .لكذظهر وداد حماولتها لفعل بينما ت ،ةذساتأكثر حزما مع األتكون  أن 

 لك من خالل لقطة أمريكية بزاويةذ ذوقد أخ ،نتيجة لتلك الفوضى اليت تعيشها البالد يف تلك الفرتة ليوافقها املفتش الرأي
                                                                                                 فقية .عاددية امامية وحركة بانورامية أ

باب تدين مستوى اللغة شارحة له أس ،املفتش يف مكتب الناظرة بني نور و ي دار ماذاحلوار ال مث نشاهد بعدها  من خالل
عة ة بدورهم ال جييدون اللغة ، لتخربه عن ضعف مستواها يف اللغة متضر ذساتاإلجنليزية ألن التعليم احلكومي يوظف أ

لك حتاول ذما حياول املفتش إقناعها بعكس بين .لك من خالل لقطة قريبة بزاوية عادية ذوقد كان  ،التعليم يف مصربضعف 
 لك من خالل لقطة امريكية .   ذوقد ظهر ،وكان جيب التغلب عليها   ،جادهتا للغةن كل ماقالته ليس مربر لعدم إتأكيد أ

 ا

 (26أنظر للقطة رقم)

                  عشر:                                                                                      خامسةال تتالية لما
ك من خالل لقطة قريبة جدا ذلوقد كان ،اء املرشحني وشعاراهتم صور لالفتات محالت انتخابية كتب عليها امسنشاهد 

                               .ن يف الشارع  ثناء نلحظ هبية ونور  تتمشياويف تلك األ ،وحركة ثابتة بزوم بزاوية عادية امامية
بينما حتاول نور ستفسار من والدهتا عن توجهها  لتقف أمام الفتة يف شارع كتب عليها " معتز املفيت بينما حتاول نور اإل 

وقد   ،تقنعها والدهتا بالدخولل ،بتقول عليهم  ناس افاقني( هاب مستدلة بكالم الناظرة ) معقولة ..الناظرةذاالعرتاض على ال
 لك من خالل لقطة متوسطة بزاوية عادية امامية .ذكان 
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مكانية ي حياول إقناعهما بإذحدثان مع مرشح احلزب اإلسالمي الاملكتب يتوبعدها نشاهد هبية ونور جالستان يف 
   وحركة ثابتة . لك من خالل لقطة صدرية بزاوية عاديةذوقد ظهر ،ومساعدته  ،ما لهمامهالة إنضيف ح امساعدهتم

 

 (27أنظر للقطة رقم)

ملرشح وجهلها مستفسرة عن فحوى كالم الك هي وابنتها املكتب ذلتغادر بعد  ،مهستغراهبا من كالوليظهر على هبية إ
تهزاء)حاجة مش كويسة( سلتجيبها بنوع من اإل،ده( لتسأل ابنتها )ايه فسق  ،اليت استحال فهمها ولغته الفصحى،بكالمه 

 مريكية حبركة ثابتة .ألك من خالل لقطة ذوقد ظهر ،استغراهبا  فتظهر األم

                                                                                                       عشر:  دسة السا تتالية الم  
كر ذ و ، نور  بينما يطلب منه الشيخ التوضؤن يصنع له حجاب حمبة كي حتبه ويطلب منه أ،يتوجه حامت حنو أحد املشايخ 

وقد ظهر  ،قتنع حامت بكالمه ويقوملي ،اهلل بدل اللجوء للشعودة  بقوله)انسى الدجل ..قوم ياراجل ادكر اهلل مع الناس دي(
 ثناء صوت املدائح. ولنسمع يف تلك األ،اجملال املقابل و لك من خالل لقطة صدرية بزاوية اجملال ذ

 

 (28أنظر للقطة رقم)
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رة زجاج بابه بينما حياول لتنهمر عليه بالضرب مكس،مث نشاهد بعدها حامت يتلصص على نور بينما تكتشف والدهتا فعلته  
سلطته لتظهرله عدم إكرتاثها  ، انون، وهو جنحة يعاقب عليها القانون ن ماتقوم به خمالف للقأكريها بذ حامت ت

لك من خالل لقطة صدرية بزاوية عادية امامية.   ذوقد ظهر ،ومة كلها واقفة وراك(هلا)اليهمين سلطة ...حىت لو احلكبقو 
                                                                                                                                                            عشر:       تتالية السابعة الم

 بينما ينصحه والدها  باالستمتاع .ريه طراف احلديث عن الرقص وغليتبادال أ ،جالسا مع والد خطيبته شريف نشاهد
ب منه التوجه لغرفة إبنته يطلو  ،نشغاله مبوعد يف جلنة السياسياتر عن عدم قدرته على اجللوس أكثر إلذيتعو ،حبياهتما معا 

.                                                                              لك كله من خالل لقطة صدرية بزاوية اجملال واجملال املقابل  ذوقد ظهر  ،وشم يف غرفتها  ألهنا ترسمستعجاهلا للنزول إل
لك من ذوقد ظهر  ،يظهر شريف إنزعاجه ،حد الشباب سيلفيا أرقص بينما تراقص الهي الليلية للملحدى اليتوجها بعدها إل

.                                              سيقى غربيةثناء  مو ك األولنسمع يف تل،ماميةأعادية  خالل لقطة صدرية بزاوية
كرها ذ فعلته  لي ستفسار عن سببسيلفيا اإلتحدث معها بينما حتاول وال،حلبة الرقص لسحب خطيبته شريف  إىل  مث ينزل 
وقد ظهر عليه مالمح  ،لتهاليقف شريف مصدوم  من فع ،ستهثارلتخربه بإقدامها على إجهاض اجلنني بلهجة فيها إ ،حبملها

، وليخرج شريف من املرقص منزعجا   لك من خالل لقطة قريبة بزاوية اجملال و اجملال املقابل .ذ ذخأمل وقد خيبة األ
                                                                              نسمع يف تلك األثناء موسيقى بإيقاع قوي . ول
وقد كان كل  ،لك من خالل صوت الفرامل القوية واملتوجهة حنو الشارع ذويظهر  ،شريف مسرعا بسيارتهبعدها  نشاهد و  
                                           لك االيقاع القوي .ذستمرار عادية أمامية مع إن خالل لقطة صدرية بزاوية ملك ذ

لك من ذوقد ظهر  ،الده بينما مها خمتلفانياها على طريقة حبها له كشبيه لو ، معاتبا إيتشاجر مع امه  يف غرفته مث نشاهده 
ة خافثة تنبع من البيت إضاء و ليخيم على.اع املوسيقي يقعادية أمامية مع إستمرار نفس اإل خالل لقطة مقربة بزاوية

                                                                       مصابيع الغرفة.                                   
                                                                                              عشر:       لثامنة ا تتاليةالم

بينما يرفض ،تقع نور يف حبه ن يصنع له حجاب حمبة حىت حياول أن يطلب من القس أ ،تواجد حامت داخل الكنيسة نشاهد
                        ال املقابل .قربة بزاوية اجملال و اجمللك من خالل لقطة مذوقد ظهر  ،عاء لهلك لكنه يعده بالدذالقس 

وهو غاضب بقوله)مافيش احتفاالت السنة دي ،وال ترانيم والخبور...مافيش ،ياه لينزعج حامت من رفضه لطلبه مهددا إ
لك ذوقد ظهر  ،كانسية املاما لقدرت حبينما يطلب منه القس السكوت إ .ىء(مواكب يف الشارع ممنوع التجمهر قانون طوار 

خالل لقطة متوسطة بزاوية  لك منذوقد كان ،يف هتديده حىت حتبه نور ستمر حامت يمن خالل لقطة مقربة بزاوية عادية ول
 مامية .         أعادية 
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 (31( ورقم )30( و رقم )29للقطة رقم)أنظر 

                                                                                                     :  المتتالية التاسعة عشر  
حامت  بينما  يشاهده .وهو واقف يف السطح حياول التغزل يف فتاة يف العمارة املقابل له، يظهر  عسكري )مساعد حامت

وهو ميسح أرضية ،ليخلع ثيابه  ويطلب منه خلع مالبسه بينما يظهر على الشاب مالمح اخلوف،لينهال عليه بالضرب 
بقوله) اتفرجي على حبيب  لوال ذملرتاه  ،وهو عاري بينما حياول حامت مناداة حبيبة الشاب،وامر حامت السطح إمتثاال أل

                                                     .                                                                           لك من خالل لقطة صدرية بزاوية عادية أمامية ذوقد كان  ،قلب وهو بيجري يف جثته(ال
العشرون :                                                                                                       متتالية ال 

لك من خالل لقطة ذوقد كان  ،عليها احلزن و االكتئابطمئنان عليها وبينما يظهر نشاهد نور تدخل بيت الناظرة لإل
 .                                                                            مية أفقيةمامية وحركة بانوراأة عادية أمريكية بزاوي

الته الصحية وهو يسعل لينتبه شريف حل،ستجواب متهم يظهر عليه املرض يف يف مكتبه املشغول بإىل شر مث ننتقل بعدها إ
ليستفسر  ،يعيل عائلة مؤلفة من أم وثالث أخوات وهو،ن سجنه ن خوفه ليس على صحته بقدر خوفه  مبينما يعلق املتهم أ

ته رغم حتصله على شهادة ليسرد له املتهم قصة بطال،وراق الرمسية شريف وقتها عن سبب إرتكابه جلنحة التزوير يف األ
بزاوية  ةصدرية لك من خالل لقطذ ذخأوقد ،م معني  بلو دستدعت طراره للتزوير للحصول على وظيفة إن اضجامعية وأ

  .                                                                                                          اجملال املقابل اجملال و
لك ذوقد ظهر ،ستجوابه بعد تعافيه وبعدها يستكمل إ ،ته مراض الصدرية ملعاينمث  يطلب شريف إحالة املتهم  ملستشفى األ

   ل لقطة مقربة بزاوية عادية .من خال
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                                                                                               و العشرين :    حاديال تتالية الم   
" احلمام احملشي" باليد سة تتناول العشاء مع شريف ووالدته بينما حتاول تعليمه الطريقة الصحيحة يف أكل ليظهر لنا نور اجلا

وقد خيم  ،لعبد الوهابغنية أثناء ولنسمع يف تلك األ،اجملال املقابل لك من خالل لقطة صدرية بزاوية املال و ذوقد ظهر 
                                                                                                     على الغرفة إضاءة خافثة. 

ينزل من سيارته ،وهو منزعج ل، لك ذاملدرسة بينما يشاهد شريف  عرتاض طريق نور اخلارجة منولنشاهد بعدها حامت حياول إ
حرتام منصبه بقوله)احرتم بدلتك دي مدام وإ،لكن شريف يطلب منه اإلبتعاد عنها  هنا جارتهليحاول حامت إخباره أ

لك شريف فيتعارك ذعلى طلبه فيسبها حامت مما يزعج  لتعرتض وداد ،عطائه بطاقتهلبا منه إوهنا يثور حامت طا .ماقلعهالك(
لك من خالل لقطة ذوقد كان ،)ما انت اىل ضيعت نفسك (وهو يهدده ،معه بينما خيرج حامت مسدسه وتصويبه حنو شريف

 .وتظهر عليه الصدمة ،فيرتاجع ن شريف وكيل نيابة ووقتها ختربه نور أ. زاوية اجملال و اجملال املقابلاجلزء الصغري ب

 

 (35( ورقم )34( ورقم )33( و رقم )32أنظر للقطة رقم)
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 حالة اياه بلواحق القانونية يف كراذ ملنور مضاء على تعهد بعدم التعرض هو يأمره باإل،حامت يف مكتب شريف  بينما نشاهد
لك من خالل لقطة مقربة ذوقد كان ،حامت دون التفوه بكلمة ،و ينظر بنظرة يكتم فيها غضبه  خمالفته للتعهد بينما يقف

           بزاوية اجملال و اجملال املقابل .

 

 ( 36أنظر للقطة رقم)

مريكية ك من خالل لقطة أذلوقد ظهر  ،لغضب يب للمعتقلني ، وهو يصرخ ويظهر عليه اذتعوم بتقل ونشاهد حامت يقولنن
                                          يقاع قوي جدا.                                  زاوية عادية مع مساعنا ملوسيقى بإب

                         والعشرون:                                                                               تالية الثانية الم
يلة معه بينما له عشيقته " مسية" اليت تطلب منه إخراجها من السجن لقضاء وجبانب،يظهر لنا حامت جالس يف زنزانة النساء 

    لى القانون لقوله)ماينفعش ضد القانون ،وحرصه على عدم اخلروج ع ،حججا مبنصبهياها بقضيتها متكرا إذ يرفض طلبها م
.                        لك من خالل لقطة قريبة بزاوية اجملال و اجملال املقابل ذان وقد ك،عمري ما امتسك على حاجة(و أنا 

ية بينما وميشيان يف الشارع من خالل لقطة أمريكية بزاوية عادية أمامية وحركة بانورامية أفق،خيرج معها  بعدها  مث نشاهده
 الظالم خييم على الشارع.

 

 (38( ورقم)37أنظر للقطة رقم)
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                                                                                                   و العشرون :     تتالية الثالثةالم
      وقد ظهر عليها السعادة  ،بيض حتضريا لشم النسيمالبتلوين  ملطبخ للتحدث مع والدهتا املشغولةنشاهد نور تتوجه حنو ا

لك من خالل ذوقد ظهر ،غراض للبيت فتخربها أهنا ستحضر أ،لتسأل نور عن وجهتها وهي متأنقة مبالبسها  ،رو السرو 
         لقطة مقربة بزاوية اجملال و اجملال املقابل .

          

 (39أنظر للقطة رقم)

منظر حلديقة عمومية وناس تسبح يف ا ذلعب االطفال وكدا مركب عالنيل وكمث ننتقل لنشاهد منظر ملدينة املالهي بينما ي
بينما نسمع موسيقى بايقاع ية أمامية و حركة ثابتة ادخالل لقطة جامعة للجزء بزاوية ع لك كله منذد كان النيل وق
                                                                                                                   .متوسط

ي سجنه ذال  فرج عن والدها"سايل" مستنجدة هبا ملساعدهتا لإلبينما نشاهد نور تقف عند الدكان تتوجه حنوها صديقتها 
                         لك من خالل لقطة مقربة بزاوية اجملال و اجملال املقابل .ذوقد كان  ،را قابلته نو ذال احامت  ولن خيرجه إ

دعوته بينما جيلسان معا يسرد عليها قصة طفولته ومعاناتة  تليب معه  ل تناول الغداءمت بعد إحلاح  منه يقنعها حاتقابله نور و ل
وقد كان ،ات للغري نه يقدم خدمكرها أذ لك يذومع  ،أمني شرطة مثلهصبح بدوره و أ،مانه حىت كرب وورث بدلة والده وحر 

اته  بينما تعقب نور على كالمه ان خدم.ثناء موسيقى حزينة ولنسمع يف تلك األ .زاوية عادية ب ةطة قريبلك من خالل لقذ
      لك  من خالل لقطة مقربة وبزاوية اجملالذوقد كان ،صدقائها  ره من حماوىل االقرتاب منها أو من أذوحتكانت مقابل املال 

  .و اجملال املقابل 
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 (41( و رقم )40أنظر للقطة رقم)

                                                                                               و العشرون :  الرابعةتتالية الم
خالل لقطة متوسطة  لك منذوكل  ،يرهاذيقوم بتخل والد سايل ، إلستالمحامت  نور تتوجه مع حامت حنو املرسى  نشاهد 

لك من خالل لقطة  لقطة صدرية بزاوية ذوقد كان ،وخيتطفها بعيدا  بينما حيملها على املركب يف النيل . ماميةبزاوية عادية أ
  .لك االيقاع ذوليستمر  ،جدا  يقاع قويل املقابل  بينما نسمع يف تلك األثناء إاجملال و اجملا

       

 (44ورقم) (43( و رقم )42أنظر للقطة رقم)

ا  حتاول نور الفرار عند رؤيتها أن املكان ليس نفسه وحامت ينزالن من املركب يف مكان مهجور بينممث بعدها نشاهد نور    
لك من خالل ذوقد كان ،جناب طفل منها  وقتها للكوخ عنوة ، وخيربها وقتها عن رغبته يف إ حامت ليدخلها  ،قالعمرسى اإل

عتداء عليها بينما هي يها الصدمة ينقض عليها حماوال اإلوقد ظهر عل،من كالمه  نما تقف نور مستغربةلقطة صدرية بي
 لك من خالل لقطة مقربة ذوقد كان ،تقاومه 
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 (47( ورقم )46)( و رقم 45) أنظر للقطة رقم

يقاع لك من خالل لقطة مقربة  مع إستمرار اإلذكان وقد   ،ولنشاهد بعدها حركة خاطفة ملشاهد لنور تلد يف املستشفى
لينقض على نور ،وقد ظهر عليه مالمح الغضب ،ليها لتضربه يف رأسه يواصل هو هجومه ع ،ر مقاومتهبينما حتاول نو القوي 

 لك من خالل لقطة مقربة .ذوقد كان ،بالضرب حىت تفقد وعيها  

                                                                                  و العشرون :             خامسةالالمتتالية 
املراكب املتوجة حنوها  وقد ظهر عليها اإلهنيار لتستنجد بإحدى  ،ة بالدماءملطخخترج من الكوخ وثياهبا ممزقة و  نشاهد نور

                                                     مامية . أية عادية لك من خالل لقطة متوسطة بزاو ذد كان وق، لرتكب
يف حالة  اهدها يف تلك احلالة بينما تقف شيل ،لتدخل بعدها مسرعة حنو بيتها بينما يسرع شريف مبجرد مساع صوت البابو 

 .  ألسفلركة بانورامية عمودية من األعلى إىل اية عادية وحو لك من خالل لقطة قريبة بزاذوقد كان ،من الصدمة 

 

 (49( و رقم )48أنظر للقطة رقم )
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لك من خالل لقطة  ذوقد كان   ،وحىت والدهتا  ليقفن  يف حالة من الصدمة إثر ماشاهدنه تشاهدها  وداد وسايلبينما  
 .                ولنسمع يف تلك االثناء موسيقى حزينة بإيقاع قوي ليقل الريتم من قوي إىل متوسط .قريبة 

  

 (51( و رقم )50أنظر للقطة  رقم )

نتهاك ويشخص حالتها مؤكدا على إ ،ي يكشف عليها ذعند الطبيب الشرعي المع والدهتا ووداد  بينما نشاهد نور
 ية عادية  .لك من خالل لقطة مقربة وبزاو ذوقد كان ،ريتهاذع

                                                                 

 

 (52أنظر للقطة  رقم )

مسية وقت ليه بتقدمي وثيقة تثبت وجوده يف مهمة ر  بينما ينكر حامت اإلهتامات املوجه إننتقل و نشاهد شريف يستجوب حامت
 . خالل لقطة  قريبة بزاوية عادية أمامية  لك منذوقد كان  ،غتصابوقوع جرمية اإل
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حامت ، بينما  طالق سراحليأكدا بدورمها صحة كالمه فيأمر شريف إ ،بينما يأمر شريف بإستدعاء املأمور ورئيس املباحث    
لك من خالل لقطة صدرية بزاوية عادية امامية . ذسه وقد كان هر عليه مالمح اخليبة وقد طأطأ رأيظ

     

 (52أنظر للقطة  رقم ) 

                                                                                            و العشرون :  تتالية السادسةالم   
وقد كان ،ئيس املباحث بالبحث عنه ، ليأمر ر  ،حياول البحث عن اجملرم الذي ساعد حامت يف اختطافها  نشاهد شريف 

                                                                                 مامية . أن خالل لقطة قريبة بزاوية عادية لك مذ
لك من خالل لقطة ذوقد كان ، لينكروا معرفتهم له ،ملراكب بينما يتوجه شريف مع نور للتعرف على اجملرم وسط عمال ا

                                                                                          ال املقابل .صدرية بزاوية اجملال و اجمل
عليماته لكن ال فائدة من البحث تإتباعهما ل كدا لشريف أن يأ نوحياوال،ر و رئيس املباحث معهما مو بينما يتواجد املأ

  مامية .دية أكية بزاوية عايمر لك من خالل لقطة  أذوقد كان ،لوقت ضاعة اوإ

  
 (53( ورقم )52أنظر للقطة  رقم )                                  
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 ليخفي اجملرم ومعتقلي املتظاهرين يف زنزانة خفية بينما يقفحامت  يتوجه مسرعا حنو الزنزانة مث ننتقل لنشاهد          
 عادية امامية . لك من خالل لقطة صدرية بزاويةذوقد كان  ،الساعي يراقبه من بعيد

 

 (54أنظر للقطة  رقم )

                                                                                                 و العشرون :   المتتالية السابعة   
القسم  بوابة  يقتحمنزعاج لاإلبينما ظهر على شريف ،   شريك حامت لبحث عنمع شريف حنو قسم الشرطة ل نور تتوجه

                 .            فقية ة أوحركة بانورامي ةلك من خالل لقطة جامعة للجزء وبزاوية عاديذوقد كان  ،بسيارته
حلل املشكل  بينما يتدخل املأمور ،و يهدده مبحاسبته ،ب عليه ذالكياه بم شريف مكتب رئيس املباحث متهما إيقتحول
                    كية بزاويةعادية أمامية . مريلك من خالل لقطة أذوقد كان ، اىل الزنزانة  للتفتيش ويوافق شريف للنزول ،

   مع ذلك ال جتد من تبحث عنه  يف الزنزانة للتفتيش  بني اجملرمني بينما تنزل نور مع شريف 

     

 (56( ورقم )55أنظر للقطة  رقم )                                  
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                                                                                             :        تتالية الثامنة و العشرونمال
ية من خالل لقطة  جامعة للجزء  بزاو  لكذوقد كان ،جلريان لتخربهم عما حدث حوهلا ا وقد إلتف ،د هبية يف الشارع نشاه

 ع قوي جدا .يقا تلك األثناء إ يفغاطسة .ولنسمع 

 

 (57أنظر للقطة  رقم )                 

وحياولون  ،وهم يهتفون مث نشاهد شباب ينقضون على رجال الشرطة بالضرب ،طار حشد حنو الشارعيتوجه اجلريان يف إ
                                                                                              .الرشق باحلجارةسوار القسم و صعود أ

                                                                                               :  تالية التاسعة و العشرونالم
 لك من خالل لقطة متوسطة .ذوقد كان  ،مور ورئيس املباحثجيلس  املأ حيث  الشرطة قسم ذزجاج نوافكسري تنشاهد 

                                                مريكية . لك من خالل لقطة أذوقد كان ،عليهم مور بالقبض بينما يأمر املأ
يف حالة من الصدمة املأمور و رئيس املباحث منبهرين  ليقف،ية متوجهني حنو القسم هايل املنطقة ومعهم هببينما نشاهد أ

لك من خالل لقطة ذوقد كان ،قتحموا البوابة يتحاول الشرطة ردعمهم لف،إطالق سراح املساجني بضرورة يهتف األهايل ل
                                                 . يقاع قوي جداسة وحركة ثابتة مع مساع موسيقى بإجامعة للجزء و بزاوية غاط

وال ملدخل القسم قتحم اجلماهري وصك تذلنما يفشلون يف بيو  ،هايل من الدخولرجال الشرطة  ملنع األ  توتستمر حماوال
صدرية بزاوية  لك من خالل لقطةذوقد كان  ،ل ماحدثشريف مسؤولية كأمور غلق البوابة أمامهم حممال بينما حياول امل

   ملقابل . اجملال و اجملال ا
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 (59( و رقم )58أنظر للقطة  رقم )

طالق عيار ناري يف لشرطة منعهم من خالل إبينما حياول رجال ا بينما يتدافع االهايل إلقتحام البوابة  لدخول القسم       
الل لك من خذوقد كان ،شكاوي ضد حامت  مؤكدين رغبتهم  يف تقدمي  هايليرتاجع املتظاهرين بينما يصرخ األل، ءالسما

      لقطة قريبة .

 (60أنظر للقطة  رقم )     

بتطبيق قانون الطوارىء   وليهدداه ،ماهري بسبب اغتصاب نوررئيس املباحث شريف بتحريض اجلو مور أبينما يتهم امل   
قابل بينما يظهر على لك من خالل لقطة صدرية بزاوية اجملال و اجملال املذوقد كان ،يطبق عالكل(  بقوله )قانون الطوارىء

 انة شريف على اإلكرتاث ليصر على نزوله جمددا للزنز 

 (61أنظر للقطة  رقم )  
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وقد ظهر  ،ورئيس املباحث مورنما ينظر إليه املأيل الستار عنها بييز و  ةانة اخلفييتوجه شريف حنو الزنز و املأمور ف مع نور لينزل 
وقد   ،ف دون التحرك من مكانهيق المح الصدمة  بينما حياول شريف  أن يطلب من السجان فتح الزنزانة وهو عليهما م

     أمريكية . ك من خالل لقطةذلكان 

لنار يف حالة مل يفتح الباب فيحاول سامي ياه  باطالق اناء حنو سامي ساحبا مسدسه مهددا إثبينما يتوجه  يف تلك األ
بنربة فيها نوع من ويف تلك اللحظة حيادثه شريف .ب العام  شكوى ضده عند النائوأنه سيقدم  ،إخباره تصرفه غري قانوين 

تتشطروش  التعجب )ملا تتسرتوا على جمرمني ده اىل قانوين ، وملا حتبسوا ناس  النيابة افرجت عليهم ده اىل قانوين ، وملا ما
 .اجملال و اجملال املقابل لك من خالل لقطة قريبة بزاويةذان غريعالغالبه وسابني كبارات ينهبوا يف البلد( وقد ك

                                                                                                                                                                   (62أنظر للقطة  رقم )      
تحها بينما يصر شريف على فتحها حد يستطيع فلك الزنزانة  مغلقة مند زمن وال أن تليخربه  أ ،يف األثناء  يتدخل املأمور

ثناء صوت هتاف ا ولنسمع يف تلك األلك من خالل لقطة قريبةجدذوقد كان ،على القفل ليفتح  ر ناريطالق عيابإ
 لك من خالل قطة صدرية .ذوقد كان ،ره....( املعتقليني )عمر القهر ..عمر السجن ماغري فك

  

 (63أنظر للقطة  رقم )
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وقد كان  ،بالقبض على حامت امر ي يصدر أذمور الأإىل  امل شريف  هذ، ليأخل الزنزانة خكتشف وجود اجملرم دايبينما     
                                                                       .ال و اجملال املقابللك من خالل لقطة قريبة بزاوية اجملذ

هبني للتفتيش عنه رطة متأصدمة بينما يتوجه رجال الشلتظهر عليه مالمح ال ،ثناء يسمع حامت قرار القبض عليهويف تلك األ
                                                                                    لك من خالل لقطة متوسطة .ذوقد كان 
ق طالإسرعني بعدما تلك اللحظة خيرج املعتقلني م حالتهما للتحقيق ،ويفقى املأمور و رئيس املباحث خرب  إبينما يتل

ن خالل لقطة مقربة بزاوية م كله  لكذ ذخوقد أ،االهايل اجملتمعة يف القسم  ستقباهلم وسطليجدوا أهاليهم يف إ،سراحهم 
                                            يقاع قوي.                                      ع يف تلك األثناء موسيقى حزينة بإولنسم ،ماميةأعادية 

                                                                                                                                                                       الثون:    الثالمتتالية 
ة  مع إستمرار خالل لقطة متوسطلك من ذوقد كان  شارع يف ال هد رجال الشرطة حياولون القبض على حامت الفار منهمانش
ل حبيبها بة  أحد العساكر يف السطح تسأبينما نشاهد الكل يركض خلف حامت للقبض عليه نشاهد حبي .يقاع القوي اإل

                                                  .  زغردمح السرور وتليخربها خبرب القبض على حامت فتظهر عليها مال،عما حيدث 
ثناء ينتظر شريف ونور داخل القسم حىت يتم القبض على حامت ، ليسمعوا وقتها صوت الناس اليت تنادي ويف تلك األ

الناس وحىت ضربه بينما يتدخل املأمور ورئيس ي يتم القبض عليه من قبل ذوال،امت املتوجه حنو قسم الشرطة للحاق حب
خراج مسدسه  ك اللحظة حياول حامت املقاومة و إويف تل،قسم ىل ال إ ه ذخوأ القبض عليهاملباحث إلبعادهم عنه،  ليتم 

يقاع بإ ونسمع موسيقى.لك من خالل لقطة صدرية ذوقد كان  ،رضاليسقط شريف أ ،شريف ويصيبه يف كتفهليصوبه حنو 
 .           جدا قوي 

           
 

 (65( و رقم )64أنظر للقطة رقم ) 
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 (67( و رقم )66)أنظر للقطة رقم 

لك من خالل لقطة ذوقد كان ،رصهما على مصلحته حلاظهارا ليحاول رئيس املباحث و املأمور اقناع حامت بتسليم نفسه 
لك من خالل لقط قريبة ونسمع موسيقى ذوقد كان  ،ليطلق النار على نفسه  اجلزء الصغري بينما يوجه مسدسه حنو نفسه

وهو حياول لفظ أنفاسه األخرية يطلب من املأمور أن ،لى األرض بينما يسقط حامت عحزينة امتزجت بصوت عيار ناري 
        لك من خالل لقطة صدرية بزاوية غاطسة بينما يستفسر املأمور عن سبب بكائه ذ نور على فعلته ، وقد كان تساحمه

 لك من خاللذوقد كان   ،خرية األاسه نفيلفظ ألك من صنع يده بقوله )مش انت ايل عملت كده لنفسك( ، لذن كل و أ
                                                                 املوسيقى احلزينة.لقطة قريبة بزاوية عادية ونستمر يف مساع 
ية لك من خالل لقطة جامعة للجزء بزاو ذوسط اجلماهري يف الشارع وقد كان  ولينتهي   املشهد برجال الشرطة املتأهبني

                                      تصاعدية و حركة بانورامية عمودية .                                                                                        
                                                                                     الفيلمية:         تتاليات مالقراءة التضمينية لل-7

             االولى:                                                                                                    تتالية الم
                                                                                                                       :          ات وحركات الكاميرااللقط*داللة 

طة العامة قليتضح من مشهد البداية من خالل تسليط الضوء على الشارع وتلك اجلموع  املتظاهرة من خالل تلك ال-
نتقال لتلك وحىت مع اإل،تفاصيل احلدث واملكانركة بانورامية عمودية واصفة بتمعن طار زاوية غاطسة حباملؤطرة للحدث يف إ

ي تعمل الشرطة على ذاب املتظاهر " الو قصة الفيلم من خالل" الشبل أكثر يف احلدث أيطة اجلزء الصغري ملتابعة تفاصاللق
 ولئك املتظاهرين من خالل ضرهبم وغريه.   اطار زاوية غاطسة داللة على سحق أردعه والقبض عليه يف 
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وصعودهم لسيارة الشرطة ،مر باالسراع للقبض على املتظاهرين ن خالل رئيس املباحث الدي يأ:  ظهر مالحوار  داللة*    
 منعهممن خالل السماح بضرب املتظاهرين أمامه  دون  أن يتحرك وحىت بقسوهتا وتسلطها  ،يوحي لنا حبزم تلك الشخصيةل

ماحيدث نتباهنا لرتقب مق التشويق لشد إيقاع قوي نوع من ع: خلقت تلك  املوسيقى بإ و المؤثرات الموسيقىداللة  *
               بصوت هتاف املتظاهرين .                                                                     بة وزيادة يف احلماسة عندما امتزجتنوع من الره تخلق وحىت أهنا 

                          يتضمن مشهد البداية عدة قضايا منها :                                   : (القضايا السياسية )داللة المضمون*
                                  يه يف الشوارع بطريقة سلمية .قضية  التظاهر  للشعب احملتج أو املناضل املعرب عن رأ1
          ستخدام القوة والعنف من الضرب وغريه وصوال حىت لتوقيفهم.                                                                 ع السلطات االمنية للمتظاهرين  بإو قمالعنف البوليسي أ2
                   ظاهر كحق مشروع(              ق التمنع الشعب من التظاهر وحىت العمل على قمعه )التعدي على ح3
                                    ي و التعبري.                                    حريات االنسان من خالل حرية الرأ نتهاكإ4

                                                الثانية :                                                             تتالية الم
ن املباحث يوجه تعليماته حلامت بشأ من خالل تلك اللقطة الصدرية لرئيس :  وحركات الكاميرا قطاتلال*داللة 

حامت على  التسلط بينما ظهر على ي يظهر عليهذمن مالمح شخصية رئيس املباحث ال لتربز لنا تفاصيل معينة ،املتظاهرين
وحىت  ،وقد كانت من خالل اللقطات املتوسطة ،ؤساءها حىت لو كانت غري إنسانيةوامر ر كل أ  ذأنه شخصية تابعة ، تنف

نه تضح من خالهلا أي يذوال ،هتا مع املتظاهرين املعتقلنيصدرية لتوضيح مالح شخصية حامت وحىت تصرفاالمريكية و األ
لسلطة عتبار نفسه هو ااهلوس املرضي من خالل الضرب و اإلهانة و إحلد  متسلطةو ،عدوانية و عنيفة ومستبدة شخصية 
ي حتدث  يف اهلاتف ذاملعتقل ال للشاب وقد ظهر من خالل لقطة صدرية،وجيب االمتثال و اخلضوع له وطاعته بداهتا ،

                                                                                                            لك من حقوقه ذعتبار بإ
الساخن على ظهره .كما  س الشاي الله من خالل وضع كأذلق احلرية واحلق يف ضربه ،وحىت إطعترب حامت بدوره له مبينما إ

بدل املظاهرات ،  ههتمام مبستقبلاملعارض من خالل  نصحه للشاب  باإلخر ظهر أن حامت هو شخصية ال تقبل الرأي اآل
ي ذوقد ظهر من خالل ضربه للمعتقل ال ،ال بلغة العنف و التهديدنه شخصية ترفض  لغة  النقاش  وال تعرتف إوكما أ
                                                                                              يبه  .ذوهتديده بتعجادله 

وقد ظهر  ،ازماهتالمشروعة ملواجهة أو تلجأ للطرق و احللول ال،ي انسانية هو شخصية فاسدة أال تعرف ألك ذىل إباإلضافة 
 مر بتخبئة جثته بدل دفنه .ي أذخالل اللقطة للسجني  املتويف ال من



التطبيقياإلطار   
 

288 
 

 نه شخصيةحامت مع معتقلي املتظاهرين على أ وحىت حوار ،املباحث من خالل حوار رئيس :يتضح الحوارداللة *   
ضح من خالل توي ،للمساجني و االهانة ،الل و التهديد ذاإليب و الرتهيب و ذساليب التعو  متارس كل أ ، عدوانية

.                                                         ن هنا دماغهم معدولة( توجيهات سامي من جهة قوله) عايزك تضبطي العيال دي خيرجوا م
خالل كالم حامت املوجه للمعتقلني بقوله)انا من حقي اضربك، ........وشكلي كده بدل ماراح لك من ذكما اتضح ك

ي داهيه حلد بقوله)تطلعوه بره ختبوا جثته يف أمشروعة الكما أن يستخدم كل الطرق  ال،( للنيابة اوديكم االستقبال  ادويكم
                                                                                      ماميوت بكره ، وبعدين بقى بتصرف(. 

                         أنه تبعث نوع من الرتقب. كما،: كانت خافثة قامتة اللون ودلك لطبيعة املكان )السجن( االضاءة  * داللة
ليوحي بغضبه  ،شخصية حامت وخاصة الرتكيز على نظرات عينه: ظهرت من خالل مالمح  الغرائز وداللة االيماءات  *

    ستكانة و الضعف و اخلوف و اخلضوعهرات فيتضح أنه شخصية ال تعرف اإلأما شخصية معتقل املظا .،وحىت عدوانيته
                                              و أهنا شخصية متمردة وثورية وثابتة يف مواقفها و قناعاهتا .                                          

                                            :برزت العديد من القضايا منها :                                    ةالقضايا السياسيداللة * 
                                         هانته وحىت ضربه .         ي من خالل إدالله و إهدار كرامة املواطن املصر قضية إ

                         ي و املناضلني                                      العنف البوليسي من قبل أجهزة األمن ألصحاب الرأ
         تفي يف حالة إعتقاله إلستدعاء حمامي جراء اتصال هاملصري يضح من خالل حق املتهم يف إحقوق املواطن ا إستيالب

                                                                  و غريه .                                                      أ
ن القانون بقول حامت)عامل عتبارهم خارجي ع) املتمثل يف األجهزة االمنية( ألصحاب الرأي وحىت إقمع النظام السياسي 

                                                         بلطجي بتاع سياسة(                                                    
                         ة جثة امليت .                مر حامت ختبئالمشروعة من خالل أمن و ممارساهتا غري الجتاوزات أجهزة األ

مع الشعب املعارض خاصة  عطاء نفسها السلطة املطلقة يف تعاملهاات السلطة غري املشروعة حلقوق اإلنسان و إنتهاكإ
اليت تدعى خمالفة  ضاعه لقناعاهتا  منع حرية الرأي و التعبريخشعب ال تعلو على سلطتها ووصوال إلرادة دلك البإعتبار إ

يل تضيع مساحة الدميقراطية                                                                                       اطي.وبالتملبادىء النظام الدميقرا
                                                         :                                                                                                                    ثالثةال تتالية الم

ن شريف أمريكية  قطات الصدرية و القريبة و حىت األيتضح من خالل تلك الل  :وحركات الكاميرا  اللقطات *داللة 
ن القانو ا هو شخصية تطبق ذعة من خالل تعامله مع الساعي ،وكبسيطة و متواض هو شخصية،املتمثل يف رئيس املباحث 

خر و حقوقه .                                                                            ويظهر من خالل أمره بإطالق سراح املتظاهرين،وحىت أنه حيرتم اآل
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ه من جهة  ، وهو حيرتم ر شريف مالمح شخصية رجل القانون من خالل تواضعا: يتضح من خالل حو  لحواراداللة * 
خرى وإعرتاضه على إستخدام العنف ضدهم من جهة أ،لقانون وحقوق اإلنسان من خالل إفراجه عن املتظاهرين من جهة ا

نه حريص على تطبيق القانون ،وعدم خمالفته من على متهم عندي يف النيابة(، كما أبقوله )ميت مرة مافيش حد ميد ايده 
.                                                                وبس( نونخالل حواره مع رئيس املباحث )احنا بنطبق القا

كما ،ن احملضر مفربك الفة للقانون ومبادئه عندما خيربه شريف أخر شخصية رئيس املباحث املخبينما تظهر من اجلانب اآل
  .تهده(حانتم ختالفوا القانون و الدنيا  يظهر من خالل قول شريف )بطلوا

من خالل مالمح وجه شريف وتبسمه أمام الساعي وكدا املعتقلني أنه شخصية  يظهر:  والغرائز  اءات اليماداللة * 
                                                                           .عن الغرور و التكلف  ةمتواضعة بسيطة بعيدبشوشة، 
                              داري .                                      بالطابع اإلسيط ملكتب شريف ليوحي : بالديكور* داللة 

                               تالية الفيلمية عدة قضايا منها :                                              ت: تتخلل امل( القضايا السياسية) * داللة المضمون
ومدى عدالته  ،ى اجلهاز القضائياحلرص على تطبيقه املتمثله يف شخصية رجل القانون" شريف" للداللة علحرتام القانون و إ

                                                                                   تباعه للنصوص القانونية .            ،وإ
هانته أو إستعمال العنف ضده يف حالة اإلعتقال )من خالل إعرتاض شريف قوق املواطن املصري من خالل عدم إحرتام حإ

                                                                           تهمني(      ستخدام العنف و ضرب املعلى إ
حقهم التظاهر و التعبري عتبار من املساملني بإإلفراج عن املتظاهرين حرتام حق املواطن يف التظاهر كحق مشروع، ومتثل يف اإ

                                                                                  لك ال خيالف القانون .       ذيهم مادام عن رأ
م صحاب الرأي باساصة أفيق التهم للمواطن املصري وخساليب ملتوية و تلثلة يف رئيس املباحث( ألتباع السلطة )املتمإ

                                                                     من .                            احلفاظ على االستقرار و األ
كم ،وهو ضد أمن كل صاحب رأي جمرم حمرض على قلب نظام احل  منع أصحاب الرأي من التعبري عن أفكارهم و إعتبار

 ستقرار البالد وقد اتضح من خالل حوار رئيس املباحث .مزعزع إلالدولة و 

                                                                                                                                                                                            :رابعة ال تتالية الم
                                                                                             :      وحركات الكاميرا  قطاتلالداللة * 

رساهتا من خالل شخصية لتوضيح مالمح الشخصيات ومما،مريكية ملتوسطة ، واملقربة و األقطات اليتضح من خالل تلك ال
                                                         .وكسبه  حامت يظهر أهنا شخصية متتثل ألوامر رئيسها حماولة منه إلرضاءه 
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                       ساليب ملتوية .أ شخصية متملقة لرؤساءها كما يتضح أنه شخصية خمالفة للقانون وتتبعومنه حامت هو 
،     هلا قناعاهتا  ةهنا شخصيا يتضح من خالل ردة فعلها أذوك،فة و أما من خالل ظهور وداد يف املدرسة وهي شخصية مثق

                                                                  وقد ظهر من خالل حديثها مع عضو" احلزب الوطين" .                                                 ،ا شخصية ثائرة و متمردة ذو ك
وار مابني سامي وحامت مالمح تلك الشخصية الفاسدة ،وخمالفته  للقانون بقوله )مش احل: يتضح من خالل  لحواراداللة * 

 .عايز حد يشم رحيتهم ، وكيل النيابة ..ممكن يطلب يفتش يف اي حلظة(

ومتلقا لرئيسها بقوله)قرار االفراج مش حيتنفد من عندنا ،رضاءا هو شخصية بدورها خمالفة للقانون إن حامت أكماتوضح 
 .                                                   ه(...ساعدتك قلت أل ، أنا حقول أل حلد ماساعدتك تقول آه  أنا أقول آ

وتتحدى ،ا السياسية وال هتاب شيء هنا شخصية هلا قناعاهتيتضح أ ،طينأما من خالل احلوار بني الناظرة و عضو احلزب الو 
                                                                                                                                      .بنها لتظهر عدم خوفها )مالكش دعوة بابين(أيا كان حىت عندما هددها العضو بإ

يظهر من خالل تعبريات وجه حامت أنه شخصية منافقة  ، كما ظهر أن رئيس املباحث هو :  االيماءات و الغرائز * داللة
                                                                  شخصية مغرورة متفاخرة خاصة عند إطراء  ومتلق حامت له .

                                                                                       فهي شخصية قوية وال حتب التملقأما مالمح وداد 
                           قضية :                                    ،اتضح من خالل املتتالية الفيلمية   :(القضايا السياسية* داللة المضمون )

                                       .لفساد السياسي )السلطة املتمثلة يف رئيس املباحث وحامت( بإعتقال املواطنني دون وجه حق ا
وعدم تطبيقه من خالل إستمرار حبس ،و التمتع بصالحيات فوق صالحياته وخمالفته للقانون   إساءة استخدام السلطة

                                    يابة عنهم.                                            املتظاهرين بالرغم من إفراج الن
                                                                                                        .التعدي على حقوق املواطن املصري من خالل سجنه دون وجه حق بدعوى احلفاظ على النظام و اإلستقرار 

               خوف السلطة من القوى املعارضة و أصحاب النضال السياسي خاصة على خلفية اإلنتخابات الربملانية .
بإعتباهم أصحاب  ) انتهاكات حقوق اإلنسان (،وبالتايل العمل على قمعهم وإسكاهتم من خالل زجهم يف السجون

                                                                                                            .ي شغب(  أبات تعدي على خري مش عايز النتخاالشغب بقوله)خلي ا
يتضح من خالل قول وداد ،ومركزيتها من خالل احلزب الواحد )احلزب الوطين( ،قضية التوريث السياسي و أحادية السلطة 

                                      حلزب )بقالكم اربعة و عشرين سنة قاعدين على قلبنا( للداللة على إنتقاد سيطرة احلزب الوطين احلاكم على السلطة.                    لعضو ا
املتمثل يف رئيس وخاصة التواطؤ مع اهلرم الفاسد ،إستخدام السلطة لألساليب غري املشروعة الفساد السياسي من خالل 

                                                            املباحث ،وترك بعض املهام ملرؤوس فاسد وإستغالله حىت يقوم بدال عنه بأعماله غري القانونية .                                     
                                              .ب )ماتشويش على ابنك(هتديد السلطة للفئة املعارضة هلا وختويفها بقول رئيس احلز 
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 ذإ ،املعارضة يف فرتة االنتخابات العنف السياسي للسلطة على خلفية التحضري لالنتخابات ،يوضح سياسة الدولة اجتاه
                                                 حتاول دائما قمعها و اسكات الصوت اآلخر.                                   

ويتضح من خالل قول وداد)انت  ،، وغياب الثقة يف التغري من قبلها  )عالقة  احلاكم و احملكوم( اهلوة بني السلطة و املواطنني
                         عايزين  منا ايه ثاين(                                                                              

و التواطؤ  ،ي تضع عالقة التابع للمتبوع و الوالء للرئيسذال،العالقة املهنية بني الرئيس و املرؤوس يف جهاز السلطة )األمين( 
                                                                                                                                                                                                                                           الفاسدين مع بعضهم البعض .                                                                                       

                                                                                                            :  تتالية الخامسةال
هو يستمع لشكواهم و  ،هايل احلي"شربا"من خالل تصرفات حامت مع أيظهر  : وحركات الكاميرا اللقطاتداللة * 
ليهدده ،ستغل طلب صاحب املطعم للفاتورة طماعة ، جشعة للمال و إنتهازية خاصة عندما إ نه شخصيةويتلقي النقود أ،

                                                      حبكم سلطته .                                                                      
 ، مع أهايل املنطقة خبصوص حل مشكالهتم أنه شخصية جشعة للمال  اتضح من خالل حديث حامت  الحوار :داللة * 

عف و اخلوف منهم، حىت الض ويف املقابل يظهر على الناس.املساكني لقبض مقابل خدمتهم  ملشكالت الناس  و مستغل
ستعمال مجلته كره مبحضر قدمي ضده بإذ للفاتورة ليويظهر من خالل طلب صاحب املطعم  ،أنه شخصية  تلجأ   لإلبتزاز

واليت وصلت لدرجة ،مت وغطرسته هنا  مدى غرور حا وليتضح،الشهرية)اىل مالوش خري يف حامت مالوش خري يف مصر( 
                                                                                    تنصيب نفسه حاكم لريبط نفسه دائما مبصر.             

نه شخصية تسلطية ، وتسعى لفرض نفسها على يتضح من خالل تعبريات وجه حامت أ:   االيماءات و الغرائز  داللة* 
من حيث شراهته للحصول على املال أو يظهر من ا طماعة ذوك ،لكوشخصية هلا حب مت ،هوالغري ولو بالقوة ، و التهديد 

                                                                                                      هامه للطعام .لتخالل إ
للطبقة و البيئة احملاطة بالشخصيات ) عيشي فقد كان بسيط يوحي باملكانة و املستوى امل يف املطعم  :الديكورداللة *

                                      .                                                                                (الفقرية 
ظهر هنا عدة قضايا منها :                                                                             :(القضايا السياسيةداللة المضمون )* 
                                                               لفساد السياسي للسلطة املتمثلة يف حامت من خالل تلقي الرشاوي من املواطنني مقابل حل مشكالت املواطن البسيط .                     ا

  ي كان يتلقى الرشاوي وغريه حبكم وظيفته يف الشرطة ذال ،مية النافدة املتمثلة يف حامتغياب الرقابة على سلطة األجهزة احلكو 
                                                        وغريه.                                                                مكاسب شخصية بطرق غري شرعية من خالل الرشوة ، االبتزاز السلطة ملنصبها ولنفودها لتحقيق ساءة استغاللإ
وقد ظهر من خالل هتديد حامت لصاحب املطعم مبحضر قدمي  ) انتهاكات حقوق اإلنسان (،يبتزاز وهتديد املواطن املصر إ
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                           عندما طالبه بدفع الفاتورة .                                                                   
 ستغالهلا .ة من خالل بعض رجاهلا الفاسدين بإه يف مقابل السماح للسلطقو جهله حبقو ،السياسية للمواطن  غياب الثقافة

                                  :                                                                          دسة السا المتتالية   
مح : تتضح من خالل تلك اللقطات مابني صدرية ، و أمريكية أبعاد و مال حركات الكاميرا  اللقطات و* داللة 

                                           . م ، واحلزمهتمام بالنظاوطريقة إدراهتا للمدرسة من خالل اإل ،لشخصية الناظرة"وداد"
للقطة املتوسطة بزاوية طابع حترري غريب من خالل تلك او ذهنا  فيظهر أ ،يعة شخصية خطيبة شريفأما من حيث طب

.                           قصري لباسها ال ية اليت يظهر من خالل ومالمح يف شكل تلك الشخص،براز تفاصيل تصاعدية إل
  ج مضاد لسيلفيا التحرري ذ منو  التقليدية و احملافظة لتمثل طبيعتهايف مقابل نور اليت تظهر يف إطار زاوية اجملال و اجملال املقابل 

للشرطي يظهر أهنا  كرتاثهاوعدم إ ا املكشوفة يف الشارعهتار يلقطة الصدرية لسيلفيا وهي تدخن يف سلومع تلك تلك ا
يف تصرفتها مع خطيبته من حيث حبه وحرصه عليها من ناحية ب نوعا ما ذبذن شريف متشخصية مستهثرة بينما يظهر أ

                                        خرى .                                                                               ا من جهة أه على تصرفاهتعرتاضوإ
هنا شخصية هلا قناعاهتا اليت حتاول تطبيقها على املنظومة "وداد" مع مدرس التاريخ يظهر أ: من خالل حوار  الحوارداللة * 

وطرق التدريس بقوهلا)التاريخ عمره ماكان حواديث والتاريخ ملا بيتغري اجلغرافيا بتتغري وبتتقسم زي ماهو كل ،التعليمية 
                                                                                                .تتقسم( ماحوالينا دلوقيت بتتغري و 

وطريقة تفكريها )مش حتبطلي ايل بتشريه ده ،ا املستهثرة هتعرتاضه على تصرفاا من حوار شريف مع سيلفيا يظهر لنا إوأم
ا هناإلجناب خوفا على رشاقتها أ عرتاض سيلفيا علىومن جانب آخر ظهر من خالل إ،ده ؟( ... ايه التخريف ايل بتقوليه
             مقابل مجال جسمها .  ة املتمثلة يف األمومةأهتتم بالطبيعة الكامنة يف أي امر يب ال شخصية حتررية باملفهوم الغر 

ودور املرأة يف االجناب بقوله )الست مابتحسش اهنا ست ،االستقرار و  ميانه بالعائلةي أظهر رغبته يف األبوة و إذأما شريف ال
                      غري ملا ختلف(.                                                                                                               

يف .هنا شخصية ال مبالية ومستهثرة يف سلوكياهتا سيلفيا" أ عبريات وجه "يظهر من خالل ت  :  الغرائز يماءات واالداللة * 
               .                                    رفاها قه لدرجة التغاضي على تصل يظهر على شريف حبه لسيلفيا وتعلمقاب
ليوحي بطبيعة  ،املدرسة يقاع غريب حلظة توجه سيلفيا حنو: أستخدمت موسيقى بإالمؤثرات الصوتيةو  الموسيقىداللة * 

وتصرفاهتا .                                                    ،تلك الشخصية التحررية بالطابع الغريب من حيث طريقة لبسها
                                                                                                         :(السياسية  القضاياداللة المضمون )* 

سياسي يف اجملتمع الدويل من حيث شارة ايل قضية التقسيم اجلغرايف و الوداد مع  أستاد التاريخ اإل يتضح من خالل حوار
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                           ها داخل الدولة الواحدة لتظهر دول جديدة .و حىت انشقاق،نفصال الدول عن بعضها البعض إ
                                                        طار احلراك السياسي .                                          غري اخلارطة السياسية للعامل يف إت هومن

ل تطبيقه عندما محى خطيبته من )املمثل القانوين " رئيس النيابة( واخرتاق القانون بدستغالل املنصب من خالل شريف إ
              ووظيفته ليتغاضى عنها .،للشرطي عن امسه  غم تلبسها بتهمة تعاطي خمدرات ليتدخل ويفصحعتقال ر اإل

 هنا القضاء حييد عن القيام بدوره.      وبالتايل 

                                                                                                          :      متتالية السابعةال
مريكية وحىت املقربة و القريبة ني املتوسطة و األ: يتضح من خالل اللقطات ماب حركات الكاميرااللقطات و * داللة 

     هي تستحم ،و ، ة ذنافالشخصية حامت اليت تعاين من الوله و اهلوس املرضي من خالل التلصص على نورمن خالل فتحة 
و شم ،وتعاين من الكبت الدي يصل به اىل حد التلصص على بيتها ،ة ومهووسة جنسيا يسو لك شخصية غري ذو أنه ك

 هتا ومالبسها الداخلية .                                                                                                      ثياهبا وحىت سرقة صور 
نه يعاين من وهي عارية على أ ،يف النظر اليها ذذظهر من خالل مالمح وجهه وهو يتلي  : و الغرائز  ايماءاتداللة *

                                                           الكبت اجلنسي .                                                     
واحلالة االجتماعية لتلك الشخصية الفقرية  ، ي يوحي بالبساطةذور "غرفة نور" ال: يتضح من خالل ديكالديكورداللة  * 

                                                                                                                        البسيطة. 
بيت نور ، وثانيا تربز تلك احلالة ن الرتقب أوال من خالل تلصصه للتبعث نوع م : كانت خافتة قامتة االضاءةداللة * 

                                           النفسية اليت تعيشها الشخصية"حامت" من خالل هوسها اجلنسي املرضي .                                                              
ث يف نفس املشاهد نوع من التشويق والرتقب ملا قد يقاع قوي تبعموسيقى بإ : كانتداللة الموسيقى و المؤثرات* 

                              سيحدث                                                                                          
                                                                                                                     :   (القضاياداللة المضمون) * 

                                                .غراضها(التعدي على أمالك الغري من قبل السلطة )إقتحام بيت نور وسرقة أ
        نتهاك خصوصيتهاوهي تستحم وإ،خالل التجسس على نور التعدي على حقوق املواطن )حقه يف اخلصوصية( من 

.                                                                                                                 ) انتهاكات حقوق االنسان (
                            :                                                                                     تتالية الثامنةالم

وسطة طبيعة تلك العالقة اليت لقطات األمريكية و الصدرية و املتيتضح من خالل ال :  اللقطات وزوايا التصوير* داللة 
 .                                       شريفإبنها  وحديثها معها عن ، ا داخل منزهلاتربط بني وداد ونور من خالل تواجده
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ظاهرات فقد سبق وشاركت يف م ،ن وداد شخصية ثورية هلا مشوار نضايلمن خالل  لقطة اجلزء الصغري على أكما ظهر 
لك من ذوقد ظهر ،منية )الشرطة(األضت للعنف وغريه من قبل السلطة و تعر ، هنا اعتقلتهي وزوجها املتويف لدرجة أ

          هم من قبل الشرطة من خالل الضرب .وزوجها وسحق ومن بينهم وداد،اب احملتج بخالل  تلك الزاوية الغاطسة للش
املنحرفة اليت تعمل على تركيب صور تلك الشخصية  ةيظهر طبيع ،ة حلامت يف حمل التصويرالصدري ةأما من خالل تلك اللقط

                                                                                                           . جسام فتاة عارية أل
ومن جهة أخرى مسرية وداد  ،وداد  أوال : حب نور لشريف من جهةمن خالل حوار نور و   : يظهر الحوارداللة * 

النضالية كشخصية ثورية يف اجملال السياسي من خالل سرد قصة عالقتها مع زوجها بقوهلا)تعرفت عليه يف مظاهرة واحتبسنا 
ن شخصية "وداد" بالرغم من يوضح أ ،جييب اسطوانه لعبد الوهاب(أما بقوهلا )لقيته .بعديها وملا خرجنا من السجن ...(

                                                                                     ا رومانسية ،وهلا حس مرهف . قوهتا إال أهن
ساليب واملستغلة اليت متارس كل أو الفاسدة ،يتضح طبيعة تلك الشخصية غري السوية  ،أما من جهة  حوار حامت مع املصور

فهو يعاين  ،عتبار نفسه هو الدولة نفسهامنصبها لدرجة إاع الكل لسيطرهتا حبكم االبتزاز وغريه ،وهو شخصية حتاول اخض
                                                   .من مرض التسلط جبملته الشهرية)اىل مالوش خري يف حامت مالوش خري يف مصر( 

ف هنا فتاة رقيقة ، حاملة مغرمة لدرجة الوله بشري: من خالل تعبريات وجه "نور"يتضح أو الغرائز  يماءاتاالداللة * 
خالصها ووفاءها لزوجها املتويف تظهر مدى حبها وتعلقها الشديد  وإعن زوجها ل ودادلك من خالل حوار ذتضح كما إ،

                                      وغري سوية جنسيا .                                                    جهه فهو شخصية تسلطية حامت من خالل مالمح و  ا.أم
ظهرت وأ ،لك البعد النفسي و اإلنساين مابني الشخصيتنيذوداد عكست ة يف بيت : كانت خافت ضاءةإل ا* داللة 

ثارة املشاعر( القة . جتعل املشاهد يتأثر هبا )إاحلميمية يف تلك العظهرت نوع من عالقتهما القوية و الودية ، كما أهنا أ
                                                                                                        .خاصة من خالل حتدث وداد عن شريف

                                                                     : يظهر بساطة  تلك الشخصية" وداد"         الديكورداللة * 
ضفاء جو عاطفي : من خالل أغنية " عبد الوهاب" إلثراء املشهد و إعطاءه عمق أكثر وإ الموسيقى و المؤثرات داللة* 

خللق نوع من التشويق و ع قوي ا يقامن خالل سرد وداد لقصة حبها لزوجها ، أما من خالل إستماعنا ملوسيقى ب خاصة
كثر لتفاصيل يف تلك القصة اليت تسردها "وداد"                                                                              شد إنتباهنا أ

امتدادا  ها السياسية اليت كانتتجتماعية و االنسانية وختللامتزجت مابني اإل : (القضايا السياسية) داللة المضمون* 
                                                         كر منها :                                                                ذ جتماعية لنلعالقات إ

اركتها يف التظاهرات )املشاركة السياسية شوم،"وداد" النضالية مشاركة املرأة يف اجملال السياسي يتضح من خالل مسرية-
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                                                                                                                      للمرأة(
خالل سرد  اتضح من"  وزجهم يف السجن بإعتبارهم أصحاب الرأي،العنف السياسي للسلطة من خالل قمع املتظاهرين -

                                                              ." وداد" لقصة عالقتها مع زوجها من خالل املشاركة يف التظاهرات 
                                                       ومسريهتا النضالية .                                                     ،الوعي السياسي للفئة املثقفة من خالل شخصية "وداد "-
ويتضح من خالل عمل ،ستخدام كل األساليب غري املشروعة حبكم منصبها وإ،يف حامت  الفساد السياسي للسلطة املتمثلة-

                                                                                           .ا هتديداملصورذوك،امرأة عارية لصورة نور اليت سرقها على جسم  بفوتوشو 
                                                                                                              .التسلط املرضي للسلطة من خالل حامت -
                                                                                     .(حامت للمصور واستجابته له  خوفا منه) حوار هب من خالل ترهيبه وهتديدطة للشعلاستغالل الس-
، هيبه و ختويفه من جهةتر يف إطار  نسانية  للمواطن املصري إهدار الكرامة اإلانتهاكات حقوق اإلنسان  من خالل  -

                                     (                                          خالل عمل فوتوشوب صورة نور على إمرأة عارية ستباحة التعدي على كرامته )منومن جهة إ
                                                                                         :                 تاسعةال متتالية ال
حياة املعتقلني السياسيني  وغريهم  براز واقعهو إ ،: يتضح من خالل تلك األمريكيةوحركات الكاميرا اللقطاتداللة * 

ستخدام لغة القوة بدورهم يتضح من خالل حماولة خالل التعدي على بعضهم البعض ،و إداخل السجن من  من املساجني
                                                                 اه . ذآ ملنحرف هتديد معتقل املظاهرات  إلعطاءه نقوده وإالاجملرم ا

حلم تلك لى الشارع املطلة ع وهي تستنشق اهلواء من النافدة،بينما يظهر املعتقل من خالل تلك اللقطة القريبة للشخصية 
                                                                                                         الشخصية باحلرية .

لك فاسدة تستخدم كل ذوكلطماعة )حامت (ة تلك الشخصية اريكية طبيعمو األ لقطات الصدريةبينما أظهرت تلك ال
                                                             غري املشروعة وحىت السرقة.                                                      ساليباأل
من خالل أوال طبيعة تلك العالقة مابني املساجني  ار املعتقل مع السجني  اآلخرالل حو خ: يتضح من الحوار داللة * 

 .                                   ستخدام السالح )آلة املوس( بقوله)قب بعشرين جنيه وإال حعورك(املال بإ طلب اجملرم
على هنب داللة على شخصية" حامت " الفاسدة و الطماعة اليت تعمل ،أما من حيث جواب املعتقل بقوله )حامت نفضنا( 

                                                                                             عتقاهلم .مال املساجني يف حالة إ
هي بتاع وزارة الثقافة(  اده لدرجة سرقة الدولة نفسها) ..ليظهر فس،وعقد اتفاق معه  ،أما من خالل حواره مع سارق اللوحة

فهو حريص حىت ال يقع حتت ،وجيم (حرصه وخوفه على منصبه بقوله)ما أقدرش..يعين سني من جانب آخر  كما أظهر 
 أي مساءلة . 
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جل احلرية تناضل من أ نه شخصيةعبريات وجه معتقل املظاهرات على أت :  يظهر من خالل و الغرائز  اليماءاتاداللة * 
         وعاشقة هلا من خالل استنشاق اهلواء أما من خالل تعبريات وجه حامت والسارق يعرض عليه املال هو شخصية طماعة 

                                                         و جشعة.                                                             
ق من شباك لك النور املنبثذفيه ، وقد كانت طبيعته من خالل  : جاء توزيع االضاءة داخل الكادر معربا ضاءةإلاداللة * 

.                                 ىل التحررمعربا عن أمله وتطلعه إ ،الزنزانة إنعكس على وجه الشاب املعتقلضيق يف مشهد 
       ، يف مكتب حامت النابعة من املصابيح اإلصطناعية  إلظهار أبعاد تلك الشخصية الطماعةضاءة اخلافثة أما من حيث اإل

هب و غريه . ولتبعث يف نفس املشاهد نوع من االحساس بالسواد املرتبط و الظالم اليت تعيشه من خالل السرقة و الن
                                                                      وحىت اخلوف منها .                                             الشخصية لدرجة االمشئزاز منها ب

داري .                                                             كتب " حامت" راجع للطابع اإليط مل: كان بس الديكورداللة * 
                                تتالية قضية :                                          : يتضح من خالل امل( القضايا السياسية) داللة المضمون* 
اليت جتمع مابني يظهر من خالل مشهد الزنزانة  ،ية اليت باتت تساوي مابني اجملرم و املناضلختالل العقلية السلطو إ-
ن السلطة فاقدة أليظهر  ،نحرفنيو اجملرمني و امل ،سالمية املتطرفةو اجلماعة اإل ،من احلركة الطالبيةصحاب الفكر و النضال أ

                                                             دراك املعريف للتمييز فكريا ومعرفيا بينهم .                           لإل
 لوحة فنية  و غري مشروعة من خالل عقد اتفاق لسرقة ،تباع أساليب ملتويةاسي للسلطة)حامت( من خالل إالفساد السي-

                                جشع السلطة لتحقيق مصلحتها الشخصية .                    يظهر طمعا يف املال .وهنا 
وقدرته على دخول مكتب املأمور لسرقة اللوحة  ،ستغالل املنصب لتحقيق مصاحل شخصية )استغالل حامت ملنصبهإساءة إ-

                                                                       الفنية مقابل مبلغ مايل(                                    
رشيف الثقايف للدولة من خالل التخطيط لسرقة لوحة فنية على املوروث و األ(تمثلة يف حامت امل)تعدي السلطة السياسية -

 لوزارة الثقافة .  

                   :                                                                                         تتالية  العاشرة الم
يبة مالمح شخصية حامت وتصرفاهتا يف يظهر من خالل اللقطات الصدرية وحىت القر : * داللة اللقطات و حركات الكاميرا

هانة من خالل صراخه و تستخم لغة الزجر و اإل،و عصبية  ه شخصية عدوانيةنليتضح أ ،له، وتعامله مع املواطننيطار عمإ
.                                                                                                    يف وجه والدة معتقل املظاهرات 

لفض إشتباك بني  ستخدام السالحواقف من خالل إمعظم األزمات و املشخصية عنيفة تستخدم السالح كحل يف  هكما أن
جلها اشتبكت املسجونات من خالل تلك النقود اليت من أ ذماع من خالل أخنتهازي وطإستغاليل وإوهو  املسجونات ، 
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                                                                           اللقطة مابني املتوسطة وحىت الصدرية.                      
لفظي مع لبني حامت ووالدة املعتقل أنه شخصية تستخدم العنف ا ي دار ماذ: يتضح من خالل احلوار ال الحوارداللة * 

املواطن  من خالل هنره هلا للسكوت)خالص جره ايه يا وليه ..انت حتحكيلي تاريخ حياتك( ، كما أنه شخصية منحرفة 
                                                                                         .خالل عالقته بالعاهرة املسجونة بقوهلا)آمال لو ماكنتش بتاعتك(  يظهر من 

عتقل بأنه طرت عليه والدة امليظهر من خالل تعبريات مالمح وجه حامت عندما أ : ايماءات و تعبيرات الوجهداللة * 
ال يأيت ما كما أنه من خالل صراخه يظهر أنه عدواين خاصة عند،شخص طيب  على أنه شخصية متفأخرة حتب املدح 

                                                                                                           على هواه   الكالم 
 بعاد تلك الشخصياتلدرجة أهنا قامتة اللون يف مشهد اإلشتباك يف الزنزانة إلظهار أ: كانت خافتة ضاءة اإل داللة * 

                                                         جل املال .                                      وماتعيشه من صراعات عدوانية من أ
                                                                                                                 :       (القضايا السياسية) داللة المضمون* 
                 نه حق مشروع .                                                                        ن من خالل عدم رغبة رجال الشرطة إخبار الوالدة عن مكان ابنها مع أنساعدم احرتام حقوق اإل-
                              هانتها .    و إ،طريقة تعامل حامت مع الوالدة  صري من خاللاك الكرامة االنسانية للمواطن املنتهإ-
ي مال يدخل للقسم هو ، و استيالئه على مال املسجونات بإعتبار أحامت وجشعه الفساد السياسي للسلطة من خالل -

 ملك للسلطة)حامت(. 

                                                                                            عشر:              حاديال المتتالية  
مريكية و الصدرية و حىت القريبة طبيعة تلك العالقة من خالل اللقطات األ : يتضحوحركات الكاميرا اللقطات داللة  *

        ،حضار قضايا لتنسب له جمد حلهااملأمور من حيث ترحيبه  به ،و اإلستفسار عن غيابه الطويل يف إمابني حامت و 
ها بإخالص وإتقان وجدية ، ؤدي مهاماملستهثرة اليت ال تمور املتواكلة و لك شخصية املأذليظهر ب ،ى اجملرمنيو القبض عل

     ا ي جهد بينما تتكل على املرؤوس للقيام بوظائفها )طلب من حامت التحري ، ومجع املعلومات عن قضية مل أذوال تب
.                                                      لرؤساءها ن حامت شخصية متملقة ليظهر أ،و تفاصيلها ومالبساهتا( 

          ى البدين بالغريذحلاق األصية عدوانية ومتوحشه تفنن يف كل أساليب التعديب إلنه شخكما يظهر من جانب آخر أ
                                                                  الله و اهانته .                                               ذو ا
كلة و غري مثابرة هو شخصية ضعيفة ومتوا ،مور : يتضح من خالل احلوار مابني املأمور و حامت أن املأالحوار داللة * 
خبيتها  نه مركز للسلطة بقوله)انا قاعد زيدة من وجوده يف القسم على الرغم أنه الفائويظهر من خالل إحساسه بأ،

منا يتكل على الغري للقيام مبهامه من خالل قوله)بقالك زمان كما أنه  ال يسعى لإلجتهاد و اجلد و العمل و إ،...(
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و ليس حل القضايا وحتقيق ،ماجيبتلناش قضايا ..انا عايز كل حاجة بالتفصيل عن القضية( ، وشخصية تسعى للتكرميات 
                         .                                     العدالة بقول حامت له)ويف اآلخر  كله حيتنسب لساعدتك ..(  

كما يظهر ثقة حامت كتابع له،ويتحرك له حرية التصرف يف املواقف الصعبة عندما سأله عن معتقلي املتظاهرات و الرجل 
وكيفية التصرف معه ليخربه)ال أنا القسم بتاعي ال فيه بلطجية وال مظاهرات وال ميتني ... الصبح حتالقي القسم  ،امليت

رضاء رئيسها ومتملق بقوله)ساعدتك جواب حامت و إمتثاله ألوامره يظهر أنه شخصية حتاول إكما من حيث بتاعي بريبق(،  
          اليت تقرر مني بيعرف ومني مابيعرفش..الرجل بتاع الثالجه حضرتك تقويل مات إزاي وحيموت امىت علشان اتصرف 

                                                                                                        و اكتب التقرير(. 
، ال هتاب و تؤمن بوجود  ره مع معتقل املظاهرات يظهر على أن الشاب املعتقل هو شخصية متمردةومن حيث حوا

طالق سراحه قاله رغم إتعينما يظهر حامت من خالل رده على إعرتاض املعتقل  على إب،القانون بقوله)...البلد فيها قانون ( 
نون حامت( من قبل النيابة أنه شخصية ال تقبل اجلدال ،وال تؤمن بتطبيق القانون بقوله)قانون ..هنا يف قانون واحد بس قا

و االهانة  يبذو أنواع التع  و أي شخص يتحداه ميارس عليه  كل أساليبستبداديته وحشيته و إ ظهرأ،وكما 
                                          .خلي القانون ينفعك على روح أمك( شرف أمك .. حوديكم االستقبال علىبقوله)

ومن خالل قوله)احلشيش يكون موجود .. ،ب الشباب املتظاهر ذياتف أثناء تعكما يظهر من خالل حتدث حامت عرب اهل
                 رضاء رئيسه و ليتغاضى عن ممارساته عن املشروعة .                                                  ايل هو يعمل على تلفيق القضايا إلوبالت.انا عايزها مقفوله ..(

              .ا غروره ية حتب التملق و مايرضينه شخص: يظهر من خالل مالمح وجه املأمور أ الغرائزيماءات و اإلداللة * 
 ،سالك الكهربائيةيب املعتقلني باألذغري من خالل تعاء الذيف ايذذ نسانية اليت تتلإأما حامت فهو شخصية متوحشة وال 

               عرب اهلاتف .                                                                    االكرتاث بوجعهم بينما هو يتحدث وعدم 
: كان بسيط  ملكتب املأمور للداللة على الطابع االداري.                                                         الديكورداللة * 
ظهار مشاعر تلك وإ ،بذيوخلق عمق أكثر ملشهد التع نتباهنانت قامتة اللون خافتة نوعا ما لشد إكا  ضاءة :اإلداللة * 

.                          للتعاطف معها  تلك الشخصية املتعدبة املتوجعةلتخلق نوع من التوحد خاصة مع  ،الشخصيات
                                     ي تعيشه من الوحشية و العنف وغريه.                                            ذلشخصية حامت و الظالم الداخلي الضاءة بعد نفسي كما خلقت تلك اإل

                                                                                            :              (القضايا السياسية) المضمونداللة * 
امت( اليت تتميز بنوع حمور و بني الرئيس و املرؤوس يف سلم السلطة السياسية )السلطة األمنية املتمثلة يف املأ العالقة املهنية-

 التواطؤ.   من 
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 يوكل حلامت مسؤولية و ممارساهتم )املأمور الدي  ،ومي وغياب الرقابة ملن هم يف مراكز القوى السياسيةالتسيب احلك-  
                                     التصرف يف أمور القسم، وحل القضايا وحىت التغاضي عن تصرفاته الفاسدة .                                                          

                               .رار حبس معتقلي املظاهرات رغم اإلفراج عنهم ستمرتام القانون و خمالفته من خالل إحعدم إ-
على تصرفات  ي يعرتضذتضح عدم شرعية إعقال املواطن الداد و الظلم ليبستغياب قيمة العدالة  مقابل قيم اإلوبالتايل 

                                             السلطة )حامت وغريه(                                                          
                                                و إعتقاله دون وجه حق .                                                                                                       ،يبه ذالله وحىت تعذمن خالل إهانته ، إحقوق اإلنسان و املواطن املصري   تهاك نإ-
               ال قانون حامت(                         ن إعتبارها القانون نفسه بقول حامت)مافيش قانو طة فوق القانون بإعلو السل-
                       سلطة املتمثلة يف حامت )جلب قضية ملفقة للمأمور فقط لكسب رضاه(                    لالفساد السياسي ل-

                        و يعرتض على سياسة احلكومة .                               لكل من خيالف أ تسلط  السلطة األمنية
          ة لسلطة )املأمور( بتحقيق مآرب شخصيهتمام االسياسي للمواطن املصري من خالل إغياب العدالة و الظلم -

تغاضى عن االفراج   علمه بوجود معتقلني مظلومني لكن وحىت،من تكرميات  بدل حتقيق العدالة و القبض على اجملرمني 
                                                                                                                       عنهم.    

                                                                                                  عشر:          نية الثا تتالية الم
: يظهر من خالل تلك اللقطات مابني متوسطة ، صدرية و أمريكية وحىت مقربة حركات الكاميرا  قطات ولال * داللة 

 .                         يف مهمة  مستغلني فرصه وجود املأمور حىت اخلصر من خالل دخول السارق مع حامت لسرقة اللوحة
حىت ينتهز الفرصة لسرقة  همة القبض على جتار املخدرات للمأمورري مبنتهازية ،ووصولية فهو بتدومنه حامت شخصية إ

                                        كاء و الفطنة للتخطيط و التصرف .ذ ميز بالاللوحة الفنية ، كما أنه شخصية ال تت
ومنه خلق التشويق  .وهي تدق على الساعة الواحدة ،تصاعدية  لساعة احلائط ل تلك اللقطة القريبة جدا بزاويةأما من خال

                                                                                        رفة املزيد لتفاصيل ستحدث . ملع
 قطة القريبة جدا حلامتلأما من خالل تلك ال.حترص على وظيفتها  دودة إال أهناالحمة رغم جتاوزاهتا الكما أن حامت شخصي

                    تظهر شخصية حامت العنيفة املستخدمة للعنف كحل وحيد لكل املواقف . ،يقطع اللوحة شطرين وهو ،
ثرية هد لرؤيته لتلك اللوحة الفنية األشاكما تظهر قيمة تلك اللوحة اليت مت متزيقها ، ولرمبا ختلق حالة من الصدمة لدى امل

                                وقد ظهر من خالل تلك اللقطة القريبة للسارق يف مقابل ال مباالة حامت و طمعه وجشعه للمال فقط .                                   ،ليتحسر عليها 
تهازية و متارس أنشطتها يف اخلفاء بعيدا عن نالسارق أنه شخصية إضح من خالل حوار حامت مع يت :  الحوارداللة * 

.                             القسم فضي يال نشوف شغلنا(  قد ظهر من خالل قوله)كده و ،و رقابة املسؤولني أعني الناس
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وليعاتبه على  ،اللوحةارق حرصا على عدم سقوط رضا ومل ينتشله السة عندما سقط أو مغرور  ، نه شخصية متكربةكما أ
العقل  كما أنه شخصية متسرعة وال حيكم..انا بفهم اىل ماحدش يفهمه( ك اللوحة ..و انا ايل يف زي .فعلته بقوله) ماس

قيمة الفنية وغايته النقود فقط من خالل النه جاهل بكما أ،نا ماعنديش وقت ..انا حتصرف(ليقوم بتمزيق اللوحة يف قوله)ا
وحىت ظهر جهله من خالل عتاب السارق له عندما مزق اللوحة بقوله)..انت  ،مبزاجك ، فلوسي يال(قوله)خد  الزقها 

.                                                   مابتفهمش حاجة خالص ..انت جاهل.. دمرت لوحة بقاهلا مية وثالثون سنة ( 
ليكتشف  ،حبيعها بنص مليون جنيه(ول سارقها )كنت كما أنه شخصية جلهله من السهل حىت خداعها  من خالل ق

بينما يلجأ حامت  .لك خداع السارق له  بقوله)عرفت انك حرامي ، عايز ترميلي مخسة االف و تاخد نص مليون جنيه(ذب
                                                                               للعنف و التهديد دائما للتصرف ، وكردة فعل حىت على خداعه )وحياة امك ماحتشوف نور الشمس ثاين(                                    

نه شخص حلظة مساع صوت خارج املكتب  على أمن خالل تعبريات وجه حامت   يظهر:  الغرائز ماءات و اإليداللة * 
كتشف خداع السارق له ليعاقبه ، كما أنه عصيب و عدواين عندما إ حريص على منصبه ، ليظهر عليه التوتر و القلق

                                                                                                                       .بالسجن 
نه شخصية فنية هلا دوق فين ، ومدركة لقيمة الرتاث ل نظرته للوحة وحرصه عليها على أبينما ظهر على السارق من خال

                           خالل مالمح التحسر و الغضب حلظة متزيق حامت للوحة الفنية .                          من الثقايف 
ور املبعث من ة ليخيم على املكان نوع من الظالم ، وال تظهر تلك االضاءة من خالل الن: كانت خافتالضاءة اداللة * 

ضطراب و الظالم ارق ( اليت يظهر عليها نوع من اإلوأبعادها)حامت وس ،براز نفسية تلك الشخصياتخلف الباب املغلق إل
               مابني السرقة ، العنف و اجلهل وغريه.                                                                                          

                                 :     و وجود عدة قضايا وقيم منها: إتضح من خالل املتتالية الفيلمية ( القضايا السياسية) داللة المضمون* 
ستخدام أساليب غري مشروعة )السرقة( لتحقيق مصلحة خاصة لطة )املتمثلة يف حامت( من خالل إساءة استغالل  السإ-

                                                               حة .                   ال( مقابل سرقة اللو )احلصول على امل
وثالثون سنة(                                                                                   له بقيمتها الفنية اليت عمرها مئةزيق حامت للوحة نادرة وجهوجهل السلطة السياسية )مت ،هنيار الوعي الثقايفإ-
دراك يف مقابل إ.زيق حامت للوحة نادرة للوطن من خالل متالفساد السياسي للسلطة لدرجة التعدي على اهلوية الثفافية -

 .املواطن املصري للقيمة الفنية للرتاث الثقايف)السارق املدرك و الواعي لقيمة اللوحة الفنية( 

                                                                                                عشر :      تتالية الثالثة الم   
مريكية بة وحىت الصدرية و حىت األو القري لقطات املتوسطة: يتضح من خالل تلك الوحركات الكاميرا  اللقطات داللة* 
ليظهر حامت يف تلك  حبامتتلك العالقة اليت تربط املأمور  لتحدث عن حامت طبيعة  ،ن خالل لقاء رئيس املباحث مع املأمورم
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                                                                                    .ي يسانده ذمور الوحىت أنه بشكل كبري يؤثر يف املأ رضاءهلرئيسها وحماولة إلشخصية املطيعة ا
طبيعة   ي دار بني رئيس املباحث و املأمور عندما  أخربه ببالغات ضد حامتذال: يتضح من خالل احلوار الحوار داللة * 

 .                                                                           مور قوية  تربط بني حامت و املأالعالقة املهنية  اليت
قوله)ال حامت بخاصة أنه دراعه األمين  وهو فوق مستوى الشبهات ،وبالنسبة للمأمور ال جمال للشك يف تصرفات حامت 

ستحقاقات و التكرميات اإلك املأمور ذلا وحلها على طبق من فضة لينال بيقدم له القضاي هو من ..زي االلف( ،  دغري
                                                                                                       .عرفانا بأدائه لواجبه 

ظفيها و ممارساهتم ليات و التكرميات بدل العمل جبهد ،و القيام مبسؤولية الرقابية على مو ومنه املأمور شخصية هتتم بالشك
ممارسة نشاطاهتا وفق تعليمات للمرؤوس أو تابعها لن بينما ترتك ية اتكالية ال تظهر صورهتا يف العنه شخص)حامت(،  كما أ

عرتاف بقوله) مش عايزك ختتفي أي مبعىن تعديبهم لإل ا طلب من حامت اإلهتمام باملتهمنيليظل هو يف اخلفاء عندم ،منها
                                                                               .ا الولد ده عايزك توضبه( عنهم خالص ، خصوص

يف حامت عندما أخربه  املتمثلوعملها على أكمل وجه بل ترتكه لتابعها ،بدورها ال متارس دورها  جاهلة ةلك شخصيذوهو ك
ك حلامت مطلق احلرية لتصرف معه ، كما أظهر عدم إكرتاثه بقيمة تلف اللوحة فبدل التحقيق يف القضية تر ي أذبالسارق ال

كل مع بتوع الثقافة ( ليظهره حرصه مشا صلية باملزيفة بقوله)ايوة كده مش عايزين اللوحة ووافق على حل حامت يف إستبدال األ
                                                                         . لوظيفة فقط ليبقى بعيدا عن املساءلة ليس إالعلى ا

خرب ، أو ممارسة غري قانونية تكون ب أي ذنه يك: من خالل تعبريات وجه املأمور إتضح أالغرائز و يماءاتاالداللة * 
                           .                                                          عن تصرفاته يف كل مايقوله وراضي  يوافقه ذمصدر ثقة  إ ،كما اتضح أن حامت منسوبة حلامت

                                                                                          :          (القضايا السياسية داللة المضمون )* 
             وغياب دوره الرقايب على موظفيه .                            ،التسيب احلكومي للجهاز السلطوي ) املأمور(-
                                                         عتبار السلطة فاسدة بدورها .                                دين )تعليمات بتعديب املتهمني( بإمور( مع الفاس)املأتواطؤ السلطة -
-                       لية باملزيفة(    يف للسلطة باملوروث الثقايف) املأمور وقبوله بإستبدال  اللوحة األصغياب الوعي الثقا-
وغريه)وضع نفسهاصالحيات تفوق  اسبة بعيدا عن القانون كمشرع للعقوباتاحملغالل املنصب )حامت(للتسلط و الظلم و تسإ

 فقد قام بزج السارق يف السجن دون إحالته حىت للتحقيق معه.                                                                  ،صالحياهتا( 
*                                             عشر :                                                       تتالية الرابعةالم

توسطة ، األمريكية  وحىت الصدرية و القريبة مالمح  : يتضح من خالل تلك اللقطات املوحركات الكاميرا  اللقطاتداللة 
ليظهر أن وداد إمرأة حريصة على أداء وظيفتها  ،الشخصيات  "وداد" و " نور " يف إطار عملها يف املدرسة  خرى من تلكأ
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لك ذلكنها مع . من جهة أخرى ذةعليمي للطلبة من جهة ، و لألساتاملستوى الت، بالرغم من قيلة حيلتها لرفع تقان بإ
                                                                                                                         .مثابرة

لك ذعية ، ومع ات مستوى ضعيف يف اللغة االجنليزية بالرغم من نيلها شهادة جامذهر نور على أهنا قليلة احليلة ، بينما تظ
                                                             ها .يذو مستوى تالملرفع  مستواها أ و املثابرة  مل تتحلى باالرادة 

لك حالة ذلتربز بوهي تتسوق  ،اهتا وحىت مراقبتها" اليت تتلصص على"نور"يف كل خطو لك شخصية " حامتذكما ظهرت ك
                                                                                     الوله املرضية بنور ليتتبعها يف حركتها يف الشارع  

ومايف وسعها  ،ل كل جمهوداهتاذتش و"وداد" أهنا شخصية مثابرة تباملفوار مابني احليتضح من خالل  الحوار :داللة * 
    واليت من بينها ضعف املنظومة التعليمية ،لتحسني ورفع املستوى التعليمي ملدرستها يف مقابل تلك التحديات احمليطة هبا 

                                                 .            و الرتبوية برمتها من خالل قوهلا)واهلل حباول ..املناخ مش مساعدنا(
ار واهية من ضعف مستوى الكفاءة ذعو تربر فشلها بأ،صية ال إرادة هلا بينما يظهر من خالل حوار نور مع املفتش أهنا شخ

م برفع املستوى هتماة على دروس اخلصوصية بدل اإلذساتعتماد األا إذالنسبة للمدارس احلكومية ، وكالتعليمية يف اللغات ب
                                                                                                التعليمي للطلبة يف اجلامعة . 

                                                                                                   .هنا شخصية صادقة ، رقيقةتضح من خالل تعبريات وجه" نور"  أ: ي الغرائز  يماءات واالداللة * 
                                                                                  :                         (القضايا السياسيةداللة المضمون )* 
 فساد اليتو ال ،التسيب احلكومي نتيجة  تلك السياسات احلكومية اليت خلقت نوع من الفوضىو ،الفساد وغياب الرقابة -

ة اجنليزية ال تعرف ذستاغري مؤهلني لتعليم الطالب )نور أ صبح املدرسون أنفسهمأ ذإ،وصلت للتعليم من خالل إهنياره 
فيها النظام مما أدخل الدولة يف تلك الفرتة يف مرحلة فتلك الفوضى يف التعليم قد تسبب  .االجنليزية رغم شهادهتا اجلامعية(

                              سوداوية و غري واضحة املعامل .                                                                     
فتة اليت وضعت الظهر من خالل اللغاء قانون الطوارىء بدل سيطرة نظام احلزب الواحد و إ،الدعوة إىل تداول السلطة -

 .خلف حامت يف الشارع وقد كتب عليها)ال لقانون الطوارىء ..نعم لتداول السلطة(

                         :                                                                         عشر خامسةال المتتالية   
ومرشحيهم للداللة ،بية  :  ظهر من خالل تلك اللقطة القريبة لصور احلمالت االنتخا التصويراللقطات و زوايا *داللة 

نتباه املشاهد أكثر لتفاصيل موجودة يف كل مرشح من خالل ية يف تلك الفرتة من جهة ، ولشد إنتخابات برملانعلى هناك إ
صالة أما من النخلة و النخلة داللة على األمز شعاره ليتمكن املشاهد من معرفة توجهات كل مرشح )محدين صباحي ر 

ين"  بينما يظهر من خالل " املرشح الثا.و توجه يساري ذلعمال و الفالحني يظهر أنه مرشح ل شعاره : عاش كفاح االخ
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 و أخريا املرشح الثالث )معتز املفيت( .مرشح احلزب الوطين احلاكم،ي سبق االشارة اليه ذكمال منصور " رجل اخلدمات ال
                                                                                            .خوانهو احلل ليتضح أنه مرشح لإل سالم وشعاره اإل

هاهبما للمرتشح " معتز املفيت" املنتمي للحزب ذر مابني " هبية" و " نور" أثناء : يتضح من خالل احلواالحوار داللة * 
  ة االسالمية ثورية ضد احلرك ن الناظرة كشخصيةيظهر أ ،م اناس افاقني(مي أوال بقول نور لبهية) .. الناظرة بتقول عليهاالسال

 .       يسالمر بدورها ضد الفكر اإلن نو يظهر أ،الرجل بردها ) أنا عارفه(  ل والدهتا عما كان يقولهو أما من خالل تساؤ 
نتخابه بقوله )حنن ا كسب الناس إلذو ك ،لسلطة و احلكمنه يستخدم الدين كوسيلة لأيظهر ،أما الرجل من خالل كالمه 

يظهر عداء احلركة ،وبقوله)ننقد البلد  كلها من الفساد و الفجور و الفسق(  ،احلل ..نساعدكم ..صوتك معانا هو الطريق(
  و أن سياسة اإلخوان قائمة على تطبيق الشريعة لتعاليم االسالم ، االسالمية للدولة وسياستها و اعتبار ما تأيت به خمالف 

                                                                                    قامة حدود اهلل و حماربة املنكرات .و إ
هلم لكسب صوهتم  ا قدموا ذخد النقود من املرشحني اآلخرين إة نوع من النفاق عندما طلب منهم أبينما أظهرت الشخصي
                                                                                                     .يتهات الشعب يف االنتخابات وعدم شفافصواالل عليك(. ليتضح هنا قضية شراء أبقوله)أدولك فلوس ح

تعبري وجه "هبية" أهنا قوية ، ويف نفس الوقت جاهلة )حمدودة يف ظهرت من مالمح :   الغرائز  االيماءات و داللة* 
                                                                  ظهر عليها نوع من االستغراب وعدم الفهم لكالم اإلخواين باللغة العربية الفصحى. التعليم( عندما

                     .اين و دو طابع اسالمي نوعا ما يرجع لطبيعة احلزبخو : كان بسيط يف مكتب اإل لديكورا داللة* 
                                                                                                       :    (القضايا السياسية) *داللة المضمون

جتهل طبيعة االخوان  يف "هبية" و"نور" مع أهنا متعلمة كانت  املتمثلةسية للشعب و خاصة املرأة غياب الثقافة السيا-
                             فقط مبا كانت تقوله الناظرة عنهم .                                                                و مقتنعة ،املسلمني و أفكارهم 

ل صور احلمالت االنتخابية ومرشحيها وشعاراهتم( يف مصر يف تلك الفرتة مابني ملانية )ظهرت من خالرب اإلنتخابات ال-
                                                                 ثالث خيارات : احلزب الوطين ، اليساري و االسالمي .                 

هنية مغلوطة عن ذصورة  ي كونذو ال،خالل وسائل االعالم وان( من خخطاب السلطة املروج عن احلركة اإلسالمية )اإل-
هنا تتاجر بالدين للوصول اىل احلكم  مما جعل أىل إضافة إلبا.و بلغة ال يفهمها الشعب ،فصحى عتبارها تتكلم بالاجلماعة بإ

ر على شعرها عند مقابلتها للمرشح ، وجهلها لكالمه  اوضعت اخلم فكارها بدليل هبية اليتأو من ،خياف منها الكثري 
                                        و تكلم حنوي.                                                 ،بقوهلا  كان بيقول ايه 

                                     عشر:                                                                                                                          تتالية السادسة الم
و حيب  ،رية أن " حامت " هو شخصية جاهلةيظهر من خالل تلك اللقطة الصد : وحركات الكاميرا  اللقطات* داللة 
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ن املشاركة ع نور يف حبه حىت إعتقاده أنور و يسعى للحصول عليها  بكافة الطرق من خالل جلوئه لشيخ لصنع حجاب لتق
أظهرت شخصية " هبية" القوية و اليت تدافع عن إبنتها عندما هامجت يف جلسة وصل قد جيلب له نور من باب جهله بينما 

          لدرجة التلصص عليها .                       ك هوس حامت املرضي بنورذل رظهإبنتها  كما أ على حامت  وهو يتلصص
عندما  مقابل الشعب )الشيخ  .لطة )حامت(: يتضح من خالل احلوار مابني " حامت" و الشيخ جهل الس الحوارداللة * 

       ركعتني و صفي قلبك  بينما رفض الشيخ بقوله)يا ابين روح اتوضى وصلي .طلب منه حامت عمل حجاب حمبة لتحبه نور
هنا تتجازوه عند التلصص على لمها بالقانون إال أولكن رغم ع .و انسى الدجل ..( ، فشخصية حامت ليست جاهلة فقط 

 ر هبية عدم خوفها منه بقوهلا) اللتظه،ليخربها بعقوبه فعلتها )دي جناية ضرب..(  ، ر و عند مواجهة والدهتا له و ضربهنو 
بنتها من أي سة عن إتجسد مثال لألم املضحية  املدافعة بشرال ،يهمين سلطة والغري سلطة حىت لو حكومة كلها واقفة وراك(

                                                                                                   خطر قد يلحق هبا .              
                       : كان بسيط من خالل بيت نور يوضح بساطتهم .                                                الديكورداللة * 

              :                                                                                             القضايا السياسية
                                                            .جهل السلطة السياسية)املتمثلة يف حامت من خالل جلوئه للسحر(-
  .)تلصص حامت على نور وهي يف بيتها(يالتعدي على حرية املواطن املصر -

                       :                                                                                    عشر لسابعة ا  تتاليةالم  
تلك  و مكانة،براز  هيبة لقطة املتوسطة و بزاوية تصاعدية إ: يتضح من خالل تلك الوحركات الكاميرا  اللقطات* داللة 

ج  غريب متحرر من خالل رسم ذ تها ، لتظهر جمددا سيلفيا يف منو سيلفيا يف بي ةلالشخصية  املتمثلة يف شريف املتوجه ملقاب
                       .                                                     خبالعة مع صديقها ا رقصهاذ، وكلى ظهرها وشم ع

يف حني  جهضته ي أذلطفل المقابل عدم مباالهتا باي يعرتض على تصرفاهتا املستهثرة خوفه على اجلنني يف ذأما خطيبها ال
ليظهر  ،الصدريةمريكية و حىت ك من خالل اللقطات املتوسطة ، األلذوقد كان  ،خرب االجهاضتأثر شريف  بسماع 

مما يوحي للمشاهد أن هناك .للقطة الصدرية ار تلك اطخالل قيادته السريعة للسيارة يف إستياء شريف الشديد من لك إذب
.                   من حيث تغري مواقفها ، أو حىت هناك أحداث قد حتدث الحقا حتول قد حيدث بالنسبة للشخصية رمبا

 ليرتك هلا البيت من خالل تلك اللقطات الصدرية ، ،يف نقاش حاد مع والدته و ليدخل ،وخاصة عندما توجه للبيت 
 .                                                                                         واملقربة بزاوية اجملال و اجملال املقابل

وتواجده يف ملهى ليلي وغريه لرمبا يظهر جانب آخر من تلك  ،أما من حيث تلك اللقطة اجلامعة للجزء لشريف مع خطيبته
لك يتعارض مع طبيعة ذواجد يف ملهى ليلي مع لك أظهر تناقضها يف التذو عالقاهتا مع  ، عملهامللتزمة يفالشخصية ا



التطبيقياإلطار   
 

305 
 

                                  وظيفتها .                                                                                       
تلك الطبقة و ،غنياء اجلدد لد سيلفيا أنه شخصية ثرية ومن األ: يتضح من خالل احلوار مابني "شريف " ووا الحوار * داللة

نسلخت عن قيم اجملتمع بتبين  القيم الرأمسالية) التحررية ، الغريبة عن اجملتمع يف ظل سياسة االنفتاح ،و اليت إ اليت تكونت
لك بقوله) كنت بتفرج عالرقص يف السينما ،  ذوحىت دعوة خطيبها لفعل  بنتهويظهر من خالل تقبله لتصرفات إ ،ي(املصر 

 .                 .....( كنت أموت و أجرب لكن كنا غالبه وملا ربنا أديين كربت .. اطلع نزهلا اصلي جيجي يرمسلها تاتو 
حاجات كثرية ( ،وقد  نك يفلفة  عويظهر من خالل قول "سيلفيا" )انا خمت،عن تلك الطبقة  بينما كان شريف خمتلف 

          مما يظهر أنه رجل حيب العائلة  ،بنه املستقبلي عندما منع سيلفيا من الرقصلك حرصه ومتسكه بإذأظهر شريف ك
على اإلهتمام بسيلفيا  هوحرص،ن ينتصل من مسؤوليته نه لفل ناتج عن عالقة غري شرعية إال أو املسؤولية ، فالرغم أن الط

                                جهاضها للجنني .،بالرغم من إعرتاضه على تصرفاهتا وإستهثارها يف مقابل عدم إكرتاثها و حىت إ
وبينما من جانب آخر من خالل حوار شريف مع والدته أظهرت تلك العالقة  املتوترة مابينهما من حيث اعتباره امتداد 

      و نظرة والدته اخلاطئة له  بقوله)عمرك ماشفتيين ابنك ، طول عمرك بتعامليين غلط  ،لرواسب املتكونة بينهمالوالده وا
                                                                 .ا( و شايفاين شبه لواحد ثاين...ماعرفتيش حتبيين زي ما ان

ك البيت لتأكيد صراع االجيال عالن مترده عليها لرت ويلة بينهما بعد وفاة الوالد ، وإيبية الطودتلك العالقة األعكس احلوار لي
                                                                                                                   .ختالفهاو إ
     مع خطيبته أنه شخصية ضعيفة  ه شريف من خالل حديثهتعبريات وج: ظهر من خالل الغرائز و  يماءاتاالداللة * 

               .                           عنهو سلوكياهتا الغريبة ،عرتاضه على تصرفاها ي حتبه ، رغم إذبة أمام الشخص الذبذو مت
   ه بينما حتولت مالمح الغرية إىل الغضب حبيبت ثناء رقصها مع صديقها أظهرت مالمح الغرية علىتعبريات وجهه أأن كما 

      بنها مدى حبها له ا ظهرت على وداد حلظة صدامها مع إبينم.جهاض اجلنني وحىت األمل حلظة مساعه خبرب إ،و الصدمة 
                                                               بنها .                              ا بالرغم من شخصيتها القوية إال أهنا ضعيفة كأم أمام إو حرصها عليه وتعلقه

: يظهر الفروق الشاسعة يف مستوى حياة الطبقات املتباينة يف مصر من خالل غرفة نوم شريف البسيطة  الديكورداللة * 
جوازية يف اجملتمع ، فديكور كان فاخرا جدا يوحي مبكانة وثراء تلك ي الطبقة الرب بل البدخ الشديد يف منزل سيلفيا أيف مقا

ويعكس مستوى معيشي مرتف.                                                                                        ،الشخصية 
وخاصة ،الشخصيات "وداد و"شريف" ة يف غرفة نوم شريف لتعكس احلالة النفسية لتلك كانت خافت  االضاءة :داللة * 

املشاهد هبا لتعكس حالة األمل لألم  حساسو إ،ته .وتزيد من عمق تلك املشاعر حلظة مواجهة شريف وخالفه مع والد
    .                                  شاهد للتعاطف معها و التخلي عنها ملعاقبتها مما يدفع امل بنها برتك البيتاملضحية عند قرار إ
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، ووجعه من بني حبه لسيلفيا وجرحه منها  ي يعيشه  شريف ماذالصراع الداخلي و التوتر اللك تلك احلالة من ذتعكس كو 
ومن هنا حيس املشاهد بتلك احلالة  اليت تعيشها الشخصيات ، ولتخلق ،اته ذمل حتبه لأهنا  عتبار والدته من جهة أخرى بإ

                                                        نوع من التوحد معها.                                                 
لغريب للمكان ، ومابني رقص  لتعكس الطابع ا: كانت املوسيقى مابني غربية يف امل الموسيقى و المؤثرات الصوتيةداللة * 

جهاض خطيبته للجنني خللق نوع من الرتقب لدى وي حلظة مغادرة شريف للمرقص بعد إكتشافه بإيقاع قتشويقية بإ
ومع مساعنا ملوسيقى  .به شريف حلظتها لدي يشعرمل اس باألحسايحدث الحقا ، كما خلقت نوع من اإلاملشاهد ملا س
خصيات يف دلك املشهد ، و زادت عمق مل الشملصارحة مابني األم و اإلبن كل تلك املوسيقى صاحبت أحزينة حلظة  ا

و إضطراهبا داخل  أحداث شديدة االمل   ،ن جانب آخر على توتر الشخصياتلقت الضوء مإحساس املشاهد هبا ، كما أ
 مل اىل حد بعيد .   و تأجيج شعور األ ،تخلق حالة من الوجعاحلساسية ل و

    ات خلفية سياسية :                                                       ذ: تتضمن عدة قضايا ( اسيةيالقضايا الس ) داللة المضمون*
ت ومن وعضو يف  جلنة السياسيا ثرياء اجلدد،وهو من طبقة األء والد سيلفيا امتنج السلطة مع املال من حيث إشارة إتزاو -

                                                   .مسالية الفاسدةي يتضمن تلك  الطبقة الرأذيتضح النظام السياسي الهنا 
ال يسمح  ذلك خارج عن األعراف املهنية إذل تواجد شريف يف ملهى مع أن ويظهر من خال ،اختالل السلك القضائي-
                                                                                                                           .و وكيل االماكن فرضا هليبة سلطته كقاض أ رتياد  تلكقاضي أو وكيل نيابة بإل

خالل وجود والد ستهالكي من ر القيادي الريادي اىل املادي اإلحتول منظومة السلطة من الدو فساد السلطة من خالل  –
خالقي للطبقة السياسية املتمثلة الفساد األ كما ظهر ذلك   .ي وعي قيمي ي ال ميلك أذفيا مع جلنة السياسات ، والسيل

 شم . وو  بنته املستهثرة من رقص ، شرب ، مالبس فاضحة، وتغاضيه عن تصرفات إيف والد سيلفيا 

                                                                    عشر:                                           ثامنة ال المتتالية 
                              :                                                                        وحركات الكاميرا اللقطات داللة* 

ا وتصرفاهتا وردود  أفعاهل،سطة و املقربة طبيعة تلك الشخصية" حامت" األمريكة و املتو من خالل تلك اللقطات مابني يظهر 
ه ليطلب من القس صنع حجاب حمبة لتقع نور يف حبه ليظهر هنا هوس حامت املرضي ورغبت ،خاصة عند توجهه اىل الكنيسة

                                                                                     .تستخدم لغة التهديد انية وترغب دائما أن تستجاب  طلباهتا و إالية عدو و أنه شخصيف متلكها باللجوء حىت للسحر ،
وتسلطها و عدوانيتها من ، يظهر احلوار مابني حامت و القس يف الكنيسة جهل تلك الشخصية من جهة :  الحوارداللة * 

بقوله) مافيش احتفاالت السنة دي وال ترانيم مافيش مواكب ممنوع  رغباهتاو ال ميتثل ل،خرى خاصة ملن خيالفها أجهة 



التطبيقياإلطار   
 

307 
 

بل حىت قدسية  ن وهو شخصية مستعدة للتعدي ليس فقط على القانو ،التجمع ...حلد مانور حتب حامت  ابن نعيمه( 
                                                                              .لك عندما ربط منعه للمواكب مبوجب قانون الطوارىءذله ن منصبه  خيول لك نابع من إعتقاده أذو  ،األماكن الدينية

عليه ظهر لي  ،ة أثناء طلبه من القس صنع حجاب : ظهرت على مالمح حامت يف الكنيسالغرائز االيماءات و داللة * 
ىل شخصية متوحشة ، عدوانية حلظة رفض القس  إطار حتوهلا من شخصية لطيفة إتلك الشخصية يفاللطافة ، الطيبة لتتغري 

                                                  ملطلبه ، ليباشر بتهديده و الصراخ وعيونه كلها غضب.                                       
راء و الصليب و الرتانيم وغريه راجع لطبيعة املكان كرمز ديين ميثل ذالعمن خالل  يف الكنيسة : ظهر الديكور داللة * 

                                                                                     الديانة املسيحية .                                
لتبعث نوع  ،املضاءة توحي باجلو املهيب الراجع لقدسية املكان)الكنيسة( للشموع : تلك األضواء اخلافتة ضاءةاإل داللة* 

من اهلدوء و الطمأنينة و الراحة النفسية .كما تبعث نوع من التوتر و القلق فيما بعد حلظة غضب " حامت وهتديده للقس 
                                                                               .وحىت تبعث الرتقب ملا حيدث الحقا و اخلوف من تلك الشخصية املتوحشة الغاضبة 

و الراحة راجع لقدسية املكان ،: كانت موسيقى هادئة تبعث يف نفس املشاهد نوع من اهلدوء  الموسيقى الموظفةداللة * 
                                                                         املتمثل يف الكنيسة .                                             

                   : برزت العديد من القيم و القضايا منها :                                                   (القضايا السياسية) * داللة المضمون
حىت عندما توجه حامت للكنيسة و .ديان يف مصر من خالل الكنيسة و غريه ألوطنية و التعايش السلمي مابني االوحدة ال-

                               ي عداء .                                                                     أ يظهر له ملستماعه له و مع أنه مسلم وترحيب القس له و إ
ن التجمهر عندما أخرب حامت أ،الطوارىء يف مصر )حامت( للرتهيب و التهديد مبوجب قانونستغالل املنصب و السلطة إ-

 ممنوع مبوجب قانون الطوارىء     

                              :                                                                             المتتالية التاسعة  عشر    
 ةحىت الصدري ةمريكية و املتوسطتلك اللقطات اجلامعة للجزء و األ: يتضح من خالل وحركات الكاميرا قطاتاللداللة *

خلع مالبسه على السطح الل الغري عندما طلب من  العسكري ذية التسلطية حلامت ، وتفننه يف إصطبيعة تلك الشخ
                                               و انصياعه له ،منه .يف مقابل خوف  العسكري لتشاهده حبيبته مدلوال أمام حامت 

على انه شخصية متسلطة وتستمتع باذالل الغري                         : يتضح من خالل احلوار مابني حامت الحوار داللة* 
يف ذذ ي يتلذال -املتغطرس الظاملكاسر و الوحش ال ذلك  : ظهر التحول يف شخصية حامت الغرائز  يماءات واإل* داللة 

                                                            مه .وطلبه منه التعري أما،مساعده  الناس من خالل ضربذالل ا
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ضواء املنبعثة من مصابيح ه الليل من خالل منظر السطح و األنبأ بالزمن  : كانت تربز الزمن لتوحي ضاءةاإل* داللة 
                                                       الشارع وغريه.                                                                       

                                                                                         :                     (القضايا السياسية)داللة المضمون *
       اللهذو إ )املمثلة يف حامت( من خالل إهانته املصري انتهاكات حقوق اإلنسان من خالل  تعدي  السلطة على املواطن  -

(                                                                               اظف السطح عاريو ضربه )عندما قام حامت بضرب مساعده وحىت خلع مالبسه لي
                                                            .ستغالل السلطة للمنصب للتسلط على الغري )تسلط حامت على مساعده(إ-
لع مالبسه ، ليظهر خوفه منه بدل أن يتوجه ليشتكيه لطلباته بدل رفض خمتثل ياب الوعي لدى عامة الشعب )حبيث إغ-

لك ذه على الشعب من خالل استغالل ذي )حامت( قد بىن سلطته ليفرض نفو ن النظام السلطو مما يوضح أ .أو يثور عليه (
                                                               هن الشعب ليستخدمه كسالح للتسلط عليه أكثر.                    ذهل و اخلوف القابع يف اجل

                                                                                             العشرون :                 المتتالية 
ح مدى تفانيه يف املتهمني يف التزوير، يوضحد خالل إستجواب شريف أل من : وحركات الكاميرا  اللقطات داللة  *

                                                                                          .مريكية الصدرية و األمن خالل تلك اللقطة  ،على اجلانب املهين وحرصه،عمله وجده 
تباهه لصحة نشريف للمتهم على أنه شخصية إنسانية من خالل إ يتضح من خالل احلوار أثناء إستجواب الحوار : * داللة
بقوله) ... يعرض املتهم ..على و بعدها استكمال التحقيق معه  ،والو أنه مريض ليطلب إخضاعه للعالج أ ،املتهم 

             .                                               له للشفاء..(راض الصدرية ..مث يعرض علينا بع متاثمأخصائي األ
تهم السبب خارج عن القانون عندما سرد عليه امل لك الشخصذمتعاطفة مع اآلخرين حىت لو كان  أنه شخصية كما أظهر

مما  .للظروف يةن املتهم ضحلك أذليتضح من  ،عائلتهيعيل وراق الرمسية حىت يتحصل على عمل و الفعلي وراء تزويره لأل
                                                                                       يدفع هنا املشاهد للتعاطف معه بدل ادانته .

بسيط رحيم  ثناء إستجوابه للمتهم أنه إنساين يتضح من خالل تعبريات وجه شريف أ :الغرائز  و  اإليماءاتداللة * 
.                                                                                                                        بالغري 

                                                       .داري تب شريف بالبساطة راجع للطابع اإلز مك: يتمي الديكور داللة* 
                                                                                                       القضايا السياسية :        داللة * 
                                 .ستجوابه(شريف كممثل قانوين إخضاع املتهم للعالج قبل إحرتام حقوق االنسان ) من خالل طلب إ-
خالل إضطرار الشاب للتزوير للحصول على دبلوم  تستلزمه وظيفة معينة عرضت  يظهر إحنرافات  النظام االجتماعي –

حق .وهنا لكنه ظل عاطل عن العمل لسبع سنوات ،عليه فقط ليعيل عائلته مع العلم انه خريج جامعة )باكاليوس علوم(
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ي كان بسبب سياسة ذو املستقبل اجملهول ال دى الشباب الة لالعمل كحق مشروع  من حقوق املواطن قد غاب نتيجة البط
ة كرمية على توفري حىت مناصب شغل لضمان حيا،وعدم  قدرة الدولة نياته امكأمهلت الفئات الشابة اخلرجية و إ حكومية
                                                                                         .             مشروعة للعيش ساليب غريمما ولد قنوط و إحباط لدى الشباب ودفعهم إلستخدام أ .للمواطن

                             و العشرون:                                                                   لحادي ا المتتالية 
                                                                                                 :حركات الكاميرا  قطات ولال *داللة 

 ،شريف ووالدته تلك العالقة اليت تربط نور بوداد من جهة تناول  العشاء  مع تنور  يظهر من خالل اللقطة الصدرية ملشهد 
"   كلهلنور لبساطتها و أسلوهبا يف إقناعه ليظهر يف لقطة قريبة جدا  أ لك التحول الدي يوضح بداية ميل شريفذو حىت 

 " احلمام احملشي" للداللة على أصالة لك يوضح طبيعة تلك األكلة الشعبية  يفذولعل  احلمام احملشي" بيده بدل الشوكة
كالت الشعبية يف اجملتمع األ نعتبار احلمام مو التأكيد على هويته و شخصيته بإ، كل بيده(الشعب املصري وبساطته )يأ

                                                                                                                         .املصري  
ثناء دوانية حلامت أعة تلك الشخصية العينما أظهرت تلك اللقطات اجلامعة للجزء و اجلزء الصغري و املقربة وحىت الصدرية طبيب

عرتض طريق نور ، خيرج مسدسه مهددا شريف بينما أظهر شريف من جانب آخر كه مع شريف أمام املدرسة عندما  إعرا 
وقام ،على إهانة حامت لوالدته  ىل شخص يستخدم العنف كرد فعل عندما ردإستخدم القانون و ي ،من شخصيته من اهلادئة

                 .ستخدام القانون لردع  حامت من خالل توقيعه لتعهد بعدم التعرض لنورإلمرة أخرى  بينما يتحول .بضرب حامت 
         بينما يظهر توحشه ،سلم السلطة على يف، واملقربة ضعف حامت أمام من هم أليظهر حامت من خالل تلك القطة الصدرية 

على –مما حدث له مع شريف  -لينفس عن غضبه املكبوت ليبهم كرد فعذبداده على املسجوننني من خالل تعستو إ
 املساجني الضعفاء.    

: يتضح من خالل "شريف" و"حامت" أثناء تعاركهما أن حامت يستخدم لغة االهانة و التهديد لكل من الحوار داللة * 
رتم نفسك يا وليه .. وماحتهانة والدة شريف وحىت هتديد شريف بالسالح بقوله )احرتم من خالل إ يعرتض طريقه ،وقد ظهر

                   .                                                                               ماانت اىل ضيعت نفسك...(
يب للمسجونني حىت دون االكرتاث آلالمهم وهم ذخالل مشهد التع لك هوشخصية متارس قهرها على اآلخر  منذكو 

ما ظهر شريف حتول يف شخصيته لشخصية عنيفة نوعا ما يف عراكه مع حامت بقوله)احرتم بدلتك مادام يتوجعون .بين
                                                     ستخدام لغة القانون أثناء اقرار تعهد لعدم التعرض لنور .                                                            ستخدم لغة التهديد بينما حتوله إلوهنا ا.ماقلعهالك( 

                                        :                                                                      الغرائزيماءات و اال* داللة 
          .           و البساطة لعشاء يف منزل "شريف" تلك العفوية يظهر من خالل مالمح وجه "نور" أثناء تواجدها على ا
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و التتوارى  عن ،هانة ترفض اإلنه شخصية ثائرة والدته أهانته له شريف أثناء تعرض حامت لنور ، وإسبة ملالمح وجلنو أما با
                                                                                                     حوهلا . الدفاع عن من

مام شريف شريف وكيل نيابة  .و أما أثناء إمتثاله  أ نى حامت  مالمح الصدمة و التوتر عندما أخربته نور أظهرت عل وقد 
خالل  يب منذوحشيته مع املسجونني اثناء التع وحقده اليت يظهره فيما بعد من خالل،وهو ينظر نظرة يكتم فيها غضبه ،

                                                                                   .مالمح جتمع بني القهر ،الكبت و الغضب
تلك  ومشاعر،يب( ذا اكثر لعمق املشهد )التعقامتة تعكس جوا نفسيا قامتا لشد إنتباهن : كانت خافتةاالضاءة * داللة 

ي ذلك الظالم الداخلي الذبينما عكست ك.( للتعاطف معها  لتخلق نوع من التوحد معها الشخصية املتوجعة )املساجني
                                                                                      ذيب.و تع شخصية حامت من قهر و كبتتعيشه 

ضفاء نوع من احلميمية على املشهد خاصة املوسيقى من خالل أغنية رومانسية لعبد الوهاب إل : كانتالموسيقى * داللة 
و  .جتاه شريفليشعر املشاهد مبشاعر  وأحاسيس نور إ ،وهي تتحدث معه على طاولة الطعام،لشريف  حلظة نظر نور

                                                                        .بالتايل املوسيقى  عكست جو رومانسيا وعاطفيا هنا
ي امتزج مع صوت السوط  كمية ذدا اليقاع القوي جيب للمعتقلني من خالل اإلذهد التعبينما عكست من خالل مش

 بة و املتوجعة .ذمل خاصة لتلك الشخصيات املعالوجع و األ

                               :                                                                                (القضايا السياسيةداللة المضمون )*
 ،يب الوحشي للمواطن املصري داخل السجونذوليسي من قبل حامت( من خالل التعقضية العنف السياسي )العنف الب-
                                                         .امت للسالح  ضد شريف ستخدام حاستخدام القوة للرتهيب من خالل إ اذوك
 طة السياسية )املتمثلة يف حامت وإقراره لتعهدوال يعلى عليه حىت على السل،عتباره فوق اجلميع إرساء القانون ، وتطبيقه بإ-

                                                                                                                    .بعدم التعرض لنور( 
                               (                                                يبه للمساجنيذتمثلة يف حامت و تعنسانية و التعدي على حقوق املواطن من قبل السلطة السياسية )املتهاك الكرامة اإلنإ-
هانة املواطن املصري)حامت حبكم منصبه حاول وحىت إ،الل ذسياسية للرتهيب و االستغالل املنصب من قبل السلطة الإ

                                                                                                           .التعدي على والدة شريف بالسب ، ومحل السالح يف وجه شريف( 
                                                                                             .عرتاض حامت لطريق نور( )حرية التنقل و التجول من خالل إ التعدي على حرية املواطن املصري-

                                :                                                                    و العشرون ثانيةال شاهد الم
: ظهر من خالل تلك اللقطة القريبة بزاوية اجملال و اجملال املقابل مالمح من تلك وحركات الكاميرا  قطاتلالداللة *

                                                                                             .خراجها  من السجنعلى إسجونة اليت يعمل وعالقته مع العاهرة امل،ة يالشخص
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وعند طلبها منه اخلروج لقضاء ليلة معه ليظهر حرصه على ، ن خالل احلوار بينه وبني املسجونة: يتضح مالحوار  * داللة
                                                            .خوفا على منصبه بقوله)ماينفعش ضد القانون و أنا عمري مامتسك علي حاجة..(و عدم خمالفته للقانون   وظيفته ،
هر على مالمح وجه حامت نوع من اإلستغراب لطلب املسجونة إخراجها و الرفض يف نفس : ظ الغرائز و  يماءاتاال* داللة 
ظهر نوع من الرتدد عندما عرضت عليه قضاء ليلة معه مقابل اخراجها.                                                       ك كما ألذام بستحالة القيالوقت إل
لك الضياع الدي تعيشه  الشخصية مابني رغبتها اجلنسية ، ذبراز : كانت خافتة  قامتة مع وجود ظالل إل االضاءة* داللة 

                                                          وحىت أفعاهلا غري املشروعة .                                          
طالق املتمثلة يف حامت من خالل إسلطة )ساءة استغالل ال: الفساد السياسي و إ( القضايا السياسية* داللة المضمون )

                                                                 سراح مسجونة من السجن لليلة واحدة(                                                
                                                                                و العشرون :                 المتتالية الثالثة

طار الصدرية حىت اجلامعة للجزء  يف إ طات املقربة ،: ظهرت من خالل تلك اللقوحركات الكاميرا  اللقطات* داللة 
صيلة يف الطابع تربز لنا معامل أ ،ركب و غريهلى املتلوين هبية للبيض مبناسبة شم النسيم ، ومن خالل تلك املالهي و الناس ع

ا مناسبة شم ذوك .قناعة و بساطة الشعب املصري  ومن خالل تلك االبتسامة على وجوه الناس تظهر ،الشعيب املصري
النسيم كمناسبة تعرب عن اهلوية املصرية وحدث من تراث الثقافة الشعبية يف مصر .وبينما ظهرت يف تلك اللقطة الصدرية 

ا و التودد إليها يف احلصول عليه " سايل" أنه مل ييأس من حماوالتهلقاء نور من خالل تدبري موعد معها مبساعدة صديقتهاو 
صرارها على رفضه.                                                                                              لتحبه يف مقابل إ

الدها وطلبه مقابلة نور مقابل اإلفراج عنه  حول قبض حامت على و  يتضح من خالل حوار سايل مع نور:  الحوار* داللة 
                            .للتأثري و الضغط عليها ملقابلته  ستغل عالقة سايل بنورو إنتهازي إ ،على أنه شخص وصويل

طالق سراح والد صديقتها بقوهلا)..مش حرجع ى مقابلته إلدما وافقت علنقائها  عبينما ظهرت شخصية نور املساندة ألصد
وبالرغم من حماولته .و ظلمه للناس فقد بات مفضوحا أمامها ،فعاله املشينة حامت وتواجهه بأ إال و أبوك معايا(  ، لتقابل

ليت تعاين من ا ليربز هنا جانب انساين آخر يف تلك الشخصية )حامت( .ي عاشه ذد قصة حياته وطفولته واحلرمان اللسر 
                                                                                                .و عقدة النقص احلرمان 

جعله حيس  ا ماذوه ،ت نتيجة طفولة سيئة و حرمان كان جتاه الغريلك الفساد الدي يعيشه وتصرفاه إذ نلتظهر هنا أ
باجلوع الدائم للمال تعويضا عن عقدة النقص من خالل قبوله للرشاوي وغريه و اليت كانت بالنسبة له وسيلة لغاية نبيلة وهي 

ومن جانب آخر حرية اختياره ،عرتاضها على مربرات فساده بينما أظهرت هنا نور إ .وحل مشاكلهم ،خدمات للناس تقدمي
                                                                                                                         .ديدها بقوهلا)بقولك ابعد عين وعن صحايب(ا وعن معارفها من خالل هتبعيدا عنهلطريق حياته مادام 
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وحىت التعاطف و الشفقة حني مساع قصة طفولة ،: ظهرت من خالل مالمح وجه نور الطيبة الغرائزو  يماءاتاإل* داللة 
و   وجع  نتيجة لطفولته و اليت ظهرت من خالل مالمح وجه حامت وتعابري وجهه اليت دلت على احساسه بال،حامت ومعاناته 

           ي عاشه ليتضح انه ضحية للظروف .                                                                 ذاحلرمان ال
 لتبعث نوع من احلزن و األسى  ،: وظفت موسيقى حزينة أثناء سرد قصة طفولة حامت ومعاناته الموظفة الموسيقى* داللة 

                و ظروفها حلد التعاطف معها.                                                  ،و لتخلق  توحد املشاهد مع تلك الشخصية حىت حيس هبا ويقامسها مهومها 
                        : برزت من خالل املتتالية الفيلمية عدة قيم وقضايا :                              (القضايا السياسية* داللة المضمون )

                          عتزاز باالنتماء له من خالل مشاهد الناس يف الشارع يف شم النسيم                                                                وطن و اإلوية املصرية وقيم حب الاهل-
بله نور( و التسلط على البسطاء )من خالل قبض حامت على والد سايل فقط لتقا، ذستغالل املنصب للسلطة للنفو سوء إ-

                                                    مما يوضح قضية الظلم السياسي للسلطة املتمثلة يف حامت.               
الوعي السياسي للشعب مبمارسات السلطة الفاسدة حبيث باتت واضحة لدى الشعب من خالل مواجهة نور حلامت لقبوله -

 عتربه خدمات. إ الرشاوي مقابل ما

                      :                                                                      و العشرون تتالية الرابعةالم
: ظهر من خالل تلك اللقطة املتوسطة و الصدرية و حىت القريبة رغبة حامت الدؤوبة وحركات الكاميرا  اللقطات داللة*

هاب ذيرها بعد إقناعها للذمن خالل خت ظهر ا ماذوه،ها حىت لو استدعى األمر خطفها متالك، و إ"للحصول على "نور
 .                               ها ملكان معزولذخو يأ،يخطفها على أحد املراكب يف النيل ل ،الد" سايل"حضار و معه إل

و هو شخصية ،لك اجلانب احليواين املتوحش يف حامت ذك   ظهرتو اليت أ ،التعدي عليها  حلظةومة نور له بينما تظهر مقا
لك حيحصل عليها ذنه بة حىت لو االغتصاب  لنور إعتقادا منه أتريد مهما كانت الطريق تسعى للحصول على كل ما

ك لذد له طفلهما يف املستشفى لتظهر بويظهر من خالل تلك الصور املتالحقة )احلركة اخلاطفة(ملشاهد ختيله  لنور تل،
نف و القوة من خالل ضرب نور حىت أغمى عليها حلظة و تستخدم الع هنا غري سوية ،تلك  الشخصية و أ اضطراب

                                                                                                                     .                                   غتصابه من خالل تلك اللقطة القريبة مقاومتها  إل
وليظهر رغبته يف ،ره  للحصول عليها مقابل رفضها له صراوإ،بني نور وحامت  لك احلوار ماذ: ظهر من خالل الحوار* داللة 

                                                                    هوسه هبا لدرجة اجلنون. ليتوضح هنا  ... اعمله وزير ، باشا ..(  جناب طفل منها لريبطهما بقوله)اجيب منكإ
بينما ظهرت على " نور  .: ظهرت من خالل  تعبريات وجه " حامت" هوسه املرضي بنور الغرائزو  يماءاتاإل* داللة 
ا حلظة اعرتافه ذوك ،املهجورلك املنزل ذشاهدت ظهر عليها التوتر و اخلوف عندما ا ذالغضب و الكراهية حلامت ،وك  "مالمح

                                        جناب منها .                                                                اإلبرغبته يف 
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يقاع قوي حلظة نزول نور مع حامت حنو مرسى دمت  تلك املوسيقى التشويقية من إستخ: إالموظفة الموسيقى* داللة 
حساس أن التوتر و اإل كما أعطت نوع من القلق و.لتخلق نوع من الرتقب و التشويق ملا قد حيدث ،املراكب على النيل 

       .                                                                      و لكنه غري مطمئن ،هناك  أمر سيحدث الحقا
ملا سيحدث  ختطاف حامت لنور لرتقب أكثريادة من العمق يف التشويق  حلظة إىل قوي وسريع لز و لننتقل ريتم اإليقاع إ

و أحاسيس الشخصيات سواء   ،حساس بعمق املشهدالحقا ووصوال للحظة إغتصاهبا من قبل حامت  ليخلق اإليقاع هنا اإل
املوسيقى احلزينة خلق نوع من اإلحساس  ضطراهبا بينما من خالل تلكإنور ليظهر توتر تلك الشخصيات و  حامت أو

                                                                                   .غتصابه لنورمبشاعر حامت حلظة ندمه على إ
                                                                                      :                        (القضايا السياسية*داللة المضمون )

           ه اجلنسيختطاف واغتصاب نور نتيجة هوسخالقي )املتمثل يف حامت لقيامه بإحنرافها االو إ،الفساد السياسي للسلطة -
                                                                                                          .( و احلب املرضي إجتاهها

                               غتصاب حامت لنور.                                                               من خالل إالسلطة السياسية من قبل  امة اإلنسانية للمواطن نتهاك الكر و إ -
                                                                                        .متالك نور(المشروعة بإستخدام كل الطرق  لتحقيق دوافع شخصية )إنتهاكات السلطة الإ-
له على حد عحىت جي مسألة التوريث يف السلطة السياسية للفئة الفاسدة يظهر من خالل رغبة حامت بطفل من نور-

                                                    لك النظام الفاسد.                                                        ذليشكل امتدادا ل ،فاسد و الطاغية ي خيرج من صلب حامت الذيث اللك الور ذف.قوله)باشا ، وزير..( 
هتك كرامته وحىت ي،ات  يهدد املواطن و سالمته لك اخللل  الدي بذين)املتمثل يف حامت( اجلهاز األماخللل و الرتدي يف -

  .)اغتصاب نور( 

                                 و العشرون :                                                                        خامسة ال تتالية الم     
وحىت قريبة لنور بعد تعرضها  : تظهر من خالل تلك اللقطات مابني متوسطة ، ومقربةوحركات الكاميرا  قطاتلال*داللة 

ظهر تلك احلالة اليت يرثى عليها لت،غتصاب وتوجهها حنو املركب بتلك اخلطوات املتسارعة ، وهي تلتفت ميينا ويسارا  لإل
 .                                                                                                        املراكب القادمة حنوها لرتكبها  وهي تنادي على إحدى ،بالدماء وبكائها  خاصة وثياهبا ممزقة وملطخة

ل وهي حتاو ،هنيار و الصدمة اليت ظهرت عليها هدها  الناس يف تلك احلالة من اإلن يشاوتتوجه مسرعة حنو منزهلا  خوفا أ
ظهر عليها األسى على حالة يكانت تقف يف صدمة   وحىت والدهتا اليت،ووداد وسايل  تغطية نفسها عندما شاهدها شريف

                                                                                                               بنتها وهي تبكي .إ
نب حلظة إستجوابه من قبل شريف خبصوص إغتصابه ذوعدم اإلحساس بأي  ،مت" من اهلدوءر على "حاهيف مقابل مايظ

                                               غتصاب .                                  لإل ثبات الطبيب الشرعي تعرضهالنور بعد إ



التطبيقياإلطار   
 

314 
 

من خالل وحىت جلوئه لطرق غري شرعية ، نكار تلك التهمة حلامت إ: ظهر من خالل إستجواب شريف الحوار داللة * 
                                                                         .شهادة مزورة تثبت وجوده يف مهمة حلظة اغتصاب نور 

محايته وحىت التسرت على إحنرافاته من حماولة و ،و رئيس املباحث مساندهتما له  تلك الشهادات لكل من املأمور توحىت أظهر 
كيدمها على تواجد حامت معهما  بقول رئيس املباحث)فعال هو كان معايا يف مأمورية...( وكالم املأمور) فعال أنا خالل تأ

                                  لك سراح حامت ويتم تربئته.                                                                      ذليطلق ب،م( شايفهم مها خارجني ومها داخلني القس
قابل ظهر على شريف مالمح امليف   : ظهرت من خالل مالمح نور اإلهنيار و الوجع. اإليماءات و الغرائز  * داللة

بينما ظهرت على سايل ووداد نفس تلك املالمح  .وهي يف حالة يرثى هلا،ته اليت مت اغتصاهبا الصدمة عند مشاهدته خلطيب
                                                            لوحيدة . بنتها ان الصدمة يف حني ظهر على هبية األسى و الوجع على إم

نظرة غريبة حتمل نوع مباالة و الو ال،غتصاب نوع من اهلدوء واجهته جبرمية اإلفقد ظهر على مالحمه أثناء م و أما بالنسبة حلامت
ثبات التهمة على بينما ظهر على شريف يف تلك اللحظة  عندما مل يتمكن  من  إ.ة اإلنتصار ذبل و إحساس،من اخلبث 

             سه .                                                               أر  امت نوع من اإلحباط خاصة عندما تنهد  ليطأطىءح
وتوجهها لركوب املركب لتظهر تلك احلالة ،: كانت حزينة حلظة توجه نور خارج البيت املهجور الموسيقى التصويرية* داللة 

ستثمرت تلك املوسيقى وقد أ،ريتها( ذإنتهاك ع ظة القاسية )إغتصاهبا ومل اليت صاحبت تلك الشخصية يف تلك اللحمن األ
لك ذة مشاهدة األم إلبنتها املغتصبة ظسى حللك احلالة النفسية من الوجع و األذلتربز ب،تفع الريتم حنو قوي جدا احلزينة لري 

    .سى و تأجيج شعور األمل اىل حد بعيدو احلساسية لتخلق املوسيقى حالة من األ ،املشهد الشديد األمل

                       :                                                                                 (القضايا السياسية* داللة المضمون )    
والمباالهتا مبعاناة املواطن من خالل شهادة املأمور و رئيس املباحث لصاحل ،ب السلطة وهتاوهنا ذو ك،التسيب احلكومي -

                                                                                                                             .حامت
                                      .الفساد السياسي للسلطة و التواطؤ مع الفاسدين ومحايتهم و التغاضي عن فسادهم-
            لعدالةمما يربز قيمة ا .اليبها امللتويةسالسلطة للجهاز القانوين من خالل أيق العدالة يف مقابل عرقلة احلرص على حتق-

                      ودعمها للطبقة الفاسدة ،وهنت و ضعفت مقابل تلك السلطة السياسية )الشرطة لدعم حامت( ن أو القانو 
           :                                                                                   و العشرون سادسة ال  تتاليةالم
صراره على حتقيق العدالة هلا من خالل و إ   جبانبها " شريف " وقوف: ظهر من وحركات الكاميرا  اللقطاتداللة *

لك الشخص مبساعدة زمالئه يف ذيظهر عدم يأسه ليستمر يف البحث عن  حامت يف جرميتهملشرتك مع البحث عن اجملرم ا
                                                          .  الشرطة ملطابقة مواصفات الرجل مع قائمة اجملرمني و املسجلني يف املباحث
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هنما يف تأدية وظيفتهما عندما إعرتضا على او حوار رئيس املباحث مع شريف يظهر هت يتضح من خالل  الحوار: * داللة
.أما من حيث مساح حامت .   لي تاعب نفسك عالفاضي(صرار شريف على البحث على شريك حامت بقول املأمور )امسحإ

منحت لنفسها صالحيات فوق صالحياهتا لتعتقل  ارق اللوحة باخلروج من السجن باإلفراج عنه يتوضح أن تلك السلطة لس
                                                  شاءت لتؤسس لنفسها سجن خاص .                                            ، وتفرج مىت

: ظهرت من خالل مالمح  وتعبريات وجه شريف أنه شخصية ال تكل وال متل من حتقيق   الغرائز يماءات واإلداللة *
                      .           كرتاثو عدم اإل ،المباالة العدالة يف مقابل املأمور ورئيس املباحث اليت ظهرت عليهما ال

رغم تواجدها رتجاع حقها هبي مل ختف من الفضيحة سعلى هبية يف مثال األم القوية اليت تقف جبانب إبنتها إل بينما ظهرت
                                           مل تقف ساكنة ووقفت جبانب ابنتها لفضح املغتصب وحماسبته. و،يف منطقة شعبية 

                                                                                         ن يكتشف ليعمل على ختبئة احملبوسني .                              أمح اخلوف و التوتر و القلق على ليظهر على حامت مال
لك األمل اليت تعيشه ذلتوحي ب ،ة يف غرفة نور عكست احلالة النفسية للشخصيات: ظهرت خافتضاءة اإل* داللة 

 و تبعث يف نفس املشاهد نوع من احلزن و التعاطف معها.   ،خصيةالش

                                 :                                                                            (القضايا السياسية) * داللة المضمون 
                                                                                                             .الهتما بكل مايقوم به شريف(اوعدم مب،احث باملأمور و رئيس املستهثار سلطة يف حتقيق العدالة )من خالل إل الذختا-
احث   بر و رئيس املمو مت مقابل هتاون املأشريف للكشف عن شريك حا فساد السياسي يظهر من خالل حماولةالصراع مع ال-

                                  ون :                                                           و العشر سابعة ال شاهد الم
قتحام القسم بسيارته و ليكسر البوابه غري مكرتث لنداءات عندما يتوجه شريف إل:  وحركات الكاميرا  اللقطات*داللة 
هر من و ليظ.وهو مسرع حنو القسم مع نور ،تحركات شريف ل الشرطة له من خالل تلك اللقطة األمريكية املتتبعةرجال 

قتحامه تظهر لنا رده فعل شريف العنيفة بإول، لتلك الشخصية  ل معينة من مالمحخالل تلك اللقطة الصدرية إلبراز تفاصي
ىل صدرية وقد كانت تلك اللقطة األمريكية إ،بينما يقف للدفاع عن نفسهبة ذس املباحث ومواجهته بشهادته الكامكتب رئي

و حركاهتا  مريكية تظهر لنا تلك الشخصياتو األ ومن خالل تلك اللقطات  املتوسطةخصيات لتوضيح ردود أـفعال الش
لعدالة يف مقابل قيق الك شخصية "شريف" احلريصة على حتذىل الزنزانة للتفتيش لتظهر لنا بمن خالل طلبه للتوجه إ

    و املتوسطة .                                                                                                                  لة من خالل تلك اللقطة املقربةذو رئيس املباحث املتخا مورشخصية املأ
ما وحىت ال يظهر لنا عدم اقتناع شريف بشاهدهت ،املأمور ورئيس املباحث: من خالل احلوار مابني شريف و الحوار* داللة 
املباحث على الدفاع عن  صرار رئيسمع إ ب بقوله)انت و املأمور بتكدبوا علي(حىتذدعاء و الكويتهمها باإل ،يصدقهما
 على راس امك ست مرات( يبه له بقوله)ما أنت حلفتليذثبات صدقه لكن شريف أظهر تكنفسه ، وإ
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                                                              صراره على التأكد بنفسه من خالل تفتيش الزنزانة . ليستمر يف إظهار عدم إقتناعه و إ 
         .و حتقيق العدالة مقابل تلك الشخصيات األخرى املتهاونة  لك أنه شخصية التعرف اليأس يف الدفاع عن احلق ذليظهر ب

خري مل جيد نه يف األلفعله العنيف و اقتحامه للقسم أل و يظهر من خالل حوار رئيس املباحث مع شريف بأنه مل يكن داعي
                                               أي جمرم.                                              

كتشافه لشريك حامت يف اجلرمية أنه كان غري و غضب شريف بعد إ نزعاج: إتضح من خالل إ  الغرائزيماءات و اإل*داللة 
                                        .                         ا على حامت وتسرتمه،راضي على تصرفات املأمور و رئيس املباحث 

و أنه ال خيشى أحدا ،)سلطة( بالرغم من إدعائه للقوة شخصية من شريف  يوضح لنا خوف تلك الأما توتر وقلق حامت
 مقابل ماظهر على شريف من مالمح الشك .به ذوجه رئيس املباحث عند مواجهته بكوضحت التوتر الظاهر على كما أ،

تصرفات شريف دل على اخفاءه لشيء خياف عاجه من خري من انز ا األذرئيس املباحث فه و و الريبة من كالم املأمور
  إكتشافه .

                                                  رأسها للنفي لشريف.                                                ط على نور عندما مل جتد اجملرم ضمن املساجني لتطأطىءحبابينما ظهرت مشاعر اإل    
                      : كان بسيط ملكتب رئيس املباحث راجع للطابع االداري.                                رالديكو * داللة 
شها من خالل الصراع ضطرابات اليت تعي، و اإلبراز البعد النفسي للشخصيات: كانت خافتة قامتة اللون إلضاءة اإل * داللة

                                                                      . ل الفسادالشر، صراع احلق و العدل مقابمابني اخلري و 
يقاع قوي حلظة تواجد  شريف مع نور يف الزنزانة للتفتيش لزيادة يف عمق : كانت تشويقية بإ الموسيقى الموظفة* داللة 
                                                               و التشويق لدى املشاهد ملتابعة أكثر للقصة .                  املشهد 

                        :                                                                                     (القضايا السياسية* داللة المضمون )
قتحامه لقسم الشرطة مع العلم ان القسم  يشكل سلطة قانونية سلطة )املتمثلة يف شريف من خالل إالعنف السياسي لل-

يقدم  شخصية متناقضة ل،وهنا أظهرت قيمة العنف للسلطة يف املواجهة بدل إحكام القانون .وال ميكن التعدي عليه( 
صرار على حتقيق اإلاعيات لتربز هنا قيمة العدل و مهما كانت التد ى يف صورة الساعي لتحقيق العدالةنه اليتوار إال ألشريف 

                                                                                                                        .العدالة للمواطن
 املظلوم حت كفتها يف مقابل قيمة الدفاع عنالفساد السياسي للسلطة و التهاون  يف حتقيق العدالة ، فالفساد كقيمة أرج-
ن املأمور و رئيس املباحث هدفهما محاية " حامت" الفاسد و املغتصب بدل ر العدالة مهما كانت التداعيات بإعتبار أقراو إ،

  .تطبيق القانون)أي مساندة شريف(  
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                   ث (                                                                                                 و املأمور و رئيس املباح   احلق و القانون و العدالة مع الفساد السلطوي)املتمثل يف حامت   وبالتايل صراع
تواطؤ  النظام السياسي ) املأمور و رئيس املباحث( مع الفاسدين )حامت( ليسمح هلم و يتغاضى عن ممارستهم غري -

                                                                                                        املشروعة وحىت حيميهم .
              :                                                                                          و العشرون  تتالية الثامنة الم
:  يتضح من خالل تلك اللقطات املتوسطة ، األمريكية و حىت اجلامعة للجزء مالمح  الكاميراداللة اللقطات و حركات *

نور املغتصبة ، ل املنطقة للمطالبة  بالعدالة من تلك الشخصية و تصرفاهتا من خالل " هبية "  املرأة القوية اليت حتشد أهايل 
              ة على توحيد الطبقاتواجد وداد و إمام من بينهم للداللليظهر ت ،لتتحرك تلك اجلموع الغاضبة وهي هتتتف يف الشارع

ورجال الدين ،و عامة الشعب وغريه للدفاع عن احلق )شرف  جتماعية من املثقفني و مناضلي السياسة )وداد(و الفئات اإل
للتحرك و التوحد بالرغم من موع نتهاك العرض مما استفز اجلي وصل لدرجة اإلغتصاب  وإذد الضد الفسا نور( و الوقوف

                                                                                                         .ختالفاهتم الطبقية إ
      ظلم و ليؤكد هنا أن الوعي املشرتك هو ماجيمع خمتلف الطبقات ، فالشرف هو احملرك ليتحرك اجلماهري منددين ضد ال

الشرطة من خالل تلك اللقطة  ذ قسم من خالل رشق احلجارة لتحطيم نوافوقد ظهر ،مين و القهر و الفساد  للجهاز األ
                                                                      املتوسطة و حىت املقربة.                                 

       ستغاثة ضد الفاسدين فتلك اإل،بقوهلا) احلقونا ياناس(  يف الشارع جارة هبية ستغاثة يظهر من خالل إ : الحوار * داللة 
                                  حتكم عليها حامت بقبضته لينهب و يسرق و يقهر و يتسلط                                                                    و الفساد يف املنطقة اليت إ املنيو الظ

           هايل احملتشدة مالمح الغضب مما يوضح أهنا بدورها حتمل الغضب: ظهر على تلك األ الغرائزو  اإليماءات داللة * 
                    و احلقد ضد حامت و ضد الظلم .                                                                                

و ختلق  ، هايل اجملتمعة يف الشارع لتربز لنا عمق املشهد: كانت بإيقاع قوي و سريع لتلك األ الموسيقى الموظفة * داللة
ن خاصة عندما تشويقا ملتابعة ماسيحدث الحقا مما ختلق نوع من احلماسة لدى املشاهد و التوحد مع أولئك املتظاهري

                                                                         متزجت باهلتافات.                                         إ
                         :                                                                                     (القضايا السياسية ) * داللة المضمون

                                        (                                                              نتها بو هي تسرد عليهم قصة إ،ة هايل حول هبيتحريض على الثورة )ظهرت من خالل إلتفاف األو الالتعبئة الشعبية  -
                                                                       .الظلم السلطوي )حامت(الثورة الشعبية ضد الفساد و -
و  لك النظام السياسي الفاسد ذطاحة بلإل الوعي السياسي للشعب املصري للقيام بتظاهرات متوجهة حنو القسم-

 الظامل)حامت(  
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                                                                                              :        التاسعة و العشرون  تتاليةالم  *
:  يتضح من خالل تلك اللقطة املتوسطة و اجلامعة للجزء ردود أفعال تلك اجلماهري وحركات الكاميرا  اللقطات داللة 

بينما تصر على  منعها من الدخوللم يف مقابل ردع الشرطة هلا و احملتشدة املتوجهة حنو قسم الشرطة ، وهي هتتف تنديدا بالظ
ي تولد لدى الشعب نتيجة قهر وفساد حامت ، لتظهر رد فعل اجلماهري ذلك الغضب العارم الذ ليظهر،قتحام القسم إ

 .           ة كانت تظهره أمام سلطة" حامت" الغامش ستكانة و الضعف على عكس مااملدافعة عن حقها ، واهنا ال تعرف اإل
  دمي شكاوي ضده .   صرارهم على الفتك بالفاسد حامت بتقلك يظهرون إذشرطة لردعهم بإستخدام السالح مع بينما تلجأ ال

العنف عند هتديده حىت لو عن طريق ،صراره على حتقيق العدالة  ما أظهره "شريف" من عدم يأسه  وإ بينما من خالل
                          لك لفتح قفل الزنزانة .                                    ذستخدامه للسالح بعد لة مل يفتح الزنزانة اخلفية ، و إ حاطالق النار يفلرئيس املباحث بإ

يتخلى عن مساندته نوعا ما  نهحلظة مواجة شريف له بشريك حامت أ لقرار القبض على حامت رصدار املأمو إ من خاللوأما 
                  عتقاله بالفرار.                                       و ليظهر حامت رد فعله إزاء مساعه خلرب إ،بينما كان هو يقوم مبمارساته بإمالء منه  مين حامتراعه األذل

      ووقوفهم وتوحدهم ضد الظلم ،هايل يف الشارع)سيبوا اخواتنا احملبوسني( : يتضح من خالل هتافات األ الحوار* داللة 
ن تلك االحتجاحات كانت سلمية لتنديد باحلق و العدالة من خالل إطالق سراح املساجني  دون وجه حق ، لتظهر أو ا

بالسالح من قبل   وا القسم ، وترهيبهمسدين و الظاملني حىت عندما اقتحموحماسبة الفا ،غايتها حتقيق العدالة و القانون
و ليس العنف بالقول) جايني نعمل حمضر ضد حامت ، ابين حمبوس عندكم ظلم ...اىل ،ن رغبتهم العدالة وا أالشرطة أظهر 
 .                                                                                                     رضيش ربنا ...(بيحصل ماي

ئيس املباحث ستمرار املأمور و ر ه بتفتيش الزنزانة جمددا  مقابل إلعدالة من خالل طلباصراره على حتقيق بينما أظهر شريف إ
وحىت التهديد بقول رئيس املباحث)انت رايح فني ... احب أفهمك قانون الطوارىء  ،ظهار هتاوهنمايف عرقلة العدالة و إ
عنف كحل ستخدامه للانة وحىت إستكبينما أظهر شريف عدم إكرتاثه و أنه اليعرف اإل .انت نفسهم(يطبق عالكل حىت 

مور و رئيس املباحث بقوله)افتح الباب.. الثالثة كتبقى يف قلبك لو مافتحتش  بلطجة ببلطجة أخري ورد على تصرفات املأ
بقوله) ملا تتسرتوا على جمرمني ده اىل قانوين  ليظهر استياءه و قد فاض به األمر من تصرفاهتم غري املشروعة ،وحتفتح الباب(

                                                                               .ايبني كبارات البالد بنهبوا..( افرجت عنهم ده اىل قانوين ... وس، وملا حتبسوا ناس النيابة 
                  : ظهر من خالل مالمح وجه تلك األهايل الغاضبة  ماحتمله من الغل ، و احلقد الغرائز و يماءاتاإل* داللة 

          .و الضيق ضد كل ممارسات حامت من ظلم وقهر و غريه عندما طالبوا بالقبض على حامت وهم يصرخون  و الضجر 
ماهري القادمة وف خاصة عند مشاهدهتم لتلك اجلو اخل،مور مالمح القلق رت على مالمح رئيس املباحث و املأبينما ظه
 حنوهم . 
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ليه مالمح وقد ظهر ع،أما بالنسبة لشريف ظهرت انه شخصية ثورية وقوية .حساسهم باخلطر احملدق هبم وبالتايل إتضح إ
زجت بنوع من و اليت إمت ،للقانون لتقدمي شكوى ضدهاملباحث له باللجوء  سستياء عند هتديد رئيالغضب و االنزعاج و اإل

                                                                                        ستغراب و التعجب .              اإل
يقاع قوي و سريع لتزيد من عمق املشهد أكثر ، وختلق : وظفت تلك املوسيقى التشويقية بإ الموظفة الموسيقى* داللة 

ولتخلق نوع من التوتر و اإلحساس بأن .التشويق لدى املشاهد ملتابعة جمرى األحداث اليت حتدث من رشق احلجارة و غريه 
يق كتشاف شريف للزنزانة السرية زادت من التشو وخاصة حلظة إ.طمئن )اقتحام القسم( مر سيحدث لكنه غري مهناك أ

    .                                                                                                                      أكثر
اخلوف وحىت الغضب وشد  إنتباه املشاهد أكثر للرتقب  خاصة و أظهرت أحاسيس الشخصيات من التوتر و القلق و 

ىل هادىء ليعلن تعقل تلك الزنزانة . لينخفض ريتم اإليقاع إ حلظة تصويب شريف لقفل متزجت بصوت عيار ناريعندما إ
 فرحتهم .  وج هبتاف املساجني  املعلننينتصار املمز و حلظة النهاية من خالل حتقيق اإل،الشخصية 

ين مواقعهم يف الصراع و املواجهة مع ذستياقظ ليهبوا  آخارة معربه عن تنبيه املواطنني لإلشار يف القسم إذهاز االنأما ج
                                                                    يقاظ وعي و تنبيه  املواطن املصري.                                       الفساد .فاهلدف إ

                                                                         :                             (القضايا السياسية * داللة المضمون )
هنا ببساطة خادمة لنظام فاسد كومة اليت ال تستطيع التعامل مع أي موقف صعب أو أزمة ألمدى هشاشة وضعف احل-

                                  .لقسم قتحاهم ليث مل تتمكن من التصدي لثورة  األهايل و إوهش يف جوهره وظهر من ح
                                                                            مور القسم )الدولة(                                         و بالتايل ال تستطيع تسيري أ

قسم دفاعا عن لن من خالل اجلموع اليت حطمت اثورة الشعب ضد الظلم و القهر و الفساد ، وانتهاك كرامة االنسا-
                                                شرف نور.                                                                       

عمال السالح ضد ستوظهر من خالل إ،مال القوة)السالح( ستعيسي( وقمع املواطنني بإالعنف السياسي )العنف البول-
                                                       وحىت  يرتاجعوا.                  ،ظة مهاجتمها للقسم لردعهم وترهيبهم  حلهايل األ
طريق ىل ناة املواطن )رئيس املباحث و املأمور( مما يوصل دائما األمور إهتا مبعاالاو المب،سلطة و هتاوهنا ب الذمدى ك-

 .                           للقبض على حامت( هايل للقسما إقتحام األذمن خالل إستخدام شريف لسالح ، وكمسدود ) 
ومدى ختبطها حيال املوقف وكيفية  ،ب احلكومة من قبل املواطن )من خالل مواجهة اجملرم باملأمور(ذوبالتايل كشف ك

                                                                                                 تعاملها معه بعنف.                 
                                                                                           .قفةدور النخبة املثقفة  يف اجملتمع من خالل قيادة وداد املعربة عن الفئة املثالوعي السياسي  و -
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                                           .يف الدفاع عن حقوق االنسان و حتقيق العدالة )التواطؤ مع حامت( ل احلكومةذختا-
                                                                                              .بالفساد)حامت(  ت اجملتمع( للشعب لإلطاحة)من خالل توحيد مجيع فئا الوحدة الوطنية-
صرار شريف على حصول نور على حقها وحتقيق العدالة متحديا كل العقبات ،و ليدخل يف صراع إقرار العدالة للمواطن )إ-

وحماسبة الفاسدين )توقيف املأمور ورئيس املاحث عن العمل و حتويلهما ،غتصاهبا مع الفساد للدفاع عن حق نور بعد إ
للتحقيق و األمر بالقبض على حامت(                                                                                         

ت غطاء القانون ظهر من خالل حوار واطن مستترتة حتملو تسلطها على ا،السياسي للسلطة )اجلهاز األمين(  دالفسا-
         هب هنا احنرافات السلطة ذي .نوين ، وملا حتبسوا ناس .....(شريف مع رئيس املباحث )ملا تتشطروا عالغالبه ده ايل قا

ن القانون أ ليظهر هنا.طبقة الغنية الفاسدة  وحىت القانون الدي يعلى عليه عندما يطبق على الفقراء و يستثين ال ،و جتاوزاهتا
                                              ي وجب تطبيقه على الكل دون استثناء فقط ليكتفي رجال الشرطة بالبطش على البسطاء . ذال
أن متنع املواطن من ممارسة حقه يف التفكري عن ألي مواطن ، وال ميكن ألي سلطة  حرية الرأي و التعبري هي حق مشروع -

وقد ظهرت من خالل هتافات املساجني )عمر القهر ماغري فكره ، ابين سور السجن وعلي  . لفكر حر  ال قيد له رأيه و ا
                                                                                                                               ...(  للتأكيد هنا على حرية الفكر و الرأي .  

                                                                                                   الثالثون :            تتالية الم
                       :                                                                        وحركات الكاميرا  اللقطاتداللة *

للقبض  هايل بالسعادة  عندما مهت  األ متزجتة  قرب  اإلنتصار على الظلم اليت إذمن  سعادة ولظهرت تلك اللحظة  
مريكية ، و اجلامعة للجزء و املتوسطة وحىت الصدرية ليظهر توحد كل على حامت  يف الشارع يف إطار تلك اللقطات األ

                                        أظهر خوفه وهو يركض ليفر منهم ، بينما يسعون وراءه . اجلماهري للظفر حبامت الدي
عتقال حامت للداللة على مر باالزغاريد مبجرد مساعها خلرب األ طلقتألك اللقطة الصدرية  للفتاة اليت وقد أظهرت من خالل ت

الل ، النصر ستقيف احلروب تعبريا عن النصر و اإل ن الفرح ، وتطلقن الزغرودة يف الثقافة الشعبية تعبريا عالنصر وخاصة أ
لك احلرب مع الفساد ، والسعي ذو ليعكس ب،نقض عليه اجلموع بالضرب لت القبض على حامت ي حتقق عندما متذال

 عندما صوب ية الغريذستسالمه أبدا بل يستمر يف العنف و أي ال يعلن إذلك  الفاسد الذسبته .طاحة به حىت يتم حمالإل
يكون حياته وقد ،ن الدفاع عن الشرف و احلق يدفع صاحبه الثمن غاليا ليظهر هنا أ.حامت مسدسه إجتاه شريف ليصيبه 

 .مقابال له 
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لكنه وقف صامدا لة القتل . و و حملا فساد ليتعرض يف اآلخرلليدخل يف صراع مع ا ،ي حرص على تطبيق  القانونذفشريف ال
هو ليقف جمددا من خالل تلك اللقطة الصدرية و وقد كان هو من إستعاد حق نور بعدما مت إغتصاهبا ،للدفاع عن احلق 

ي قهر الظلم ليعرب هنا عن املستقبل يف ظل قيادة الرجل النزيه و الشريف املطبق لروح ذمسنود من قبل الشعب، فشريف ال
        .                                  لتف هنا حول العدلإوالشعب  .كثر من االلتزام مبواده من خالل إنسانيته  القانون أ

ومن خالل تلك اللقطة الصدرية بالزاوية  ،ي يطلق النار على نفسه لينتحرذخصية الفاسدة )حامت( اليف مقابل تلك الش
ركة ك احللينتهي الفساد و تشرق مشس احلرية من خالل تل ،الغاطسة تظهر لنا سحق تلك الشخصة من خالل موهتا

لفاسد)حامت( ليقضى طيح بالة على بداية جديدة ملصر بعدما أفق البعيد يف مشهد النهاية للدالالبانورمية العمودية حنو األ
                                                       مشروعة .                                                              الي حلق عاليا يف مساء منطقة"شربا" مبمارسات حامت الذعلى الظالم ال

 من نور بخريه ليطلور عندما سقط وهو يلفظ انفاسه األمبني حامت و املأ : يتضح من خالل احلوار ماداللة الحوار* 
يف الشخصية غري نساين يد لنور وأنه  نادم  على فعلته  بشدة مما يظهر جانب إعلى حبه الشد وهو يبكي للداللة،مساحمته 

ه الكئيبة وهو يبكي وخاصة مع نربة صوت،و الطمع و الفساد فهو له قدرة على احلب ومما دفع املشاهد للتعاطف معه  العنف
                                                               نه جاين وليس جمين عليه من خالل فساده وغريه. لك إال أذومع 

ؤولية الكاملة مع العلم يله املسل رد املأمور بقوله) انت عملت لنفسك كده( يظهر تنصله من املسؤولية ، وحتمو أما من خال
                           و أحيانا بتوجيهات منه .                                                                               مين وكل ممارساته كان على مرأى منهراعه األذأنه كان 
حتول إىل  ندم  وأمل ي ذو ال،: من خالل مالمح وجه حامت وهو هارب ظهر عليه اخلوف  الغرائزيماءات و اإل* داللة 

                                                                                                 .طالق النار على نفسه حلظة إ
حماولة الشرطة والشعب وسريع حلظة فرار حامت ، و يقاع قوي : وظفت املوسيقى التشويقية بإ الموسيقى الموظفةداللة * 

ا ذليزيد من عمق املشهد و التشويق ، ويشد املشاهد أكثر ليتابع تلك املشاهد حىت يتمكن من معرفة ما القبض عليه
                                                                                                   سيحدث يف هناية الفيلم . 

ملشاهد للتعاطف معه طالق حامت النار على نفسه مما يدفع اأما إستماعنا ملوسيقى حزينة مع إيقاع قوي وحىت سريع أثناء إ
                           ا وهي تلفظ أنفاسها االخرية.                                                                                                  من التوحد مع الشخصية وحلظة توجعه وحىت خلق حالة

                                                            و قيم سياسية :                            ،تالية عدة قضاياتمحلت امل :(القضايا السياسية * داللة المضمون )
ن كان من السلطة نفسها)حامت( ج عن القانون وجب حماسبته حىت و إي خار ه على اجلميع وأتطبيق وحماولة رساء القانون،إ-

  فالقانون يطبق على اجلميع . وبالتايل التأكيد على قيمة العدالة .  
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          نتهاكها لكرامة املواطن سيطرهتا حىت بعد إلة على فقدان هنيارها يظهر من خالل انتحار حامت للداللطة و إضعف الس-  
                                                                                                 .و التعدي عليها )اغتصاب نور( 

،         و يظهر من خالل الشكاوي ضد حامت ،ال سلطة تعلو فوق سلطة الشعب ي سلطة ، و سلطة الشعب كمصدر أ-
                                                                        .ي فاسد خرية للشعب الواقف الرافض ألة األو املطالبة مبحاسبته وحىت مهامجته وحماولتهم للقبض عليه .فيظهر أن الكلم

ة الوطنية للشعب و الوعي الشعيب املشرتك عندما توحد الكل للقبض على حامت، و التنديد بالظلم و ضرورة حماسبة الوحد
                                                                                                                  .الفاسدين . وبالتايل القضاء على الفساد السياسي املتمثل يف حامت 

                                                                                           النص الفيلمي :     لفيات خ-8
لك أن ذ، السياسة و اجلنس و الدين تلك الثالثية اليت يتعامل معها كل من املخرجني : يوسف شاهن و خالد يوسف    

اسية قد بدت واضحة يف صحاب مواقف سيفالمهما ، و خاصة أهنما أسية يف أضفاء نكهة سياعرفا دائما بإ املخرجان
                                                                                                        .  الكثري من أعماهلما

هي الفساد وخاصة ساسية د نظام بأكمله ، فقضية الفيلم األولكنه فسا رطةالفيلم ليست فقط فساد أمني ش وهنا قصة  
      ي مارس خمتلف األساليب امللتوية وغري الشرعية للهيمنة ذمن خالل أمني الشرطة حامت ال رى األمينالسياسي أو باألح

غري معقول لينتقدا السلوك  ور من فسادنتقادمها السياسي ملا يدم وظيفته ، من خالل الفيلم  واصل املخرجني إو النفود حبك
 وجه حق و اإلعتداء عليهم جاز املواطنيني بغريحتين يصرون على إذالشرطة املصرية الجرامي لرجال الوحشي  و اإل

     ن يتعلمون إرهاب املواطنذيوطاهنم على أيدي رجال الشرطة المهانون يف أ هانة حىت بات املصريني مجيعايب و اإلذبالتع
وهو  ،ساءة استخدام السلطةو غريه ل على القمع ، القهر ، الفساد و إهانته . ولعل حامت كرمز للسلطة الغامشة اليت تعمو إ

،ونفس    2011ي مت االطاحة به من خالل تلك التظاهرات الشعبية يف  ذئيس املخلوع " حسين مبارك " و الكرمز للر 
                                     .                                 الشيء حدث يف مشهد النهاية للفاسد حامت مبوته 

من خاصة من ضحة ، وواقع الفعل من قبل تلك السلطة و األففي الفيلم  خطاب سياسي واضح عرب عن تلك الصورة الوا
ثوة، فيلم كان حمركا أساسيا للالقمع و الفساد ولرمبا حيمل رسالة حتريضية للجمهور للثورة ولعل الشرف وهتك العرض يف ال

رض فنور ترمز لألرض أي على سيطرة الفساد على الشرف و األالعريب  ، ليؤكد الفيلم  وخاصة ملا ميثله الشرف للمجتمع
غتصاهبا مما يولد غضب شعيب ضد هتك ملها باملستقبل و اليت يعمل على إوهي مصر ببنائها وخصوبتها و براءهتا و أ

 . واملستقبل  مصر و األمة قتحام القسم و الدفاع عن شرف نور هو دفاعا عن الوطن ايل بإهيام األقالشرف ، ف
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وهنا اإلغتصاب هو إغتصاب النظام السياسي للوطن )املتمثل يف نور( وسيطرة الفساد على األرض و الشرف املتمثلة يف    
و املستقبل ، حىت امسها نور فنور متثل مصر وحىت الشباب  لك، ذف  هو مرداف للكرامة اإلنسانية كنور خاصة أن الشر 

ي بات يهدد اجملتمع املصري ذو إن كان الفساد السلطوي ال،ليؤكد هنا الفيلم بدوره على املرأة بطريقة رمزية  .يعين الضياء
ألجهزة األمن  إلستعمال   رة و غري مباشرةوامر بطريق مباشو أصدر أ،ا و ال يقبل املعارضة بطبيعته فالنظام كان كان فاسد

واطن والتعدي على حقوق امل ،دى اىل انتهاك الكرامة االنسانيةمما أع  أي شخص صاحب رأي أو معارض له العنف م
ي مارسته أجهزة األمن املصرية  من خالل حالة الطوارىء يف البلد ذف السياسي باألحرى بالبوليسي  ال. فدلك العناملصري

، واليت منحت  األجهزة األمنية مطلق احلرية للتصرف و الصالحيات مما جيعلها تنصب   ثني سنة واليت كانت ملدة  ثال
مافيش قانون اال قانون حامت" ، ا ماكان يردده حامت دائما " ذمبوجب قانون الطوارىء ولعل ماه نفسها  حاكم فعلي ملصر

يب ذتعساليب القمع و القهر و الليمارسوا كل أحيات تفوق صالحيتهم لك القانون خول لرجال الشرطة و منحهم صالذف
ميارس كل أنواع  مينلك اجلهاز األذلوك حامت ، ليصبح بمن خالل سا ما نلحظه ذتهاك كرامته .، وهنجتاه املواطن وصوال إلإ

فاظ الل للمواطن ، ويزج  يف السجون كل أصحاب  الرأي املعارض و املناضلني ، ومن خيالف بدعوى احلذالرتهيب و اإل
                            و الفساد.  مباالةالكما يف الفيلم  دعوة واضحة لتطهري البالد من الفوضى و ال  على االستقرار و النظام يف  مصر.

نتفاضة اجلماهري  ضد يل وجب إوبالتان فيها فيها مستلب احلقوق. فرتكيزه على فكرة مصر أصبحت دولة بوليسية و املواط
هايل حي شربه على قسم الشرطة و الفاسد الطاغي حامت ل ماحدث يف الفيلم من خالل ثورة أالفاسد .ولعدلك اجلهاز 

 ياسي تنبأ بثورة حدثتلك الفيلم حس وطين سذة الغضب يوم عيد الشرطة ،ليحمل بللفتك به هو أقرب ملاحدث يوم مجع
ولعل ،الشرطة اليت كانت ثورة كرامة بالدرجة األوىل ليقتحموا مراكز و  أقسام  .تلك الثورة   2011يناير   25بالفعل يف 

                         .                                                               ا ماحدث بالفعل يف هناية الفيلمذه
، وقد سالمينيا اإلذو كاملتمثلة يف احلزب الوطين احلاكم تلك املعارضة الواضحة للحكومة املصرية  كما أظهرا  خمرجا الفيلم

ليظهر هنا رفض لسياسة  ، دام وداد مع عضو احلزبحلاكم" احلزب الوطين " من خالل صنتقاد احلزب الواحد  اظهر إ
"  " عدسة الزوم" بشكل واضح لالفتة املرشح الناصري احلزب و تواجده يف السلطة، يف مقابل اإلكرتاث من إستخدام

، وغالبا مايطرح خالد يوسف الفكر للتيار الناصري تأكيد انتماء املخرجني  خاصة خالد يوسف محدين صباحي " مما يظهر 
قطف من  احلملة االنتخابية لصورة صديقه ا مذر يف منزل الناظرة" وداد" وعرض كالناصري عندما استعرض صورة لعبد الناص

يد عليه  فقد كانت اشارة قوية له يف كل مرة وشعاره مع الفالحني و املكافحني للتأك  ،احلزب اليساري اليساري وشعار
 ن اليسار كحزب اشرتاكي من مبادئه العدالة االجتماعية اليت تبناها" الرئيس الراحل "عبد الناصر" أكخيار أمثل للدولة علما 
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لسياسة عبد الناصر ويظهره حرصه على إنتقاد األحوال اىل اخلط الناصري يوضح دائما تؤييده  فمن خالل انتماء املخرج   
ىل فوضوية يف الواقع دت إمع املصري و اليت أمير هبا اجملتو حىت اإلجتماعية مابعد عبد الناصر اليت ،والتقلبات السياسية 

ف كال املخرجني لعلم أن مواقكثر منه يوسف شاهني يف العديد من أفالمه مع اه خالد يوسف أمايؤكد اذه و لرمبا املصري
االخوان عندما نتقاد لك من خالل إذاالسالمية وقد ظهر  وخاصة أن املعروف أهنما ضد احلركة،يف ثنايا الفيلم  ظاهرة

  .                                                                        توجهت هبية و إبنتها إىل  مكتب مرشح االخوان
ن قيم اجملتمع و املنسلخة ع نفتاح االقتصادي وماولدته من تلك الطبقة الربجوازيةكما ظهر إنتقادمها  الواضح  لسياسة اإل

ليظهر هنا أن تلك  الفروق  .مالبس فاضحة ، خمدرات ..اخل  خالل عائلة سيلفيا من رقص  منج ذ وقدمت دلك النمو 
اليت كانت نتيجة سياسة اإلنفتاح اليت إنتهجتها الدولة واليت مسحت بربوز تلك القيمية مابني الطبقات اجملتمعية يف مصر ،و 

الطبقة الربجوازية من رجال األعمال اجلدد ، واليت جتسدت من خالل سيلفيا ووالدها و استحالة  إرتباط شريف بسيلفيا 
                                                                       ليظهر هنا إستحالة االنسجام بني الطبقة الربجوازية و املتوسطة.               

ولته ا ما تناذولعل ه ،ث عن جتاوزات رجال الشرطةالبداية ميلهما للسك القضائي عند احلدي ذومن كما أظهرا املخرجان
 )أمن الشرطة اية الفيلم مبوت حامتولعل هن .نتخابات الربملانية  وسائل االعالم وقتها حول اإلستقالل القضائي بعد اإل

          ي تبدأ عنده و تنتهي شرور السلطة املطلقة ذهو ال ظف الصغري يف  هرم الوظيفة العامةن املو ليؤكد هنا أ ،الفاسد
                              ا يتعارض مع  املواقف السياسية للمخرجني .ذولعل ه ،فبعدون عن مستوى الشبهات أما غريه

وخاصة مع سيطرة التحليل النفسي على بناء شخصية " حامت" مركز للسلطة الغامشة خلق نوع من التناقض يف تلك القضية    
ليس بأسباب  من خالل ربط القمع و الظلم و الفساد السياسي هنالفساد السياسي من خالل اجلهاز األمين( االساسية)ا

صور لي جتماعي ، فالفاسد هنا مقموع و ضحية أيضا رية لكنه نتاج للكبت اجلنسي و اإلو حىت فكاسية أاقتصادية أو سي
ي تعرضت له الشخصية ، وكأنه يشري إىل أن الشخصية الظاملة هي مظلومة بدورها وضحية وكل ذلنا الفيلم الظلم و القهر ال

ا ماعكسته شخصية حامت وماعاشته من ذا .وهسيي نفوحىت عدم سو ،مقهور و مكبوت  من ميارس الظلم وغريه هو شخص
نتقادهم من احملرمات .  تعترب تناول سلوك رجال الشرطة وإ فالت من الرقابة اليتلك لإلذرمبا يرجع ولحرمان يف الطفولة . 

املرأة  ني  أن اعترب  املخرج و باألخص يوسف شاه ذملصرية كنمودج للمرأة الثورية  إغايرة للمرأة اكما عرض الفيلم نظرة م
قتحمت القسم، ليؤكد "هبية" و"وداد"  قادتا املظاهرات اليت إلك وجدنا ذحتجاج لقدرة على التعبري عن الغضب و اإل أكثر

و للمرأة شاهني أن النساء أقل قدرة على حتمل الظلم و أكثر قدرة على الثورة عليه ، لتمنح الكلمة عادة هنا للشعب 
  خاصة اليت تثور .
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ل "سرد نتقادمها لسياسة " السادات" من خالو حىت إ،ان نوع من الوعي السياسي  بشكل واضح  ظهرا املخرجوكما أ  
ك يف قمع أصحاب الرأي و النضال اذالسبعينات  و سياسة النظام آن طار مظاهرات يفقصة تعرف وداد بزوجها يف إ

بط ري ل ،ة" ىل مالوش خري يف حامت مالوش خري يف مصر"و قد ظهر دلك واضحا من خالل عبارة حامت الشهري    السياسي
ين يهامجون مصر ولرمبا مل يكن ذين ينتقدونه بالذفعل الرئيس السادات عندما يصف الاته ومصر على حنو ماكان يذهنا بني 

                                                                           يل الصدفة.                                        بهدا التوظيف من ق
تمع منا هي بدورها رصد لعالقات متشابكة بني طبقات اجملليست فقط فساد سياسي وعنف بوليسي إ كما أن قصة الفيلم

ىل الطبقة الفقرية الشعبية و املتوسطة ولكن مامجعهما نوع من الوعي املشرتك ،وان  ولعل هاته الطبقات  قسمت إ،املصري 
                                                                   على جمرى األحداث.كانت الطبقة الفقرية كانت املسيطرة 

به بالفيلم الوثائقي للقطات من مصر و عراقتها من شتلك النكهة الشعبية من خالل عرض أضافة كما الفيلم ال خيلو من إ
شارة ا شخصية مسيحية "القس لرمبا إظهر ولعل من خالل اإلشارة إىل الكنيسة و غريه وأ ، "شم النسيم " خالل مناسبة

، ومؤمنان واليت كثريا ماصرحا هبا أهنما ال حيمالن أي نعرات طائفية  ،ي يؤمن هبا املخرجني ذن السمح الواضحة لفكرة الدي
مسيحي ، وليعكس هنا مثاال حي  مسلم و اآلخر حدمهابالتعايش بني األديان و خاصة أن املخرجني من ديانتني خمتلفة فأ

وحدة وطنية بني  ن هناكف : مسلمني مسيحيني و يهود وهنا إثبات أجتمع بني ثالثة طوائ ة  اليتملصر البهية و السمح
                                                     . فيه تلفت الدياناتالشعب املصري و إن اخ

                                                                               نتائج الدراسة :                                 -9
ن كانت لقصة الفيلمية بالدرجة األوىل و إيتضح من خالل ماسبق أن القمع السياسي و الفساد والعنف البوليسي هو حمور ا

سلطة و املنصب هو ستغالل التسلط و القهر و الظلم  و إلك حب الذمابني الفساد و احلب ، ولكن ظل  تشابكت القصة
  لسلطة السياسيةك استغالل تليف املال و املنصب وغريه ، وحىت أنه مت إع الشخصية من طم املآربو وسيلة لتحقيق الدوافع 

         حلاجة بالنقص و تدمري اآلخرين شباع االوقت دافع إل احلب و التقدير ،ويف نفس لتحقيق الرغبة يف حىت إحتياجات
مع قيمة العدالة و القانون  واحلق والعدل و املصلحة العامة و إرهاهبم وتعديبهم وعندما ينصدم  الفساد والظلم و اجلشع  

                                       للمواطن وغريه  ختلق صراع  .                                                         
يت تسرت دوما خلف جدار القانون لك الفساد اليت عرب عن تآكل بنيان السلطة ،و الذليظهر هنا فساد  تلك السلطة، ،و 
عة مظهرة عقدة النقص فيها. ودة  من خالل ممارساهتا غري املشرو نتهازيتها غري احملدلك بغرض احلفاظ على ماتبقى من إذو 

األساسية لنهوض اجملتمع من ي بات فاقدا لألسس الفكرية املعرفية ذوضوية الواقع املصري و العريب الفالفيلم تعبري عن ف
  ختالل العقلية السلطوية وفسادها .إخالل 
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ه السلطة أصبحت عاجزة عن فرض سيطرهتا على تطلعات الشعب وطريقة تفكريه وحىت باتت مفضوحة أمامه ، خاصة ذفه
                                                                                                            من توريث تلك الطبقة السياسية الفاسدة لسنوات  طويلة من حكم احلزب الواحد يف مصر.      

                     كما محل دعوة للثورة على الفساد و الظلم،ته بالنظام السياسي ي وعالقوعليه الفيلم جسد واقع اجملتمع املصر 
                                                                                                                 .و الديكتاتورية

. أن مامن كاتورية تولد الثورة ليس فقط يف مصر ولكن يف كل العاملين  السلطة عندما تتحكم يف الشعب بدفاخلالصة أ
                                                                                                                                                    ك أن احلرية و الكرامة هي من حق أي إنسان على وجه األرض . ذلأي و التعبري. ها  منع حرية الر سلطة مهما كانت مبقدور 

ي  إنتهك حرمة الوطن ذاملستبد الو  الطاغية  الكرامة اليت قام هبا شباب مصر ضدفالفيم هو تلك الثورة املصرية ، ثورة 
، يهدد استقرار اجملتمع املصري  اد املتفشي يف أجهزة الدولة و اليت باتلك الفسذفضل ، وسرق أحالم شبابه و آماله بغد أ

تمية البناءة لباقي املنظومات األخرى ورة احلكمنظومة سياسية ملواكبة الصري  وعجزها ،لك  عالقة السلطة مبجتمعها ذليظهر ب
 و إجتماعية و غري. ع من ثقافيةيف اجملتم
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 :خامتة

يف ضوء ما سبق ميكن القول أن العالقة بني الفن السينمائي و السياسة هي عالقة وطيدة، باعتبار الفن السينمائي هو فن 

لك على دورها ذن املصري احمللي لتؤكد السينما برصد الواقع. فالسينما املصرية بشاكلة أو بأخرى استطاعت نقل واقع املواط

                                             تسلية و لكنها رسالة اجتماعية.  احلقيقي يف اجملتمع،  فالسينما ليست جتارة وال

. تلك السينما اليت لك أن السينمائيني جيب أن يقدموا  سينما جادة مقيدة حبدود احلق و الواجب و النظام و املسؤوليةذ

ين وجدوا صعوبة يف شق طريقهم بني اجلماهري ذأولئك الحاولت أن خترج عن األطر التقليدية ، وكان صدامها مع الرقابة .

   لك ليحملوا قضيةذو الرقابية إال أهنم جتاوزوا كل العريضة ، ومع أن عطاء اهتم تولدت يف ظل تلك األجهزة اإليديولوجية 

   عنها ، مطالبني بالتغيري و الثورة على تلك املفاهيم و القيم السلبية من الظلم و القهر و االستبداد و العنف و يدافعوا     

ملواجهة كل ما هو  وا أن الفن وجب أن حيمل الثورة و التغيري ،والفن السينمائي هو القوة الناعمةتو استالب للحقوق ، ليثب

بعد من أن يكون جمرد تسلية أو ملء أشرطة أو الفيلم ،ود بني صانعي السينما  اجلها لن يتحقق إال بتضافر ذسليب . ولعل ه

                                                                                                      ترسل إىل املهرجانات . 

سينما تقف موقف االجيابية و ال تعرف التخاذل ضد  وجب أن نطمح لسينما متقدمة  ومتحررة من خمتلف تلك القيود ،

    ن جيب يف السينما ما يعربألك املشاهد العريب الذي وجب ذحق ا من ذالقهر و التخلف و غريه . ولعل ه االستغالل و

التحليلي السينما جيب أن تكون يف قلب األحداث وليس باألسلوب التوثيقي و .  وبالتايل و يلمس واقعه املعيشي اليومي  

 فقط، بل جبميع أساليبها املعروفة من خالل االلتزام الواعي بقضايا اجلماهري، فحمل الكامريا اليوم أو توجيهها مهمة صعبة.

ولتقع تلك املسؤولية االجتماعية على عاتق كتاب الدراما و خمرجيها و منتجيها و أبطاهلا وهو املنوطون باحلفاظ على اهلوية 

السياسيات اإلعالمية  ااجيايب يف اجملتمع و املشاركة يف عملية التغري اجملتمعي كما يشاركهم املسؤولية واضعو يف إحداث تغيري 

                                                                                        و من نقاد الدراما السينمائية عموما. 
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ة مثرة أنتجها فنان يف فورة من فورات اإلهلام. وتارخيا عريقا من القصص املثرية و القيم االجيابية ولتظل تلك األفالم السينمائي

 اليت نستمتع بالتعايش معها. كما ال ننسى أن الدراما املصرية ظلت سيدة املوقف يف ذاكرة املشاهد العريب الذي ال يزال

ة على الرغم من مساهتا اليت تفرقها عن كثري من اللهجات الشرقية لك كانت اللهجة املصريذحبيس أفالم األبيض واألسود و ل

 يف الوطن العريب مفهومة لدى املتلقي من املثقف العايل املستوى إىل اإلنسان األمي.
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 :الفيلمية متتالياتالتقطيع التقني لل

 دقيقة  2:39إلى  1:15األولى من  تتاليةالم

 

 شريط الصوت 

  

 شريط الصورة  

            المؤثرات
 و الضوضاء 

  الموسيقى الموظفة

 تعليق )الحوار(

 مضمون الصورة

 

 

 

 حركات الكاميرا

 

 زوايا التصوير 

 

 نوعها و زمنها

 اللقطة 

 

صراخ و صوت 
 تكسري و ضربات 

 

 إيقاع قوي 

 

 

 

 

 

 

مجوع املتظاهرين من الشعب 
الشرطة اليت  الغاضب يف صدام مع

تعمل على تفريقهم و ضرهبم 
 باستخدام العصا و رشاشات املياه 

عمودية من بانوراما 
 األعلى إىل األسفل 

 

 غاطسة 

 

  01:15عامة

 

01 
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 صراخ وتكسري

 

 إيقاع قوي 

 املتظاهرين اجريصوت 

 هبية: يف إيه 

أنتم فاكرينها سايبة .. ما 
 تتشطرش غري على الغالبة   

 

سوق شعيب للخضار يقتحمه 
املتظاهرين هربا من الشرطة اليت 

تعمل على مالحقتهم،وسط ذهول 
 هبية اليت كانت تقين اخلضار

 

 ثابتة 

 

 العادية أمامية 

 

جامعة للجزء 
01:58 

 

02 

 

صراخ / صوت 
 ضربات 

 

 إيقاع قوي 

 

أحد رجال الشرطة: اجري يا 
 عسكري" املتظاهرين "آه"

 

الشرطة تالحق املتظاهرين للقبض 
 عليهم  

 

 بانوراما 

 

 عادية 

 

اجلزء الصغري 
02:19 

 

03 

 

صفري سيارات  
 الشرطة 

 

 إيقاع قوي 

 

 "طلع على البوكس"

 

تقبض الشرطة على املتظاهرين 
 لريكبوا يف سيارة الشرطة 

 

 عمودية بانورما 

 

 غاطسة 

 

اجلزء الصغري 
02:22 

 

04 
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 دقيقة 05:36دقيقة إلى  03:31: نيةالثامتتالية ال

 

 شريط الصوت 

 

 شريط الصورة 

المؤثرات 
 /الضوضاء

 

 الموسيقى 

 

 تعليق )حوار

 

 مضمون الصورة 

 

 حركات الكاميرا 

 

 زوايا التصوير 

 

  وزمنها نوعها

 

 اللقطة رقم

 سامي: عايزك تضبطلي  
العيال .. خيرجوا من هنا 

 دماغهم معدولة 

توجيهات رئيس 
املباحث"سامي" حلامت 

 خبصوص املتظاهرين 

 

 ثابتة

 

 أمامية عادية

 

مقربة حىت الصدر 
03:31 

 

01 

 

صوت ضربات 
 حذاء

أنت وهو  حامت:" تعال ياواد 
.... 

ينزل املتظاهرين إىل أسفل حامت 
 الزنزانة

 

 ثابتة

 

 عادية 

 

 صدرية 

03:37 

 

02 

على  االرتطام   
 األرض

صوت املعتقلني "آه"  
 العساكر: "يال ياله" 

العساكر يضربون املتظاهرين 
 ليسقطوا أرضا

اجلزء  عادية أمامية بانوراما أفقية
 03:40الصغري

03 
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صوت ضربات 
 حذاء 

فاكرين إن البلد أوعوا تكونوا  
سايبة؟ أل.. البلد فيها 

 حكومة"

 حامت يتحدث مع املتظاهرين

  

مقربة حىت الصدر  عادية أمامية ثابتة
04:02 

 

04 

 

 صوت صفعة 

حامت:و حكومة من حديد "  
 واحلكومة دي هي أنا 

يصفع أحد املتظاهرين، مكمال  
 كالمه 

 مقربة  حىت الصدر  عادية ثابتة

04:14 

 

05 

ينتبه حامت ألحدهم يتحدث يف  حامت: ياه   
 احملمول بصوت خافت 

 

 ثابتة 

 

 عادية أمامية

مقربة حىت الصدر 
04:20  

 

06 

 

 صوت الصفعة

حامت:" فاكرينها سايبة  أحد.  
م: "من حقي أتكلم يف 

                احملمول " 
حامت: و أنا من حقي 

 أضربك

 

يأخذ اهلاتف بينما يعرتض 
 فيصفعه حامتاملعتقل 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

مقربة حىت اخلصر 
04:23 

 

07 

واد حامت:" حطها على ظهرال  
 هاته.. وطي ياوله"    ده.. 

مقربة حىت  عادية أمامية ثابتة حامت يتحدث مع الساعي 
 04:38الصدر

08 
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حامت:أبوك يشتغل إيه   
املعتقل:" مات من سنة    

حامت:يتيم أمال عامل  
 وبتاع سياسة ليه ..بلطجي 

 

يطلب حامت من املعتقل 
االحنناء ليضع كأس الشاي 
 على ظهره، بينمايستجوبه 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

مقربة حىت الصدر  
04:43 

 

09 

 

صوت تكسر 
 الكأس 

املعتقل: الزم أهالينايعرفو   
أنناهنا حمبوسني  حامت: 

أهاليكم هم إىل جابوكم 
 عشان ماعرفوش يربوكم 

 

 

املعتقل يرد  على حامت وهو 
 يتوجع 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

مقربة حىت الصدر 
04:56 

 

10 

  05:03صدرية عادية أمامية ثابتة حامت يضرب املعتقل تعال.. ياله   

11 

  حامت:شكلي كده بدل  
ماراح أوديكم للنيابة أوديكم 

 لإلستقبال 

 

 جير املتهم ليدخله للزنزانة 

 

 بانوراما

 

 أماميةعادية 

 

 05:08أمريكية 

 

12 
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حامت:"شايف دول لسه   
جايني من حفلة االستقبال 

 عايز تبقى زيهم 

 

 حامت يواصل كالمه مع املعتقل

 

 ثابتة

 

 

 

 عادية أمامية

 

 

 05:12أمريكية 

 

13 

العسكري:..  .. يف راجل   
          مات من أمبارح"  

 "فني"حامت

 

 

أحد العساكر يتحدث مع 
 حامت

 

 

 ثابتة

 

 

 عادية أمامية

 

 

 

 05:17صدرية 

 

14 

حامت: "طلعوه بره و ختبوا   
جثته حلد ماميوت بكره 

نتصرف  العسكري: ".. 
بقول حلضرتك الراجل مات" 
 حامت: "وأنا بقول ميوت بكرة 

حامت يتحدث مع العسكري عن 
 السجني املتويف

 

 ثابتة

 

 أمامية

 

 05:28صدرية 

 

15 
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 دقيقة 07:03إلى  05:37:من تتالية الثالثةالم

 

 شريط الصوت

 

 شريط الصورة

المؤثرات 
 الضوضاء

 

 لموسيقى

 

 تعليق / حوار

 

 حركات الكاميرا مضمون الصورة

 

 زوابا التصوير

 

 زمنها ونوعها

 

 اللقطة

 

الساعي "شاي ألحسن وكيل نيابة يف   
 عمي فخري  اجلمهورية شريف: شكرا يا

 

 

 الشايالساعي  يضع
على سطح املكتب 

شريف" املشغول بالتوقيع 
على األوراق، و يقف 

 أمامه املستجوبون 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

 

 

 05:47صدرية 

 

01 

شريف "خيلى سبيل املتهمني بضمان حمل   
 إقامتهم، و يفرج عنهم من سرايا النيابة 

 

شريف ميلي على 
 الكاتب اجلالس جبانبه 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

 05:53قريبة 

 

02 
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 "متشكرين يافندم"

يغادر املستجوبني 
يصافح  املكتب، بينما

 أحدهم شريف 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

 صدرية

6:02 

 

03 

   

 شريف: "أنت ياعسكري .. 

يدخل  باقي املستجوبني 
املكتب، بينما يضرب 
 أحدالعساكر أحدهم 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

 06:04أمريكية 

 

 

04 

"ما فيش إىل ميد إيده على متهم   شريف   
 عندي يف النيابة

شريف يتحدث مع 
 العسكري

 ثابتة

 

 

 عادية أمامية

 

 06:10قريبة 

 

05 

 شريف "خليه يتفضل"  

 سامي"صباح اخلري ياشريف بيه   

املباحث"سامي"  ملقابلة 
 شريف

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

 06:15مقربة 

 

07 
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إىل قدام سعادتك سامي: "شوف .. احملضر   
بيقول أنه العيال دي مرتكبني جنحة وجناية 
التحريض على قلب نظام احلكم ومع دلك 

 ..مديهم إفراج

 

// 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

 

 06:28صدرية 

 

08 

            شريف: "احملضر ده  متفربك ..      

سامي: "آه ماهو الزم حنافظ على األمن 
..واألوامر إيل عندي بتقول"             

شريف: األوامر دي عليك انت النيابة 
ماختدش أوامر من حد أحنا بنطبق القانون 

                              القانون و بس  
سامي: "  .. بس أحب بلغك الدنيا بره 

ا  شريف: مقلوبة و العيال لوخرجت حيولعوه
 "بطلوا أنتو ختالفوا القانون 

 

يتحدث شريف مع 
 زميله 

 

 ثابتة

اجملال واجملال 
 املقابل

 مقربة 

06 :29 

 

09 
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 دقيقة 09:12إلى  07:04 منتتالية الرابعة الم

 

 شريط الصوت 

 

 شريط الصورة 

 المؤثرات

 الضوضاء  

 التصويرزوايا  الكاميراحركات  مضمون الصورة الحوار الموسيقى

 

 نوعها و زمنها

 

 اللقطة

 

صوت جهاز 
اإلرسال / باب 

 السيارة 

حامت:"صباح اخلري ياباشا" سامي: "وكيل  
أفرج عن بتوع  النيابة مش فاهم حاجة

 املظاهرات 

 

يتجه حامت حنوسامي 
الدي ينزل من سيارة 

 الشرطة 

 

 ثابتة 

 

 

 عادية أمامية

 

 مقربة  07:14

 

01 

 

 

 

 

حامت:"وال يهمك قرار االفراج مش حيتنفذ  
من عندنا،.. قلت أل، أناحقول أل حلد 

 ساعدتك ماتقول آه  أقول آه 

 

 

يكمل حامت وسامي 
حديثهما بينما 

 يتوجهان حنو القسم

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

 07:18متوسطة 

 

02 
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 صوت جهاز 
 االرسال

سامي:مش عايز حد يشم رحيتهم، وكيل  
                       النيابة ده غلس وممكن يطب يفتش           

حامت: "ده لو جاب ...من األمم املتحدة 
سامي: "جدع   مش حيالقيلهم ..      

 ..االنتخابات دي عايزهاتعد عخري.

يتحدث سامي مع 
 حامت 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

    مقربة  حىت الصدر
07:24 

 

03 

صوت صفارات 
 السيارات 

          سامي: "من عايز أي شغب  
 حامت: "تالمذتك

سامي يتحدث مع 
 حامت 

   07:40أمريكية  عادية أمامية ثابتة

04 

 

 فرامل السيارة 

مدخل ملدرسة بنات  يال شدوا حيلكم عندنالفة كبرية النهاردة  
تقف أمامها سيارة   

لينزل منها رجال 
 حيملون ملصقات 

 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

جامعة للجزء 
07:45  

 

05 

وداد:"حنفي"  حنفي: "أيوة يا.. أأمري"   
 وداد: "إيه دول؟ وبيعملوا  إيه هنا دول" 

الناظرة  تقف  
 لتنادي  البواب  

 05  08:07صدرية  عادية أمامية ثابتة
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  تتحدث مع البواب  وداد:خليهم يشيلوا احلاجات ويطلعوا بره"   

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

 

  08:17صدرية 

06 

بتعمل إيه أنت هتبلت حد يشيل يافطة   
 احلزب الوطين 

ينزل رجل من 
 السيارة وسط

جمموعة  من احلراس 
  للبوابليوجه كالمه 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

 08:29أمريكية 

 

07 

البواب:"أنا آسف ياباشا األبله الناظرة إىل   
 قالتلي

 

 

 

 

يتجه عضو احلزب 
حنوالناظرة وهي 

تعمل على متزيق 
امللصقات من 

 اجلدران 

 

 

 يةبانوراما أفق

 

 عادية أمامية

 

 

 08:36صدرية 

08 
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                               الرجل:"من زمان و أنا بسمع عن حضرتك   
قاعدين ..سنة،  24وداد: "و أنا بقايل 

       على قلبنا أنتم عايزين إيه ثاين

 

الرجل و الناظرة 
 يتحدثان 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

  08:40صدرية 

 

 

 

09 

الرجل:"بكره الصبح راح تالقي اليفط    
                                 متعلقة  

 وداد: "وأنا حشيلها لك الصبح

 

وداد متزق امللصقات 
 منعهاو الرجل حياول 

 

 بانورما أفقية 

 

 عادية أمامية

 

  08:52صدرية 

 

10 

 

 صوت سيارات 

الرجل:" أحنا عارفني أنو أبنك وكيل نيابة،  
.. فأحسنلك ما  ولسه متعني جديد

                تشوشريش عليه من أوهلا
                 وداد: "مالكش دعوة بابين"

الرجل: "لو يهمك قد كده خلي بالك منه 
ألحسن يطلع كده زيك و إىل زيك خلصوا 

 من زمان 

 

الرجل يتحدث مع 
 وداد

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

 09:01صدرية 

 

11 
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 دقيقة 57: 11إلى    09:12من  تتالية الخامسة الم

 

 شريط الصوت 

 

 شريط الصورة 

 

المؤثرات 
 الضوضاء 

 

 الموسيقى 

 

 الحوار 

 

 مضمون الصورة 

 

 حركات الكاميرا 

 

 التصوير زوايا 

 

 نوعها وزمنها 

 

 اللقطة 

 

 صوت السيارات 

مواطن :"باشا حامت:..أرغي  
املواطن:" الرخصة بتاعي 

              أخذوهامين.." 
جنيه وأطلع  50حامت: "سيب 

على أمني شرطة على دائري 
امسه سعيد قوله .. جايلك من 

                 طرف حامت " 
مواطن آخر: ".. عايز أقدم "

ألبين يف املدرسة، و طالبني 

 

حامت جالس يف مطعم 
شعيب يأكل بينما يتوجه 

 حدث معه املواطنني للت

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

 10:28أمريكية 

 

01 
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        مين وصل نور.." 
   جنيه  100حامت: "سيب 

و اطلع عشرطة الكهرباء 
حتالقي أمني شرطة .. قوله 
جايلك من طرف حامت .." 

   ااملواطن:"شكر 

 

 أصوات سيارات 

حامت:"تعال خذ يابغل"  
املواطن:أيوة ياباشا" حامت: 

 "فني الفلوس؟" املواطن:حاضر  

 

املواطن يهم بالرحيل، 
 ليناديه حامت 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

  10:55أمريكية 

 

02 

 

 صوت سيارات 

جيمع حامت النقود يف   
 جيبه ويهم باملغادرة

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

  11:16أمريكية 

 

03 

 

 صوت سيارات

صاحب املطعم: "مافيش مرة  
 حتيينا بورقة محره من دول"

صاحب املطعم 
 يتحدث مع حامت

 بانوراما

 أفقية  

 عادية

 أمامية 

 أمريكية

 

04 
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 صوت سيارات

على ..يف  حاتم:"..عدي 
القسم علشان أمسي عليك، 

عندي حمضر من زمان.. 
 برخصة احملل"

خيرج نقود  حاتم
ويقدمها لصاحب 

املطعم وهو يتحدث 
 معه

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 صدرية

  11 :43 

 

05 

 

 صوت سيارات

صاحب املطعم: "معلش  
ياباشا ده أنا هبزر معاك و أنا 

 عمري رفضتك طلب" 

صاحب املطعم وحامت 
 يتحدثان

  

 

 ثابتة

 

اجملال و اجملال 
 املقابل

 

  11:44صدرية 

 

06 

 

 صوت سيارات

عه الرخصة..     حامت:مية جنيه بت 
الرجل: "تفضل ياباشا" حامت: 

"إيل مالوش خري يف حامت 
مالوش خري يف مصر، مالوش 

خري يف مني؟" الرجل: "يف 
 مصر" 

 

 

يطلب حامت من الرجل 
النقود، و يواصل 

 حديثه معه 

 

 ثابتة

 

اجملال و اجملال 
 املقابل 

 

 

  11:46صدرية 

 

07 
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 دقيقة 28: 18دقيقة إلى 12:39من سادسة ال شاهدالم

 

 شريط الصوت 

 

 شريط الصورة 

 

المؤثرات 
 /الضوضاء

 

 الموسيقى 

 

 الحوار 

 

 مضمون الصورة 

 

 حركات الكاميرا 

 

 زوايا التصوير 

 

 نوعها و زمنها 

 

 رقم اللقطة

 

الناظرة تدخل ألحد  األستاد:قيام جلوس   ضجيج يف الساحة 
 األقسام 

 بانوراما

 أفقية  

 عادية

 أمامية  

 أمريكية

 12:39 

 

01 

 

أصوات يف ساحة 
 املدرسة

الناظرة:".ازاي تسمح بالفوضي  
دي.. و بتشرح إزاي من غري 

                  خريطة   
: ".. دي حصة تاريخ ذاألستا

                    مش جغرافيا"
الناظرة: ".. التاريخ عمره ماكان 

الناظرة تتحدث مع 
 األستاد 

 ثابتة

  

اجملال واجملال  
 املقابل 

 صدرية

12:46  

 

02 
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حوادث و بس، التاريخ ملا بيغري 
اجلغرافيا كمان بتتغري، و بتتقسم 
زي ما كل ماحوالينا دلوقيت بتغري 

 و تتقسم...   

 

 

 

 

 

 

 

 موسيقى بايقاع 

 غريب قوي 

تلتقي بسيلفيا  نور 
حنو مكتب  املتوجهة
 وداد   

 ثابتة

 

اجملال واجملال 
 املقابل

   

 متوسطة

 15:42  

 

03 

.. يف بطنك .شريف "اجلنني  
ممكن يتولد مشوه بسبب الزفت 
 إىل بتشريبه" سيلفيا:"جنني ايه 

شريف يتحدث مع 
 سيلفيا 

 

 ثابتة 

 

 عادية أمامية 

 

  17:49صدرية 

 

04 
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صوت سيارات يف 
 الشارع

سيلفيا: "كفاية بقى و كمان  
 أخلف عيال" 

سيلفيا تتحدث مع 
 شريف 

 05  17:52قريبة  عادية أمامية ثابتة

 

 

 سيارات

 

سيلفيا: "صاحبيت خلفت  
األسبوع لفات، شكلها بقى 
وحش أوي..كانت قمر و 

سنني"  10دلوقيت شكلها عجز 
شريف: "إيه التخريف ..؟، 

الست ما حتسش أهنا ست غري 
مليون دول  70ملا ختلف، أمال 

 جوا منني" 

سيلفيا تتحدث مع 
 شريف

 

 

   17:56صدرية  عادية أمامية ثابتة

06 

 

// 

 شرطي املرور يتوجه  

للحديث مع سيلفيا 
 عند إشارة املرور 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

جامعة للجزء 
18:15  

 

07 

 

// 

  

 "أنت بتدخين إيه بالضبط" 

 

 شرطي يتحدث 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

  18:18صدرية 

 

08 
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// 

سيلفيا حتدث  "طبعا حشيش" 
 الشرطي

 09  18:19صدرية  عادية أمامية ثابتة

شريف: "أنا شريف حافظ وكيل   //
 النيابة"

يتحدث شريف مع 
 الشرطي  

 10  18:23صدرية  عادية أمامية ثابتة

 

// 

شريف:".. خطيبيت.. بتهزر  
الشرطي:"تفضل ياباشا .. مافيش 

 مشكلة 

شريف يتحدث مع 
 الشرطي

 

جامعة للجزء  عادية أمامية ثابتة
18:25 

11 

 دقيقة  22:52إلى  20:09من  تتالية السابعة الم

 

 شريط الصوت 

 

 شريط الصورة 

 المؤثرات

 الضوضاء 

 الموسيقى

 الموظفة  

 الحوار

 

 حركات مضمون الصورة

 الكاميرا 

 نوعها وزمنها زوايا التصوير

 

 رقم اللقطة

  

 01 20:09متوسطة عاديةأمامية  ثابتة نور تستحم  موسيقى بإيقاع قوي   



359 
 

نور خيلتس النظر   موسيقى بإيقاع قوي   
 على نورمن نافدة بيته

 عادية ثابتة

 أمامية

 

 قريبة

 20:21  

02 

 

 صوت فتح الباب 

حامت يقتحم شقة   
 نوريف غياهبا

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

 

  21:48متوسطة 

 

03 

 ايقاع 

 متوسط 

يتشمم حامت  مالبس  
 نور يف غرفتها 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

  22:10أمريكية 

 

04 

  

//  

يتصفح ألبوم صور  
 نور ليسرق منه صورة 

 05  22:30صدرية  عادية أمامية ثابتة

يسرق مالبس نور    
 الداخلية

مقربةحىت اخلصر  أمامية عادية ثابتة
22:50 

06 

 



360 
 

 دقيقة27:94إلى    23:15من  تتالية الثامنة الم

 

 شريط الصوت 

 

 شريط الصورة 

 المؤثرات

 الضوضاء  

 الموسيقى

  

 الحوار

  

 مضمون

 الصورة 

 حركات الكاميرا

  

 رقم اللقطة نوعها وزمنها زوايا التصوير

  

صوت موسيقى من 
 املذياع 

سنني واىل  6..وداد:" دي 
 قبلها يف ثانوي   

نور تتأمل صور 
شريف  يف بيت 

 الناظرة 

 ثابتة

  

 عادية

 أمامية  

 أمريكية

 23:15  

 

01  

موسيقى من صوت 
 املذياع

وداد:"ودي قبل مايتخرج  
من اجلامعة نور: "مجيل 

يف الصور" وداد:"ما تقويل 
 زي أمه" 

لناظرة تتحدث مع 
 نور 

 

   23:20صدرية  عادية أمامية ثابتة

02  

صوت موسيقى من 
 ياعذامل

 03  23:24صدرية  اجملال واجملال املقابل ثابتة نور تتحدث مع ود نور: "طبعا زي أمه.."  
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صوت صراخ و 
 ضربات  

 

 موسيقى بإيقاع قوي 

 وداد:" تعرفت عليه

يف مظاهرة ..و ملا خرجنا  
من السجن لقيته جابلي 

 أسطوانة لعبد الوهاب"

جمموعة متظاهرين 
تعمل الشرطة على 
تفرقتهم  بالضرب 

من بينهم  من بينهم 
  وداد ووالده

اجلزء الصغري  غاطسة  بانوراما عمودية 
23:56  

04  

 

 صوت سيارات 

حامت:".. تركبلي الوش  
       على .. عريانة..

الرجل: ".مش   /بكم؟" 
   حآخذ منك فلوس .."

حامت: ".. أنك بتصور /
الرجل  بنات .. عريانة  

  ربع جنيه منك .."  :" ..
حامت: ".. إىل مالوش /

خري يف حامت مالوش خري 
يف مني؟" الرجل: "مالوش 

 مصر خري يف 

 

حامت يتحدث مع 
رجل يف حمل 

 للتصوير  

 

 ثابتة

 

اجملال و اجملال 
 املقابل 

 

  26:57صدرية 

 

05 
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 دقيقة 31:10دقيقة إلى  29:00من  تاسعةال تتالية الم

 

 شريط الصوت 

 

 شريط الصورة 

 

المؤثرات / 
 الضوضاء 

 

 الموسيقى 

 

 الحوار 

 

 مضمون الصورة 

 

 حركات الكاميرا 

 

 زوايا التصوير

 

 نوعها وزمنها 

 

 رقم اللقطة 

جنيه" 1:20مسجون  
:"ماعيش  2مسجون
:قب 1مسجون

جنيه" 20ب
"منني :2مسجون

 ..ماحامت نفضنا 

أحد املساجني  
يطلب املال من زميله 

هو يهدده مبوس 
 حالقة

 

 

 ثابتة 

 

 اجملال و اجملال املقابل 

 

  29:00أمريكية 

 

01 

صوت سيارات يف 
 الشارع 

يستنشق   املساجني   احد املسجون: "آه"  
 ة الزنزانة ذنافالاهلواء من 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية 

 

  29:19قريبة 

 

02 



363 
 

حامت يدخل يدخل    صوت دراجة نارية 
 بدراجته اىل القسم   

 03    29:25أمريكية  أماميةعادية  ثابتة

حامت: "نعمني"   
الشاب:جايلك  يف 
 مصلحةبسكويت    

يدخل حامت ليجلس  
يف مكتبه بينما كان 

ينتظره شاب 
 للحديث معه

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

  29:49صدرية 

 

04 

ذ      الشاب:"..ملا تنف  
 8حامت: "عايز 

آالف جنيه من غري 
 املطلوب   ما نفذ

يتحدث مع حامت 
 الشاب

 هو يشعل سيجارته 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية 

 

30:34  

 

05 

الشاب" شايف   
الصورة ..ياغايل..          

حامت:" ماهلا؟"   
الشاب:"..شفتها 

 قبل قبل كده"  

خيرج الشاب صورة 
ليوريها حلامت و 
 يواصل حديثه  

 

 ثابتة

 

 اجملال و اجلال املقابل 

 

  30:46صدرية 

 

06 
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صورة جلندي ميتطي    
 حصان وحيمل سيف

 عادية أمامية ثابتة

 

 07  30:46قريبة جدا 

حامت:"..واحدة    
شبهايف أوضة املأمور   

الشاب:"..أناعايزه 
حامت: "ما أقدرش 

 دي بتاع وزارة الثقافة
يعين سني و جيم"        

الشاب: ".. عندي 
 واحدة زيها .."

حيمل حامت الصورة، 
و هو يتحدث مع 

 الرجل 

 08  30:47صدرية  اجملال و اجلال املقابل ثابتة

صوت السيارات يف 
 الشارع 

 

الشاب:"نشيل دي  
وحنط دي وال من 

 شاف

 

يقدم الشاب النقود 
 حلامت

 ثابتة

 

 صدرية اجملال و اجلال املقابل

 31:02  

09 

 10 31:07أمريكية عاديةأمامية  ثابتة  يضع حامت النقود   صوت سيارات 
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 دقيقة 37:22إلى  32:40: من  العاشرة تتاليةالم

 

 شريط الصوت 

 

 شرط الصورة 

 المؤثرات

 الضوضاء 

 الموسيقى

 الموظفة 

 الحوار

  

 حركات الكاميرا مضمون الصورة

  

 زوايا التصوير

  

 رقم اللقطة نوعها و زمنها 

 

ياحاجة" املرأة:"يابيه" حامت: "أمريين   
 املرأة: "باين أنك طيب

 حتنصفين.."

إمرأة يف القسم تسأل 
 حامت عن ابنها

 ثابتة

 

اجملال و اجملال 
 املقابل 

 صدرية

 32:43  

 

01 

..يقولوا كانوا يف املرأة:"ابين  
 مظاهرة."

 ثابتة //

 

اجملال واجملال  
 املقابل

 صدرية

 32:53  

 

02 

املرأة:"وعيال قالوله .. معانا   
 املظاهرة"  حامت: "خالص"   

 03    32:59قريب  عادية أمامية ثابتة حامت يستمع للمرأة 

 04 صدرية اجملال واجملال  املقابل ثابتة صرخ حامت يف وجه املرأة ي حامت:" خالص.. ياوليه"  
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 العسكري:" ..يف خناقة حتت"  

 

أحد العساكر يأيت 
 للتحدث مع حامت 

 ثابتة

 

 المجال

 اجملال املقابل  

 صدرية

 33:08  

05 

 

 صوت صراخ 

 حامت:" افتح الباب..  

 

ينزل حامت للزنزانة 
 للتفقد

 أمريكية عادية أمامية بانوراما أفقية 

 33:11  

06 

 حامت"اطلعي بالفلوس ايل عندك"  

 

 

 

حامت يطلب من 
احدى املسجونات 

تقدمي  النقود له بعد 
 أن أفض خناقة بينهن  

 ثابتة

 

 متوسطة عادية أمامية

33 :49  

07 

 

 

 

 



367 
 

 دقيقة33: 37إلى   34:52من  :عشر تتالية الحاديالم

 

 شريط الصوت 

 

 شريط الصورة  

المؤثرات / 
 الضوضاء 

 الموسيقى

 

 الحوار

  

 مضمون

 الصورة 

 حركات

 الكاميرا 

 اللقطة نوعها وزمنها  زوايا التصوير 

  

املأمور:"حامت بقالك زمان   
جمبتلناش قضايا..أنا قاعد زي 

 خبيتها " 

يدخل حامت برفقة الشاب 
 ملقابلة املأمور يف مكتبه

 

 ثابتة

  

 عادية

 أمامية  

 أمريكية

34:52  

 

01 

 

صوت سيارات 
 من الشارع 

حامت:"..قضية هتز شربه..  
املأمور"جبد، أوعى يكون سامي 

امت: "ساعدتك ح/  عرف.."
                      "...إىل تقرر مني يعرف،

املأمور:عايز أعرف كل حاجة 
 ...حامت: "قضية خمدرات.

 حامت يتحدث مع املأمور

  

 ثابتة

 

اجملال واجملال 
 املقابل

  

 صدرية

34:57  

 

02 
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حامت:"فوزي....املرشد بتاعي يف   
 القضية" 

 حامت يتحدث مع املأمور

  

 ثابتة

 

اجملال واجملال 
 املقابل

 أمريكية

 35:29  

03 

حامت:"..سامي..قايل أخفي   
بتوع املظاهرات.رجل بتاع 

الثالجة عايز حضرتك تقول 
مات أزاي و حيموت إمىت 

 عشان أتصرف و أكتب التقرير"

 ثابتة املأمورحامت يتحدث مع 

 

اجملال واجملال 
 املقابل

 

 صدرية

 35:52  

04 

صوت              
 يف الشارعالسيارات

القسم بتاعي ال فيه املأمور:" 
مظاهرات و ال بلطجية و ال 

 ميتني .."

 ثابتة املأمور يتحدث

 

 عادية

 أمامية

 05 35:55قريبة 

 صوت

 سيارات يف الشارع

املأمور:ولو النيابة جات  
تفتش..الصبح تالقي القسم 

               بتاعي بيربق"
 حامت: "بيربق ياباشا" 

 

// 

 ثابتة

 

اجملال واجملال  
 املقابل

 صدرية 

 36:02  

06 

 07  36:26أمريكية  عاديةأمامية ثابتة حد املساجني يتحدث مع حامتأ املسجون:" أأمرياباشا  
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م:"..احنا حمبوسني ليه..   
املعتقل:احنا حامت:..فكرتين 

 ماببتهددش "

أحد معتقلي املتظاهرات 
 يتحدث مع حامت 

 عادية أمامية ثابتة

 

مقربة حىت اخلصر 
36:46  

08 

املعتقل:"  البلدفيها قانون "    
حامت:قانون هنا يف قانون واحد 

 بس قانون حامت  

 

// 

 ثابتة

 

 عادية 

 أمامية 

 09 53: 36مقربة

حامت املعتقل من يشد  حامت:" وقفويل صف .."  
 قميصه ويواصل حديثه

 ثابتة

 

 عادية

 أمامية

 أمريكية

 37:00  

10 

     "حتودينا على فنيم:"..  
 حامت: "حوديكم االستقبال 

يأخد حامت املعتقلني 
 خارج الزنزانة 

 بانوراما

 أفقية  

 عادية

 أمامية

مقربةحىت اخلصر 
37:07 

11 

 صوت شرارات

 الكهرباء 

 املعتقل:"آه" 

 

 

صدر أحد املعتقلني عار 
يضع عليه أسالك 

 الكهرباء

 عادية ثابتة

 أمامية 

 12  37:11قريبة جدا 
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"الزم احلشيش يكون حاتم:"  / /
 موجود" 

تعديب حامت ورجال 
الشرطة ملعتقلي املظاهرات   

بينماهو يتحدث على 
 اهلاتف 

 ثابتة

 

 غاطسة

 

 جامعة

  37:13للجزء 

13 

 

// 

 املعتقل: 

 "آه"

معتقل عار الصدر  
 التعذيبيتوجع من 

 بأسالك الكهرباء 

 ثابتة

 

 عادية

 أمامية

 قريبة جدا

37:20  

14 

حامت:"..أنا عايزها مقفولة    الكهرباءشرارات 
 املعتقل: "آه"/بالدبة واملفتاح 

حامت يعدب املعتقل وهو 
 يواصل حديثه يف اهلاتف

 ثابتة

 

حىت اخلصر  مقرب عاديةأمامية
37:24  

15 

حامت:"خلي القانون.. ينفعك   
  /القانون..يا روح أمك"

 املعتقل: "آه"

يتوقف حامت عن التعديب 
 ليوجه حديثه للمعتقل

مقربةحىت  عادية أمامية ثابتة
  37:30اخلصر

 

16 
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 دقيقة 47: 40دقيقة إلى   37:33عشر: من  نيةالثا تتاليةالم

 

 شريط الصوت

 

 شريط الصورة

 الموسيقى المؤثرات/ الضوضاء 

  

 الحوار

 

 حركات مضمون الصورة 

 الكاميرا 

  لقطة نوعها   و زمنها  زوايا التصوير 

دقات الساعة/ صفري 
 سيارات الشرطة 

ساعة حائط تشري   
 للواحدة صباحا

 تصاعدية بانوراماعمودية 

  

جدا   قريبة
37:33 

 

01 

صفري سيارات 
 الشرطة 

جمموعة من رجال   
الشرطة يتأهبون 

 لركوب سيارة الشرطة  

   37:35متوسطة  عادية أمامية  بانوراما أفقية 

02 
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حامت:"..القسم فضى..نشوف   //
 شغلنا" 

حامت يقف سور 
 القسم مع الشاب 

 عادية أمامية ثابتة 

 

 صدرية

 37:50 

 

03 

 حامت:"يال مخس دقايق ..بس"  

 

 

 

حامت والشاب 
مكتب يدخالن 

 املأمور

 بانوراما

 أفقية  

 04  37:55 متوسطة عادية أمامية

 حامت:"مش حتقدر"  

  

الشاب ينزل اللوحة 
 املعلقة على احلائط 

 ثابتة

  

 عادية

 أمامية 

 متوسطة

38:12  

05 

حامت يصعد لينزل  الشاب" حاسب حاسب"   
 اللوحةبنفسه 

 ثابتة

 

 06 38:22أمريكية عاديةأمامية

صوت سقوط على 
 األرض 

  

 

يسقط حامت بينما حياول 
الشاب االمساك باللوحة 

 وهو يقبلها 

 ثابتة

 

 عادية

 أمامية

 أمريكية

38:36  

07 
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حامت"..ماسك اللوحةالرجل:   
 زيها.." مافيملأخده..دي "

حامت يتحدث مع 
 الشاب وهوغاضب

مقربة حىت اخلصر  عاديةأمامية ةثابت
38:38  

08 

ينهض حامت من  أنا إىل يف زي.."حامت:""و   
األرض ليواصل 

 حديثه مع الشاب 

 ثابتة

 

 صدرية عادية  أمامية

 38:45  

09 

الشاب:"..أنا ايل رمستها"   
             حامت:"..حتفة" 
 الشاب:"طبعا.

خيرج الشاب اللوحة 
 املزيفة ليوريها حلامت

 ثابتة

 

 مقربة حىت الصدر عادية أمامية

 38:52  

 

10 

الشاب:"بس مش زي   
     دي..بالراحة.. لتبوزها"

حامت: "أمال حنعمل إيه" 
الشاب:"..خنرج  هبا زي ماهي 

                   بالربواز" 
حامت:"ماينفعش يا محار عشان 
 املأمور معلق ..بالربواز.. كده 

حيمل حامت اللوحة 
 األصلية مع الشاب 

 صدرية عادية  أمامية ثابتة

38:56  

 

11 



374 
 

حامت:"..ما ماعنديش وقت   
 ..أجيب جنار..حتصرف" 

متزيق حامت للوحة 
 األصلية بسكني 

 12  39:36صدرية  عادية أمامية ثابتة

 13 39:39قريبة جدا عادية أمامية ثابتة متزيق اللوحة    صوت التمزيق 

حامت:".. الزقها..أديين بقية   
الشاب: "شوهت /فلوسي.."
 اللوحة.."

يقدم حامت اللوحة 
 املمزقة للشاب 

 ثابتة

 

 مقربة حىت اخلصر عادية أمامية

 39:54  

14 

 الشاب:"...أنت مابتفهمش   
حامت: "أنا.. مابفهمش ..، أنا 

بفهم إىل ماحدش يفهمه ..مش 
 4عايزتدفع بقية الفلوس قب ب

 4آالف جنيه"   الشاب: "
آالف إيه أنت دمرت لوحة 

سنة كنت حبيعها  130بقاهلا 
"حامت:..ترميلي بنص مليون     

 وتاخد ..نص مليون.  5

غضب الشاب من 
 تصرف حامت

  

 ثابتة

 

مقربة حىت اخلصر  اجملال واجملال   املقابل 
40:03  

15 
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 46:24إلى  40:49عشر من  تتالية الثالثةلما

 

 شريط الصوت 

 

 شريط الصورة 

المؤثرات / 
 الضوضاء 

 

 الموسيقى 

 

 الحوار 

 مضمون

 الصورة  

 حركات

 الكاميرا 

 نوعها وزمنها زوايا التصوير 

  

 اللقطة

             سامي:"..حامت"  
 املأمور: "ماله حامت" 

املامور ورئيس املباحث 
واقفني يتحدثان أمام 

 القسم  

 

 ثابتة 

 

 عادية أمامية 

 

  40:49متوسطة 

 

01 

وبيفرض على الناس سامي:"..   
                   أتوات

حامت .. دغري،  ..املأمور: "
زي األلف" سامي:".. يف 

بلغوين أنه يف بالغات ..  الوزارة
 ،وجايبني رجلي وسعادتك

املأمور يتحدث مع 
 رئيس املباحث

 

 

 ثابتة

 

واجملال  اجملال
 املقابل 

 

 40:52قريبة 

 

02 
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 املأمور:" ..جرايدالصبح   
سامي:  /عامليلي شكر"    
 "شكرا يا حكومة"

املأمور يتمشى حنو 
 مدخل القسم 

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

  41:08متوسطة 

 

03 

املأمور:" ..مش عايزك ختتفي   
عنهم.. خصوصا الولد إىل يف 

الوسط ..عايزك توضبه"   
 حامت: "تأمر.. 

املأموريقدم توجيهات 
حلامت خبصوص املعتقلني 

 يف الزنزانة 

 04  41:27أمريكية  عادية أمامية ثابتة

 سارق اللوحة:"باشا ياباشا"  

 

توجه سارق اللوحة 
املوجود داخل الزنوانة 
 للحديث مع املأمور 

 05  41:39أمريكية  عادية أمامية ثابتة

بدل ما يعمل حامت: "هو..   
 بوزها"  ..برواز اللوحة 

ده عهده بتاع  ..املأمور: "/
حامت: "..أن /   وزارة الثقافة"
   عندي نسخة

املأمور يتحدث مع 
 عن سارق اللوحة  حامت

جملال واجملال   ثابتة
 املقابل 

 06  41:34قريبة 
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السارق:"أنا مظلوم ياباشا"   
كنت .. املأمور: "انت خترس

 حتضيع العهده"

سارق اللوحة يتحدث 
 مع املأمور

 

 07 41:55صدرية  عادية أمامية ثابتة

 

 دقيقة33: 45دقيقة إلى  09: 42عشر: رابعةال تتاليةالم

 

 شريط الصوت

 

 شريط الصورة 

 المؤثرات

 الضوضاء 

 الحوار الموسيقى 

 

 اللقطة نوعها  و زمنها  زوايا التصوير  حركات الكاميرا  مضمون الصورة 

  

 

/ 

 

/ 

 You iاملفتش: "
want to write 
your adresse " 

 

مفتش الرتبية يف حصة نور 
مع الناظرة يتحدث مع 

 التلميذات و يسأهلن 

 

 ثابتة 

 

 غاطسة 

 

 42:09متوسطة 

 

01 



378 
 

  WHAT IS 
YOUR NAME  

املفتش يوجه سؤاله لنور عن 
 امسها

 02  42:27قريبة  عادية أمامية ثابتة

املفتش:"أنا بنصحك تشد   الساحةضجيج يف 
 ..على املدرسني"

املفتش يتحدث مع الناظرة يف 
 رواق املدرسة 

 أمريكية عادية أمامية بانوراما أفقية 

 42 :36 

03 

صوت حذاء على 
 األرض 

املفتش والناظرة يتحدثان  وداد: "واهلل بنحاول"  
 بينما ينزالن السالمل 

 04  42:41أمريكية  عادية أمامية //

 

صوت حذاء على 
 األرض

املناخ مش : وداد 
مساعدنا" املفتش:".. 
فريوس الفوضى وصل 

لكل حاجة يف البلد أحنا 
 داخلني على سواد" 

// 

 

 

 

 

 

 

بانوراما أفقية من  ثابتة
 اليمني إىل اليسار 

 05 42:43أمريكية 
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ما حدش يتعلم  ..نور:  
اللغات يف مدارس احلكومة إال 

 لو املدرسني  أتعلموا"

نور واقفة يف مكتب الناظرة 
 تتحدث مع املفتش 

 06  42:53أمريكية  عادية أمامية ثابتة

 

      نور:"أنا خترجت ..     
أتكلم .. ش و أنا ما بعرف

..   إجنليزي،  .. عشان
كانوا يف مدرسني ما 

 بيعرفوش يتكلموا إجنليزي 

 07  42:57قريبة  عادية أمامية ثابتة نور تتحدث 

نور:" "ملا دخلت اجلامعة   
لقيت األساتذة كل مههم 
أننا نأخذ عندهم دروس 

خصوصية..و ما تعلمتش 
 حاجة"

اجملال و اجملال  ثابتة نور تتحدث املفتش 
 املقابل

 08  43:09صدرية 

نور:"وخترجت..محاره و   
 معايا بكالوريا"

 09  43:12قريبة  عادية أمامية ثابتة نور تتحدث املفتش
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املفتش:".. و أنت ما   
عملتيش إىل عليك"   

 ..نور: "...دي أعذار 

 10  43:14أمريكية  عادية أمامية ثابتة املفتش يتحدث مع نور 

 

 صوت سيارات

نور  يف الشارع يراقب حامت  
وهي تتسوق، و خلف الفتة 

محراء مكتوبة باألبيض "ال 
لقانون الطوارئ..نعم لتداول 

 السلطة"

 11  44:45صدرية  عادية أمامية ثابتة
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 دقيقة33: 47دقيقة إلى 01: 46عشر: من خامسةال تتالية الم

 

 شريط الصوت 

 

 شريط الصورة 

المؤثرات 
 الضوضاء

  الموسيقى

 الحوار

 

 حركات  مضمون الصورة

 الكاميرا

 

 زوايا التصوير 

 للقطةا  نوعها و زمنها 

صوت سيارات يف 
 الشارع 

عليها  الفتة حلملة انتخابيةكتب / /
  كفاح العمال  محدصباحٍي النخلة 

بانوراما عمودية من 
 األسفل لألسفل 

قريبة جدا  تصاعدية 
46:22  

01 

صوت سيارات  
 يف الشارع 

 

/ 

 

/ 

يف ملرشحني انتخابات صور 
الشارع )اإلسالم هو احلل، كمال 

 منصور رجل اخلدمات،..اخل( 

جامعة للجزء  عادية أمامية   ثابتة
46:25  

02 

 

// 

 

/ 

     هبية:"..حتل كل املشاكل"
     نور: ..مني الناس دول" 

متوسطة  عادية أمامية ثابتة نور و هبية تتحدثان 
46:25  

03 
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// / / 

 

الفتة محلة انتخابية "كمال 
 منصور..رجل اخلدمات"

قريبة جدا  عادية أمامية ثابتة "بزوم"
46:31  

04 

 

 

// 

هبية"هو ده" نور:"معقولة..   
 الناظرة بتقول ناس أفاقيني"

 

 

 

 

هبية تدخل مع نور إىل عمارة 
معلق على مدخل حائطها صورة 

مللتحي"معتز املغين""أخوكم 
 احللاحملامي..االسالم هو 

متوسطة  عادية أمامية ثابتة
46:34  

05 

// / / 

 

 

 

قريبةجدا  عادية أمامية ثابتة "معتز املغىن"
46:40  

06 
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// 

 

/ 

الرجل"..احنااحلل"    
حتقدروا  هبية:"يعين

                  ختلصونامنه"  ا
 لرجل: "لوساعدمتونا" 

هبية جالسة يف مكتب احملامي 
 تتحدث

 07  46:41صدرية  عادية أمامية ثابتة

 

/ 

 

/ 

:"..وننقدكم وننقد البلد كلها 
 من الفساد والفجور.."

 08   46:46صدرية  عادية أمامية ثابتة الرجل يتحدث

يف االنتخابات  :"..لومنافسني / /
 أدولك فلوس حالل عليك

 09  47:04صدرية  عادية أمامية ابتةث الرجل يوجه حديثه لبهية 

 10  47:18أمريكية  عادية أمامية ثابتة مغادرةنور وهبية املكتب   هبية:"متشكرين ياسيدنا  سيارات يف الشارع

نور: "أنا  /هبية: "بيقول إيه "   
هبية: "كان يتكلم  /عارفة بقى"

  /بالنحوي .. إيه فسق دي" 
 نور: "حاجات مش كويسة" 

مغادرة هبية ونور بينما ختلع 
هبية"اخلمار" الذي كانت تضعه 

 على رأسها 

أمريكية  عادية أمامية ثابتة
47:23  

11 
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 دقيقة16: 50إلى     33: 47عشر:من  تتالية السادسة الم

 

 شريط الصوت

 

 شريط الصورة

 المؤثرات

 الضوضاء 

 الموسيقى

  

 الحوار

 

 حركات مضمون الصورة 

 الكاميرا

 زوايا

 التصوير 

 نوعها   و زمنها

  

 اللقطة

   

 

 

// 

 

/ 

حامت:"عايزك تدعيلي..أجتوز نور.. 
مش طيقاين.عايز..تعمل حجاب 

حلبيب..أحسن لو كملت .. 
، روح  الرجل: "../  حدمرها" 

ي أتوضى وصلي ركعتني و صف
كر ذ قلبك و أنسى الدجل..قوم .. أ

 حامت: "ماشي" /اهلل مع الناس

جلوس حامت مع رجل 
 دين للتحدث معه

  

 

 ثابتة 

 

اجملال و اجملال 
 املقابل 

 

  47:58صدرية 

 

01 

 

تكسري زجاج / 

حامت: ".دي /هبية:".. آخذ عمره"   
جنحة ضرب .. أنا ممكن أجرجرك 

هبية تكسر زجاج 
باب بيت حامت بينما 

 02  50:03صدرية  أماميةعادية  ثابتة
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على القسم .. بس أنا  صوت الباب 
 حساحمك.."

هو خيرج للتحدث 
 معها 

هبية:"..انا اليهمين سلطة وال غري   
 سلطة حىت لو احلكومة كلها واقفة 

هبية ونور تتحدثان 
 مع حامت

 04  50:11صدرية  عادية أمامية ثابتة

 دقيقة 58:41إلى  51:53عشر من  تتالية السابعة الم

 

 شريط الصوت 

 

 شريط الصورة

 المؤثرات

 الضوضاء 

 الموسيقى

  

 الحوار

  

 مضمون

 الصورة  

 حركات

 الكاميرا 

 زوايا

 التصوير  

 نوعها

 و زمنها  

 اللقطة

  

بتفرج الرقص يف  الوالد:"..كنت  
ب... لكن أجر السينما.. كنت محوت 

و ملا ربنا أداين..كربت على غالبة 
مهم  عندي ميعاد   الرقص أنتم بقى

.. شريف:"./  يف جلنة السياسات 

والد خطيبته 
جالس معه 

 يتحدثان

اجملال و اجملال  ثابتة 
 املقابل 

 01  52:13صدرية 
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اطلع ...الوالد:"حنخرج على 
 /نزهلا..جيجي بريمسلها تاتو 

شريف:"..مني جيجي ده؟        
أنا عارف مش زينا لكن ما  الوالد: "

 تقلقش حيحصل .

موسيقى بإيقاع  
 غريب 

سيلفيا ترقص مع  
 شاب يف ملهى ليلي

 02  53:58صدرية  عادية أمامية ثابتة

موسيقى بإيقاع  
 غريب

شريف ينزل حللبة  
الرقص ليوقف 

 خطيبته 

 03  55:25متوسطة  عادية أمامية ثابتة

شريف:"..ايل بتعمليه"  سيلفيا:  موسيقى غربية  
 "...يف إيه"

شريف وسيلفيا 
يقفان جبانب البار 

 يتحدثان

اجملال واجملال  ثابتة
 املقابل

 04  55:30صدرية 

 05  55:31قريبة  عادية أمامية ثابتة // شريف:" ..نسيت انك حامل" // 
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سيلفيا:"..وخلصين من اجلنني"    
 شريف:"يعين ايه؟ 

 06  55:36قريبة  عادية أمامية ثابتة //

شريف ينظر لسيلفيا  شريف: "بح" / /
 و هو حزين

 ثابتة

 

 55:43قريبة عادية أمامية

 

07 

 الفراملصوت 

 

 إيقاع قوي

 

شريف يقود  /
 سيارته يف الشارع 

 08  56:22صدرية  عادية أمامية ثابتة

حزينة  موسيقى  
 بإيقاع متوسط

شريف:"..طول عمرك بتعامليين غلط 
 و شيفاين شبه لواحد ثاين"

شريف يتحدث 
 مع والدته 

 09   58:04صدرية  عادية أمامية ثابتة

موسيقى حزينة  
 بإيقاع متوسط

بس هو  شريف:"...أنا صحيح شبهه
بين آدم و أنا بين آدم ثاين، هو يف 

 زمن و أنا يف زمن ..."

حيمل صورة والده، 
و هو يتحدث مع 

 أمه 

 10  58:08صدرية  عادية أمامية بانوراما أفقية 

موسيقى حزينة  
 بإيقاع متوسط

وداد تنظرلشريف  سنة .." 29شريف:"أنا عشت معاك 
 و هو يتحدث

 11  58:16صدرية  عادية أمامية ثابتة
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 دقيقة 01:01:30إلى  59:09عشر من  تتالية الثامنة الم

 

 شريط الصوت

 

 شريط الصورة 

 المؤثرات

 الضوضاء  

 الموسيقى

  

 الحوار

 

 اللقطة  نوعها و زمنها  زوايا التصوير  حركات الكاميرا  مضمون الصورة 

راء يف  ذصورة للع / / دقات الكنيسة  
 كنيسة

 قريبة عادية أمامية ثابتة 

 01:00:07  

01 

قس يصلي  يقف   إيقاع متوسط /
          أمام الصليب 

 و يصلي

 ثابتة

 

 تصاعدية

 

 

 

 

متوسطة 
01:00:16 

02 
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 03 01:00:30متوسطة عادية  أمامية ثابتة حامت يتحدث  مع القس احامت:"يا أبون  

حامت:..أنا أول مرةأدخل    
لم   كنيسة أنا مس

القس:"مرحبابك" ..أي 
حامت:"..عايزحضرتك /خدمة

تعملي حجاب حمبة عايز 
نور حتبين ..عايزها يل 

لوحدي القس:" ..أنا مش 
بتوع احلاجات دي ..لكن 

 أوعدك اصلي لك"

القس وحامت 
 يتحدثان

 

 ثابتة

 

اجملال  و اجملال 
 املقابل 

 04  01:00:32مقربة 

حامت:"...املوضوع   
 /مايستحملش تأخري"

 القس: " طلبك مش عندي 

 

//  

 

 

صدرية  اجملال واجملال  املقابل
01:00:56  

05 

 صوت ضربات

 حذاء على األرض 

 حامت: " مافيش احتفاالت 

 السنة دي"

خيرج حامت من الكنيسة 
  القسمن  منزعجا 

 متوسطة عادية أمامية ثابتة

01:01:06  

06 
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حامت:"..والترانيم وال   
 خبور.."

 متوسطة عادية  أمامية ثابتة //

 01:01:10  

07 

حامت:" مافيش مواكب يف   
 الشارع ممنوع التجمع.."

 أمريكية عادية أمامية ثابتة //

 01:01:12  

 

08 

صدرية  عادية أمامية ثابتة // حامت: ".. قانون الطوارئ"   
01:01:16  

09 

حامت:".. حلد ما نور حتب   صدى صوت 
 حامت"

 متوسطة أماميةعادية  ثابتة //

 01:01:28  

10 
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 :  01:01:49من  تتالية التاسعة عشرالم

 

 شريط الصوت 

 

 شريط الصورة 

 المؤثرات

 الضوضاء  

 الموسيقى

  

 الحوار

  

 حركات مضمون الصورة 

 الكاميرا 

 اللقطة   نوعها   و زمنها  زوايا التصوير 

حامت:"اقلع هدومك يا   
 وله"

حامت يطلب من 
 خلع ثيابهمساعده 

  يف السطح

متوسطة  عادية أمامية ثابتة
01:02:02  

01 

حامت:" يال....اقلع   
 البنطلون"

 02  01:02:04صدرية  عادية أمامية ثابتة الشاب خيلع ثيابه 

صوت املاء على 
 األرض 

حامت:"عايز متسح يل  
 السطح ده كلو،.. "

حامت يطلب من 
مساعده مسح 

 األرضية وهو عار 

متوسطة  عادية أمامية ثابتة
01:02:19  

03 
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حامت:" أتفرجي..وهو بيجري يف   
 جثته

تنظر حلامت حبيبة املساعد  
 وهو يناديها 

 04  01:02:23صدرية  عادية أمامية ثابتة

 دقيقة  45: 09: 01دقيقة إلى 58: 06: 01العشرون من تتالية الم

 

 شريط الصوت 

 

 شريط الصورة 

 المؤثرات

 الضوضاء  

 الموسيقى

  

 الحوار

 

 اللقطة   نوعها   و زمنها  زوايا التصوير  حركات الكاميرا مضمون الصورة 

وجه نور لبيت ت / / /
الناظرة لالطمئنان 

 عليها 

 يكيةأمر  عادية أمامية  بانوراما أفقية

10:06:58 

 

01 

شريف يف مكتبه  املتهم: "أح أح"  
يستجوب يف متهم 

 وهو يسعل

 

جامعة للجزء  أماميةعادية  ثابتة 
01:07:38  

 

02 
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شريف: " ما أنت عيان يا   
 ابين..."

شريف ينتبه حلالة 
 املتهم 

صدرية  اجملال و اجملال املقابل ثابتة
01:07:40  

 

 

03 

املتهم:" العيه مش مشكلة.   
حتحبس و أنا  املشكلةأين

 بنات 3مسؤول عن.. أم و

املتهم يتحدث مع 
 شريف و هو يسعل 

جامعة للجزء  عادية أمامية ثابتة
01:07:44  

04 

 

شريف:"واىل خايف من   
راق رمسية؟" السجن يزور أو 

بكالوريوس علوم  املتهم:"..
 سنني و أنا عاطل" 7من 

شريف يستجوب 
 املتهم 

صدرية  جملال و اجملال املقابل ثابتة
01:08:14  

05 

املتهم: "كان الزم أزور يف   
الشهادة علشان يبقى عندي 

مرتب .. أصرف بيه على 
 أمي و إخويت"

 

صدرية  اجملال و اجملال املقابل ثابتة املتهم يتحدث
01:08:22  

06 
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شريف " يعرض املتهم على   
أخصائي األمراض الصدرية 

 للمستشفى..مث يعرض علينا"

شريف  و ميلي على 
 الكاتب

صدرية  عادية أمامية ثابتة
01:08:28  

07 

صوت ضربات 
 االرضحذاء على 

شريف:".. بعد مثاله للشفاء  
 الستكمال التحقيقات.." 

مقربة  عادية أمامية بانوراما أفقية  //
01:08:35  

08 

 

 دقيقة 18: 13: 1إلى 01:09:57و العشرون من  حاديال تتاليةالم

 

 شريط الصوت 

 

 شريط الصورة 

 المؤثرات

 الضوضاء 

 الموسيقى

  

 الحوار

  

 للقطة ا  نوعها   و زمنها  زوايا  التصوير  التصويرحركات  مضمون الصورة 

أغنية لعبد الوهاب 
 من األسطوانات  

نور:"عارفني أنك ابن زوات،  
 بس احلمام ما بتاكلش غري 

نور تتحدث مع شريف على 
طاولة األكل)العشاء( و هي 

 حتمل محام حمشي و تأكله بيدها

اجملال و اجملال   ثابتة 
 املقابل 

   01:09:57صدرية 

01 
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صوت سيارات يف 
 الشارع 

    حامت"دي جاريت    
 شريف: "احرتم بدلتك إىل 

أنت البسها بدل ما 
 قلعهالك"

وداد وشريف ينزالن من 
السيارة عند رؤيتهما حلامت 

حياول اعرتاض طريق نور أمام 
 املدرسة

اجملال و اجملال   ثابتة
 املقابل

جامعة للجزء 
01:12:14  

02 

 

صوت سيارات يف 
 الشارع

حامت:"تقلعها ملني.. اطلع  
وداد:"بطاقة /   ببطاقتك" 

  /إيه ياجربوع"
 حامت:"احرتمي نفسك يا وليه  

 

 

اجملال و اجملال   ثابتة
 املقابل

 03  01:12:17مقربة 

 

صوت سيارات يف 
 الشارع

شريف:"هي مني إىل حترتم  
       نفسها يازباله"   

إىل حامت: ....ما أنت 
 ضيعت نفسك"

اجملال و اجملال   ثابتة شريف يتعارك مع حامت 
 املقابل

اجلزء الصغري 
01:12:23  

04 

صوت سيارات يف 
 الشارع

 حامت خيرج املسدس لشريف وداد تصرخ:" "شريف... 

 

 

 05  01:12:28صدرية  عادية أمامية ثابتة
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صوت سيارات يف 
 الشارع

 

وداد:  نور:"..ده وكيل نيابة" 
 " ..".... اركب العربية 

يتسم حامت يف مكانه وينزل 
 مسدسه

 

 

 06  01:12:33صدرية  عادية أمامية ثابتة

شريف:".... و تعهد بعدم   
التعرض و إال يقع حتت 

 املساءلة القانونية"

حامت يقف أمام شريف يف 
 مكتبه يف النيابة 

اجملال و اجملال   ثابتة
 املقابل

 07  01:12:52صدرية 

شريف يطلب من حامت  تفضل امضي  صوت رنة هاتف
 االمضاء على التعهد 

 08 01:12:55مقربة  عادية أمامية ثابتة

حامت: "... يا والد  إيقاع قوي جدا صوت السوط
الكلب..." املعتقلني: 

 "آه..آه.."

حامت يدخل الزنزانة و يباشر 
بضرب املعتقلني على احلائط 

و هم عراة الصدور و 
 يصرخون 

أمريكية  عادية أمامية بانوراما أفقية
01:13:12 

09 
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 دقيقة  01:22:32إلى  01:19:37و العشرون من   ثانيةالمتتالية ال

 

 شريط الصوت 

 

 شريط الصورة 

المؤثرات  
 الضوضاء

 

 

 الموسيقى 

 

 الحوار 

 

 مضمون الصورة 

 حركات 

 االكامير 

  نوعها   و زمنها  زوايا التصوير 

 اللقطة  

حامت:..       /املسجونة:".. خترجين الليلة "  
 عليك قضية...ده إحنا قابشينك يف أكرب

: "خرجين ..و /مسمهالبيه  يف البلد"
حامت: "ماينفعش  /حقضي معاك الليلة ...." 

 ضد القانون، و أنا عمري ما أمتسك علي 

حامت جالس مع إحدى 
 املسجونات

اجملال و اجملال  ثابتة
 املقابل 

 01  01:19:37قريبة 

 02  01:20:13أمريكية  عادية أمامية  بانوراما أفقية املسجونة و حامت يف الشارع / / /

 

 



398 
 

 دقيقة 01:28:43إلى  01:22:45و العشرون من  تتالية الثالثةالم

 

 شريط الصوت

 

 شريط الصورة 

 المؤثرات

 الضوضاء  

 الموسيقى

 

 

 الحوار

 مضمون

 الصورة

 اللقطة   نوعها   و زمنها زوايا التصوير حركات التصوير

هبية تلون بيض  ، و هي  هبية:" يف يوم شم النسيم .."     
 تغين يف املطبخ 

 

 ثابتة 

 

 عادية أمامية 

 

 01:22:45مقربة 

 

01 

نور:"..ياست هبية"   هبية: "   
..  إيه األناقة دي راحية فني"      

  نور:" اشرتي ملوحه"   
هبية: "و امللوحة حمتاجة 

 ......الشياكة..

نور تدخل على والدهتا 
 للمطبخ، و تتحدث معها 

 

 

 

اجملال و اجملال  ثابتة
 املقابل

 02  01:22:52صدرية 
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منظر ملدينة مالهي تضج   صوت موسيقى 
 بالناس

جامعة  للجزء  عادية أمامية ثابتة
01:23:15  

 

03 

 همركب على النيل على متن  صوت موسيقى  
 الكثري من الناس  

جامعة للجزء  عادية أمامية بانوراما أفقية 
01:23:20  

04 

 صوت موسيقى 

 

جامعة للجزء  أمامية عادية ثابتة منظرحلديقة واالطفال يلعبون 
01:23:23  

05 

  

 صوت موسيقى

جمموعة من الناس تسبح يف  
 النيل

 

 بانوراما أفقية 

 

 عادية أمامية

جامعة  للجزء 
01:23:35  

 

07 

صوت الباعة 
 يف الشارع

فرش  سايل : "حامت بعشق 
اخلضار بتاع أبوي و حبسه، 
حيخرجه إال ما تروحله أنت" 

 نور: "أروحله فني .."

 

نور الواقفة يف الدكان 
لتشرتي،بينما تتوجه حنوها 
صديقتها سايل  لتحدث 

 معها

اجملال و اجملال  ثابتة
 املقابل

 08  01:23:55مقربة 
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صوت الناس 
 يف الشارع

و تتشطر على .. نور:"  
 سايل حتفرج عن أبو  غلبانة، .

اجملال و اجملال  ثابتة نور تتحدث مع حامت
 املقابل

 09  01:24:19صدرية 

صوت 
حمركات 
       املراكب،

 و العصافري

.... أمي سابتين و أنا حامت: موسيقى حزينة
عمري سنتني و جتوزت بعد 
ما أبوي مات مع عم كلب 

سرقين و..، عشت.. من 
بيت لبيت عند خاليت األكل 

 مبواعيده" 

نور جتلس مع حامت يف مطعم 
يف مطعم يطل على النيل و 

 هو يتحدث معها 

 10  01:25:36صدرية  ية أماميةعاد ثابتة

  

 موسيقى حزينة

حامت:"..عميت  احلمام بإذن، 
و عند عمي..الضرب 

..عشت ..جعان ..عيل 
 عمرو سنتني .. 

 11  01:25:59قريبة  عادية أمامية ثابتة حامت حيكي لنور عن طفولته

صوت 
 عصافري

خرجت و رثت ...حامت:" موسيقى حزينة
 بدلة أبوي..أمني شرطة زيه"

 12 01:26:22قريبة  عادية أمامية ثابتة حامت يتحدث
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صوت 
 عصافري

 

حامت:"بس .. جدع أي حد  
 يوقع يف مشكلة حبلهاله

 13  01:26:29قريبة  عادية أمامية ثابتة حامت يتحدث

 

صوت 
 عصافري

نور:"ماأنت  تقبض مثن  
      اخلدمات دي رشاوي 

 و عموما دي حياتك ..."

 14  01:26:30قريبة  عادية أمامية ثابتة نور تتحدث مع حامت

 ثابتة // عن صحايب" .. نور:"..ابعد  //

 

جملال و اجملال 
 املقابل

 15  01:27:01مقربة 
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  01:32:00إلى  01:28:53و العشرين من  رابعةال تتالية الم

 

 شريط الصوت

 

 شريط الصورة

 المؤثرات

 الضوضاء 

 الموسيقى

 

 الحوار

 

 حركات مضمون الصورة

 الكاميرا

  نوعها   و زمنها زوايا التصوير

 اللقطة 

 سيارات يف  
 الشارع

نور:"متشكرين.. حامت:"طب تعال  /
 خذيه، أنا جبتوا

نور تتحدث مع 
 حامت

اجملال  واجملال  ثابتة
 املقابل

قريبة 
01:29:04  

01 

 

/ 

موسيقى بإيقاع 
 قوي جدا

خيذر نور  حامت  نور: "آه.."
بوضع قماشه على 

 فمها 

متوسطة  عادية أمامية ثابتة
01:29:33  

02 

موسيقى بإيقاع  /
 قوي جدا

حيمل نور على  "حاضر ياباشا" 
ويتجه حنو  ظهره

مركب طلب من 
 احدهم جتهيزها 

متوسطة  عادية أمامية ثابتة
01:29:53 

03 
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املركب  يتحرك بعيدا  / إيقاع قوي جدا /
 النيلعن املرسى يف 

 جامعة للجزء عادية أمامية ثابتة

01:31:02  

04 

                   حامت:"..وصلنا  إيقاع قوي /
 نور: "مش هو ده املرسى"

نور وحامت ينزالن 
 من املركب

صدرية  عادية أمامية ثابتة
01:33:40  

05 

 حامت:"...نريح ..حىت جييب عربيه" إيقاع قوي 

 

منظر لكوخ 
 مهجور

جامعة للجزء  عادية أمامية بانوراما أفقية 
01:33:46  

06 

 اهلروب نور حتاول نور: "أل..." حامت: "أهدي" إيقاع قوي 
 ليمسكها حامت

أمريكية  عادية أمامية ثابتة
01:33:55  

07 

حامت:".. خنلص موضوعنا النهاره.."   إيقاع قوي 
نور:".. أنت جمنون" حامت:"أيوة.. 

بيكي..ماينفعش ..معاك غري إين أزرع 
 جواك ناري 

يقف حامت 
للتحدث إىل نور 

من بعدها أدخلها 
 حلظرية فيها غنم

اجملال و اجملال  ثابتة
 املقابل

أمريكية 
01:34:04  

08 

   حامت:"أجيب منك عيل ..اعمله إيقاع قوي 
 وزير، باشا"

حامت يتحدث مع 
 نور

رية صد عادية أمامية ثابتة
01:34:31  

09 
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يهجم حامت على  نور:" "ابعد عين  ...آه" قوي جدا 
نوربينما حتاول  

 إبعاده

مقربة  عادية أمامية ثابتة
01:34:41  

10 

يوقع حامت نور   قوي جدا 
عاالرض لينقض 

 عليها

مقربة  غاطسة  ثابتة
01:34:44  

11 

 12  01:34:49صدرية عادية أمامية ثابتة نور يف املستشفى هي تلد   نور: "آه" قوي جدا 

نور حتمل طفل يف   قوي جدا 
املستشفى  بينما 

 جيلس حامت جبانبها 

مقربة  عادية أمامية ثابتة
01:34:54  

13 

تضرب نور حامت   قوي جدا 
 على راسه

مقربة  عادية أمامية ثابتة
01:35:10  

14 

  

 قوي جدا

ينقض حامت على نور و  حامت: "زودتيها أوي"
ممسكا إياها من شعرها و 

 هي على األرض

صدرية  عادية أمامية ثابتة
01:35:25  

15 
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 دقيقة  01:39:53إلى  01:36:35و العشرين من  تتالية الخامسةالم

 

 شريط الصوت

 

 شريط الصورة 

 المؤثرات

 الضوضاء 

 الموسيقى

 

 اللقطة  نوعها   و زمنها زوايا التصوير حركات الكاميرا  الصورةمضمون  الحوار

 موسيقى 

 حزينة

 

 

نور خترج من باب احلظرية 
 ممسكة بثياهبا املمزقة 

 ثابتة

 

 

 عادية

 أمامية 

 متوسطة

 01:36:51  

 

01 

 02  01:36:57مقربة  عادية أمامية ثابتة تتجه نور حنو املرسى  // 

تبكي و هي تشاور نور   حزينة صوت مياه
 للمركب

 03  01:37:04قريبة  عادية أمامية ثابتة

متوسطة  عادية أمامية ثابتة تتجه حنو املركب   حزينة 
01:37:21  

04 
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صوت حذاء على 
األرض / صوت 

 غلق الباب

نور تدخل مسرعة إىل بيتها،   
 لتغلق الباب و تقف خلفه

أمريكية  عادية أمامية ثابتة
01:37:59  

05 

أمريكية  عادية أمامية ثابتة لنورشريف واقف ينظر    
01:38:01 

06 

حتاول نور تغطية    
 نفسهاوثياهبا املمزقة 

بانورما عمودية من 
 األعلى إىل األسفل

 07 01:38:04قريبة  عادية أمامية

موسيقى  حزينة  
 بإيقاع قوي

وداد وسايل وهبية   
 مصدومات من منظر نور

 08 01:38:18صدرية  عادية أمامية ثابتة

 09 01:38:23قريبة عادية أمامية ثابتة هبية تبكي   // 

وداد وهبية مع نور يف عيادة   إيقاع متوسط 
 للكشف على نور

متوسط  عادية أمامية بانوراما أفقية 
01:38:43 

10 

الطبيب:" "بعد الكشف على   
 اجملين عليها تبني 

الطبيب الشرعي  ميلي على 
 أمامهرجل جالس 

 11 01:38:52مقربة  عادية أمامية ثابتة



407 
 

الطبيب:.. إهنا تعاين من   
نزيف داخلي حاد، بسبب 
انتهاك عنيف يف جهازها 

 التناسلي"

 وداد وهبية مع نور يف العيادة

 

 صدرية عادية أمامية ثابتة

 01:38:57 

12 

حامت:"دي شهادة تثبت أين    
 كنت يف مأمورية.."  

 13 01:39:09صدرية عادية أمامية ثابتة حامتشريف يستجوب يف 

 

شريف:"يستدعي كل من   
رئيس مباحث ..، و مأمور.. 

ألخذ أقواهلما يف الشهادة 
 املقدمة من املتهم"

 شريف ميلي احملضر

  

 ثابتة

 

 مقربة عادية أمامية

01:39:17 

14 

 

..هو كان معايا يف سامي: "  
 مأمورية .."

 شريف يستجوب يف سامي

 

 15 01:39:25صدرية  عادية أمامية ثابتة

املأمور:"..  شايفهم بنفسي   
 مها خارجني و .. داخلني ..

سامي و املأمور يستجوهبما 
 شريف

 أمريكية عادية أمامية ثابتة

01:39:30 

16 
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شريف:" "خيلي سبيل املتهم   
 بضمان وظيفته 

 شريف ميلي احملضر

 

 17 01:39:40صدرية  عادية أمامية ثابتة

جالس مطأطىء  شريف   
 رأسه

 18 01:39:53صدرية  عادية أمامية ثابتة

 دقيقة 01:43:36إلى  01:39:53و العشرون من  تتالية السادسة الم

 

 شريط الصوت

 

 شريط الصورة

 المؤثرات

 الضوضاء 

 الموسيقى

 

 الحوار

 

 مضمون

 الصورة

 حركات

 الكاميرا 

 اللقطة   و زمنها   نوعها زوايا التصوير 

نور حتاول التعرف على    صوت عصافري
شريك حامت يف 

وسط طابور  اختطافها
 من ربان املراكب

 01 01:41:29قريبة  عادية أمامية ثابتة
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شريف:"حد يعرف الواد ده"   صوت اللقالق
 الرجال:"ال يا باشا"

يتوجه شريف حنو الربان  
 لرييهم صورة اجملرم

صدرية  عادية أمامية ثابتة
01:41:49 

02 

بس امسحلي..تاعب .. املامور:"  صوت سيارات
 نفسك على الفاضي "

يتوجه  للحديث  املأمور
 مع شريف

أمريكية  عادية أمامية ثابتة
01:42:26 

03 

 

 

/ 

الشرطي:".. كل اجملرمني و  
املسجلني موجودين على 

 الكمبيوتر.."

شريف يتوجه مع نور 
جمددا حنو وحدة 

 الكمبيوتر

صدرية  عادية أمامية أفقية بانوراما
01:42:32 

04 

صور جملموعة من    صورة لوحة املفاتيح
اجملرمني على الكمبيوتر 

ومعلوماهتم الشخصية و 
 األحكام الصادرة

 05 01:42:46قريبة  عادية أمامية ثابتة

صوت حذاء على 
 األرض

  

 

حامت ينزل   حنو الزنزانة 
مسرعا و هو يلتفت 

 خلفه

متوسطة  تصاعدية ثابتة
01:42:52 

06 
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 07 01:43:01مقربة  عادية أمامية ثابتة  هم دخل ينادي على أحدي حامت:"تعال يال"  

السارق:"  ساحمين.. أنا اتبهدلت   
 أوي" حامت:"يال غور .. إفراج"

 يتوجه سارق اللوحة 
 للتحدث مع حامت

أمريكية  عادية أمامية ثابتة
01:43:05 

08 

صوت ضربات 
 األرضحذاء على 

        خيرج من الزنزانة  حامت:"ورايا.." 
 و خلفه املساجني

وسطةمت عادية أمامية بانوراما أفقية 
01:43:16 

09 

حامت:"افتح الباب"   
 السجان:"حاضر يا فندم"

يطلب من أحد 
السجانني فتح باب 

 زنزانة ثانية

متوسطة  عادية أمامية ثابتة
01:43:19 

10 

يدخل املساجني اىل  .... و نزل البطانية""يال   صوت فتح الباب
الزنزانة  بينما حامت 

 يضرهبم

 

 ثابتة

صدرية  عادية أمامية
01:42:31 

11 
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 دقيقة 01:47:55إلى  01:43:44و العشرون  سابعةال شاهدالم

 

 شريط الصوت

 

 شريط الصورة

 الموسيقى المؤثرات الضوضاء

 

 اللقطة   نوعها    و زمنها لتصويرا زوايا حركات الكاميرا مضمون الصورة الحوار

نور وشريف يشاوران  شريف و نور:"هو ده"  
 على صورة اجملرم  

 01 01:43:44مقربة  عادية أمامية ثابتة

   صوت فرامل السيارة

 

ريف يقتحم بوابة ش
 يفتحهاالقسم بسيارته و 

جامعة للجزء  عادية أمامية بانوراما أفقية
01:43:45 

02 

شريف:"أنت    و املأمور  / /
 بتكذبوا علي.."

 

يدخالن  شريف ونور 
 مكتب سامي

أمريكية  عادية أمامية ثابتة
01:44:26 

 

 

03 
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سامي:""صدقين .. وال أحلفك   
شريف:"ما أنت  /على املصحف"

 حلفتلي .."

سامي يتحدث مع 
 شريف

 04 01:44:34صدرية  عادية أمامية ثابتة

 

شريف:" /املامور:"يف ايه.."  
ملأمور:"عايز /   يفتحلي احلجز..

 تنزل احلجز.. ماشي.. 

املأمور يتحدث مع 
 شريف

 املأمور 

أمريكية  عادية أمامية ثابتة
01:44:58 

05 

نورحتاول  التعرف على   إيقاع قوي 
املساجني الواقفني 

 أمامها 

 06 01:45:36صدرية  عادية أمامية بانوراما أفقية

فتشت و مالقيش حاجة  سامي:"  
كان إيه الزمتها هنجم عالقسم 

..." شريف:"أتكلم بأدب" 
 شريف:"أنامؤدب 

يغادر شريف ونور 
 وسامي واملأمور الزنزانة

   

متوسطة  عادية أمامية ثابتة
01:46:10 

07 

املأمور:".. أهده شوية"   
 على كده.. سامي:"طب خلصنا 

شريف يتشاجر مع سامي بينما 
 لفض النزاعيتدخل املأمور 

 08 01:46:18مقربة  عادية أمامية ثابتة
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 دقيقة54: 47: 01دقيقة إلى 51: 46: 01: منو العشرون ثامنةالشاهد الم

 

 شريط الصوت

 

 شريط الصورة 

 الموسيقى المؤثرات الضوضاء

 

 الحوار

  

 حركات مضمون الصورة

 الكاميرا

 اللقطة  نوعها وزمنها التصويرزوايا 

  

 إيقاع قوي جدا

احدى 
اجلارات:"..أحلقونا يا 

 ناس يا رجالة احلتة"

اجلريان يف الشارع 
يلتفتون حول هبية بينما 

 امرأة تنادي الناس 

 

جامعة للجزء  غاطسة ثابتة
01:46:51 

01 

الناس يف احلارة  يلتفون   يقاع قوي جداا 
حول هبية، و هي 

 تتحدث معهم

جامعة للجزء  غاطسة ثابتة
01:47:12 

02 

جامعة  للجزء  عادية أمامية  ثابتة ناس يهتفون يف الشارع  // 
01:47:43 

03 
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رجال  الشرطة أمام   إيقاع قوي جدا 
أسوار القسم لينقض 

 عليهم شباب بالضرب 

جامعة للجزء  ادية أماميةع ثابتة
01:47:47 

 

04 

 يرمي الشاب تلك  إيقاع قوي جدا 
 احلجارة

 05 01:47:54مقربة  عادية أمامية  ثابتة

 

 دقيقة 05: 53: 01دقيقة إلى   55: 47: 01من:تتالية التاسعة و العشرونالم

 

 شريط الصوت

 

 شريط الصورة

 المؤثرات

 الضوضاء 

 الموسيقى

 

 حركات مضمون الصورة الحوار

 الكاميرا

 اللقطة نوعها   و زمنها زوايا التصوير

 

 الزجاجتكسري 

سامي و املأمور جالسان يف   إيقاع قوي جدا 
 املكتب ليتفاجأ باحلجارة

 ثابتة

 

 عادية

 أمامية  

أمريكية 
01:47:55 

 

01 
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  هتاف اجلماهري

/ 

املأمور:"إيه ده كله"   سامي:"دول 
كثري .. شكلهم هامجني على 

 القسم"

املأمور واقف مع سامي 
متفاجئني من الناس 

 املتظاهرة

صدرية  عادية أمامية ثابتة
01:48:33 

02 

ية ووداد وسط سكان هب جلماهري:".. سيبوا خواتنا احملبوسني" إيقاع قوي 
 احلارة يهتفون

بينماحتاول الشرطة 
 ردعهم

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

متوسطة 
01:48:41 

03 

 اجلماهري:".. سيبوا خواتنا إيقاع قوي 

 احملبوسني"

تقتحم اجلماهري بوابة 
بينما حتاول الشرطة القسم 
 منعهم

 01:49:00 غاطسة ثابتة

 جامعة للجزء 

04 

اجلماهري:".. سيبوا خواتنا  إيقاع قوي جدا 
 احملبوسني"

رجال الشرطة حياولون 
 منع اجلماهري القادمة 

جامعة للجزء  عادية أمامية ثابتة
01:49:07 

05 

هبية تقتحم مع تلك   إيقاع قوي 
اجلماهري حماولة الدخول 

 للقسم

متوسطة  عادية أمامية ثابتة
01:49:10 

06 
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 07 متوسطة 01:49:11 عادية أمامية ثابتة باب االرجال الشرطة يغلقون   "اجري..بسرعة أحترك" إيقاع قوي 

 

/ 

  

/ 

تقتحم اجلماهري وتكسر 
 باب القسم ليدخلوا

اجلامعة  عادية أمامية 
 01:49:34جلزءل

 

08 

صوت طلقات 
 نارية 

 

/ 

 

/ 

حتاول الشرطة منعهم  
ليطلق أحدهم عيار 

 ناري  

جامعة للجزء  غاطسة ثابتة 
01:49:36 

09 

هبية تصرخ يف وجه  هبية:"جايني نعمل حمضر ضد حامت  
 رجال الشرطة

 10 01:49:45قريبة  عادية أمامية  ثابتة

األم:"ابين حمبوس عندكم ظلم"   هتاف اجلماهري
 اإلمام:" حامت عامل القسم مقربه 

والدة أحد املساجني 
 تتحدث و معهاأمام

 11 01:49:46قريبة  عادية أمامية ثابتة

أحدهم:" يا حضرة املأمور إىل   
حيصل مايرضيش ربنا"        رجل 

 .…آخر :"هو فني هاهتويل 

املأمور وسامي وشريف   
واقفون ينصتون 

 للجماهري

صدرية  عادية أمامية ثابتة
01:49:52 

12 
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سامي:"أنت رايح فني ثاين"   
املأمور:"أنت هيجت الناس علينا"    

سامي:"...  أحب فهمك قانون 
 يطبق عالكل" الطوارئ

املأمور وسامي يتحدثان 
 مع شريف

اجملال و اجملال  ثابتة
 املقابل

صدرية 
01:50:04 

13 

شريف يتحدث مع  شريف:"عايز أنزل احلجز"  
 سامي واملأمور

صدرية  عادية أمامية ثابتة
01:50:17 

14 

شريف ونور يتوجان حنو    
 ةبرفق الزنزانة

 املأمور وسامي 

 امريكية  عادية امامية  ثابتة 

01:50:40 

15 

شريف يبعد بطانية    هتاف الناس
موضوعة على باب 

 زنزانة 

مقربة  عادية أمامية ثابتة
01:50:43 

16 

شريف:"افتح الباب..بقولك افتح   
 الباب"

السجان  يطلب شريفمن
فتح الباب بينما هو 

 واقف ال يتحرك

أمريكية  عادية أمامية ثابتة
01:50:52 

17 
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شريف:"افتح الباب.. الثالثة حتبقى   صوت عيار ناري
يف قلبك لو مافتحتش بلطجة 

 ببلطجه و حتفتح الباب"

 

حيمل شريف املسدس 
هه حنو سامي طالبا ويوج

مث عيار  منه فتح الباب
 ناري     

اجملال و اجملال  ثابتة
 املقابل

مقربة 
01:51:02 

18 

سامي:"...حشتكيك للنائب العام"   
املأمور:"إىل حيصل ده مش قانوين 

"... 

يتدخل املأمور للتحدث 
 مع شريف

لمجال و اجملال ل ثابتة
 املقابل

 19 مقربة 

شريف:"ملا تتسرتوا على جمرمني ده   
إيل قانوين و ملا حتبسوا ناس النيابة 

عنهم ده إيل قانوين و ملا ما  أفرجت
تتشطروش غري على الغالبة و 

 سايبني كبارات ينهبوا يف البالد"

اجملال و اجملال  ثابتة شريف يرد على املأمور
 املقابل

 20 01:51:18قريبة 

شريف:..هو ده إيل قانوين"   
املأمور:"... األوضة دي مقفولة .. 

 "   شريف: ماشي.."..سنني 

شريف يتحدث مع 
 املأمور

أمريكية  عادية أمامية ثابتة
01:51:25 

21 
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شريف  يوجه مسدسه  شريف:"تبقى البلطة هي احلل"  
 حنو قفل الزنزانة ليفتحها 

صدرية  عادية أمامية ثابتة
01:51:33 

22 

قريبة جدا  عادية أمامية ثابتة قفل الباب يفتح صوت املساجني: ها ها"  طلق ناري
01:51:35 

23 

املساجني:""عمر القهر ماغري فكره    
 ابين سور السجن و علي بكره.."

 يدخل  شريف الزنزانة

 بينما يهتف املساجني 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 

01:51:46 

 صدرية 

24 

نورياوالد الكلب" شريف:"تعال"   
 نور:"ده احليوان"

يف حياول إبعاد نور شر 
ي تنهال ذعن اجملرم ال

 عليه بالضرب  

مقربة  عادية أمامية ثابتة
01:52:24 

25 

شريف:"ده ايه.. حضرة الضابط   
 والجوز أمك"

شريف ميسك املسجون 
 ويريه للمأمور 

أمريكية  عادية أمامية ثابتة
01:42:30 

26 

املأمور:""على مجيع الضباط و   
 ...األمناء القبض على حامت 

املأمور يطأطىء رأسه 
 ليحمل جهازاالرسال

اجملال اجملال و  ثابتة
 املقابل

 27 01:52:34قريبة 

 28 01:52:40قريبة  عادية أمامية ثابتة حامت  حيمل جهاز اإلرسال    
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  املأمور"أنا و أنت توقفنا عن العمل  
 و حتولنا لتحقيق.."

املأمور يتحدث يف 
 اهلاتف

اجملال و اجملال  ثابتة 
 املقابل 

 صدرية 

01:52:55 

29 

 يتوجه املساجني مسرعني   
حنو باب القسم بعدما 

 مت إطالق سراحهم

 

 ثابتة

جامعة للجزء  عادية أمامية
01:53:04 

 

30 

 

 دقيقة 09: 57: 01دقيقة إلى 38: 53: 01من : ثون الثال تتالية الم

 

 شريط الصوت

 

 شريط الصورة

 الموسيقى المؤثرات الضوضاء

 

 الحوار

 

 مضمون

 الصورة

 اللقطة  و زمنها نوعها   زوايا التصوير حركات الكاميرا

حامت يركض والعساكر    إيقاع قوي جدا 
 خلفه

اجلزء الصغري  عادية أمامية بانوراما أفقية
01:53:38 

 

01 
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/ 

 امسكوه إيقاع قوي جدا

 

يركض الناس يف 
الشارع لإلمساك 

 حبامت

جامعة للجزء  عادية أمامية ثابتة
01:53:53 

02 

 

/ 

 

/ 

            الفتاة:"هو يف ايه 
الشرطي:"حامت مطلوب القبض 

 عليه"

فتاة تنادي على أحد 
 العساكر

اجملال واجملال  ثابتة
 املقابل

 مقربة

01:54:10 

 

03 

 الفتاة:"لويل." / /

 

 

 

 الفتاة تزغرد

 

صدرية  عادية أمامية ثابتة
01:54:12 

04 

 

 

/ 

 

/ 

جمموعة  من الناس  "امسكوا حامت امسكوه"
 خارج القسم واقفة

 

جامعة للجزء  أماميةعادية  ثابتة
01:54:23 

05 
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/ 

 

/ 

يتوجه شريف و  املأمور:"أوعى أنت و هو أوعى"
 املأمور خارج القسم

جامعة للجزء  عادية أمامية ثابتة
01:54:26 

06 

 

/ 

الناس تالحق حامت   / إيقاع قوي
 يف الشارع

متوسطة  عادية أمامية    ثابتة
01:54:31 

07 

 

/ 

 

  إيقاع قوي

/ 

حول تلتف الناس 
حامت وتنهال عليه 

 بالضرب

اجلزء الصغري  غاطسة ثابتة
01:54:39 

08 

 

/ 

يتدخل سامي البعاد  سامي:"أوعى.." إيقاع قوي
عن حامت، و هو 

يصوب  مسدسه حنو 
 األعلى

 عادية أمامية بانوراما أفقية

 

جامعة للجزء 
01:54:44 

09 

صوت طلقات نارية 
 و صراخ

 

/ 

 

/ 

يتوجهون حبامت حنو 
 القسم 

جامعة للجزء  عادية أمامية بانوراما أفقية
01:54:57 

10 
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/ 

 ايقاع

 قوي جدا 

يصوب حامت   
 مسدسه حنو شريف 

 ثابتة

 

صدرية  عادية أمامية
01:55:25 

11 

 

  صوت طلق ناري

/ 

يسقط شريف أرضا  شريف:"آه" صراخ:"ال..."
 هو مصاب يف كتفه

 مقربة  عادية أمامية ثابتة

01:55:28 

12 

 

/ 

 

/ 

حامت:"ارجع لورى" املأمور:"حامت.. 
 إحنابنحبك" 

يتجه  املأمور و سامي  
حنو حامت الذي يهددمها 

 مبسدسه

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

 13 اجلزء الصغري 

  

 حزينة

يقف  شريف لتسنده  
 أمه و نور

 

 ثابتة

 

 عادية أمامية

صدرية 
01:56:02 

14 

  حزينة ناري عيار

/ 

 

يوجه حامت مسدسه 
 ليطلق النارحنو نفسه 

 

 

 15 01:56:05قريبة  عادية أمامية ثابتة
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سقط حامت على األرض و ي  // /

 هو يلفظ أنفاسه
 16 01:56:23قريبة  عادية أمامية ثابتة

 

/ 

 "حامت:"قول لنور تساحمين حزينة

 

 

حياول حامت احلديث 
 مع املامور 

صدرية  غاطسة ثابتة
01:56:29 

17 

 

/ 

 

/ 

..مش أنت املأمور:" بتعيط ليه 
 إىل عملت كده لنفسك"

املأمور يتحدث مع 
 حامت

اجملال و اجملال  ثابتة
 املقابل

 

 18 01:56:37قريبة 

 

/ 

حامت:"بعيط علشان مش  حزينة
 حشوفها ثاين"

يتحدث مع املأمور 
 ليلفظ أنفاسه وميوت

 19 01:56:39قريبة  عادية أمامية ثابتة

 

/ 

 

/ 

 

/ 

منظر لرجال الشرطة 
املتأهبة خارج القسم 

 وسط  الناس  

 تصاعدية بانوراما عمودية

 

 جامعة للجزء

01:57:06 

20 
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