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   ..."مـــن بـيــن جـمـيـع الفـنــون مالسـيـنـمـا هــي بالـنـسـبــة إلـيـنـا األهــ"... 
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  ...ةاسـبــة، مـمـثــل جـيــد، حـركة كامـيـرا معـبـرة، كـلمـات بـسـيـطة وموسـيـقى مـرافـقة مـنـلـقـطـعــبــر ف

   "...ايديولوجيا..."وتصنع "... جماال.... "ينماتصنع الس

***** 
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  :دمةـقـم

ه القدرة على تحويل الكلمة المكتوبة إلى صورة مفعمة بالحياة ينقل ـالق، لعالـم ملـيء باإلبــداع الختعتبر 

الفريد مستعينة بالكاميرا كأداة رئيسية ا التي تتميز بأسلوبها ذا العالم هو الســيــنمـعبرها معاني ودالالت مختلفة، ه

وهي أيضا تضم تقنيات عديدة استمرت في االستعانة بالتكنولوجيا لتطور من إمكانياتها، مكونة بذلك فريق عمل 

متنوع قادر على اإلبداع وٕابهار جمهور السينما العريض الذي تطور هو بدوره عن طريق تنوع أذواقه، والذي 

متع بقدرات ذهنية وانفتاح على الثقافات ليتمكن من فهم مصطلحات اللغة التي يتعرض أصبح ُيشترط فيه أن يت

  .لها أثناء مشاهدته لألفالم السينمائية

 August et" "أوجست ولويس لوميير"ر وتجربة عرض الصــور المتحركة التي دفعت بــإن حــب التصويـ

Louis Lumière  " اليوم هيكال ضخما وقويا قائما بذاته تستثمر فيه ليقدما أول عرض لفيلم سينمائي، أصبح

شركات اإلنتاج مبالغ طائلة لتفضي إلى إبهار عين اإلنسان، التي ما فـَـِتــَئــت تدرك أن الصور التي تعرض 

أمامها هي في الحقيقة ثابتة، لتجد نفسها ضمن قفص بصري فاق نقاءه نقاء الطبيعة نفسها، حيث أن كل 

البصرية اإلنسانية، باإلضافة إلى ذلك، فالفن السابع " المكتبة"أو " للثقافة"هو بمثابة إثراء  عرض لفيلم سينمائي

 "Juido Astiarco" "جويدو أستياركو"استغل مكانته بشتى الوسائل ألنه أدرك مدى قوة لغته والتي قال عنها 

، وضمن هذا السياق ال يخفى علينا أن األعمال السينمائية تحمل في طياتها رسائل فن الحاضر والمستقبل هانبأ

  . معينة قد نستطيع رؤيتها وسماعها بينما في غالب األحيان تمر إلينا مرور الكرام دون حتى أن نشعر بذلك

تعاوني  ه، فإن إنتاج األفالم السينمائية هو أكثر من مجرد عمل تجاري، فهي أيضا فنوفي الوقت نفس

التمثيل، الغناء، الرقص، (رفيع المستوى يوظف في كل فيلم المئات من األشخاص الموهوبين كل في مجاله 

، كما أنه يسمو ليعتبر شكال من أشكال الثقافة الشعبية، فكل فيلم يتضمن قيما معينة ال مفر من ....)التصوير

رورية إلنتاج الفيلم، ومن النادر أن تتخذ هذه القيم أن يضمنها صانعو الفيلم إياها نتيجة لمئات الخيارات الض



 

 ب 

شكل مواضيع أو رسائل واضحة، بل هي في العادة نتيجة الشعورية لما يحاول جميع السينمائيين أن يفعلوه  

  .االستحواذ على الجمهور كلية وهو

لمتلقي ينبهر بأسلوب مميز يجعل ا" الرواية"أو " القصة"إن أهمية أي فيلم تكمن في قدرته على طرح 

لدرجة أنه ال يستطيع تخيل أن يتم سرد القصة بشكل فني آخر عدا عن كونه فيلما سينمائيا، تمتلك فيه الصورة 

سواء بوعيه " السينمائي"المتحركة إمكانيات خالقة إلعطاء األشياء المصورة معنى أكثر عمقا يصل إلى المشاهد 

  .وحدة الفيلمية أو لم يتمكن من ذلكالكامل أو بدونه، وسواء تمكن من فك شيفرة ال

 - فن الصور المتحركة- رة على سحر ا من ذلك تتجلى فحوى دراستـــنا التي ارتأينا فيها إلقاء نظـوانطــــالق

لعلنا نلمح ما يزخر به من إمكانيات وجماليات جعلته يحتل موقع الصدارة ضمن الفنون الشعبية، حيث أن أكثر 

راحل التطورية التي مرت بها السينما، ونخص بالذكر تلك المرحلة التي أدت إلى تغييرات ما أثار اهتمامنا هو الم

مع أن الدراسة في و  ،بداية السينما الناطقةو  - الفترة الصامتة- جذرية لعالم عشقه الماليين وهي مرحلة نهاية 

 بالمعطى الجماليإال أننا اهتممنا أكثر  - وقد تم التطرق له حقيقة–بداية األمر تبدو مركزة على الجانب التقني 

الذي قدمه الصوت للسينـــما وكيف شكل ذلك أيضا تغييرا في ذوق جمهور السينــمــا حيث اتخذت الدراسة عنوانها 

ي، المنهج شقها المنهجسة في ، حيث تناولت الدرا"ةـقــما الناطـبدايات السينـي لـونـقـرد األيــيات السـجمال"ليكون 

الذي تم اعتماده كونه اقرب إلشكالية وأهداف الدراسة وهو المنهــج الوصفــــي بذكر أهدافه، خصائصه وخطواته 

والتي تعتبــــر األنسب لتحليل مضامين األفالم  ل الفيلميلتـــحـلـيـة ااألداة المستعملة وهي مقـــاربباإلضافة إلى 

ري إلى عنصريين ظالدراسة في جانبها الن ي ثناياها من دالالت مضمرة، وقد تطرقتالسينمائية وما تحمله ف

رئيسيين، األول تم استعراض من خالله المسار التاريخي للسينما العالمية بمختلف محطاته متطرقين ألهم محطة 

لمعنى الذي وهي إدخال الصوت على الفيلم الصامت وٕاخراجه من حيز اللوحات المكتوبة التي كانت تؤكد ا

ــنــميحاول الممثل نقله للجمهور، أما بالنسبة للعنصر الثان ـا كخطاب موجه لمختلف ي وٕايمانا منا بأهمية السي

الفئات االجتماعية والثقافية، فقد تضمن هذا العنصر الخطــاب السينــمــائـــي كلغة قائمة بذاتها وأرض خصبة مليئة 
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ذلك إمكانية احتواء الرسالة السينمائية على ايديـــولـــوجيــة القائمين عليها باأليقونات والرموز لندرس من خالل 

وعرضها في قالب فني خالق، ليأتي بعد ذلك الجانب التـــطــبـــيــقـــــي مدعما للجانب النــظـــري حيث احتوى على 

والذي استعرض حياة ممثل  ”The Artist“" لفنــانا" ـرمــائــي الصــــامت والمــعـاصتحــلــيــل خــطــاب للفـيـلـم السين

مشهور في عهد السيــنــمــا الصـامــتة تتغيــر مالمحها بقدوم الوافد الجديد وهو الصوت، وهذا الكتشاف كيــفــيــة 

ة التــي أنــتج بها يعتبــر ـطـة الـتـقـنـيـســـرد المخـــرج لهــذه المرحلـــة باعتبــــار أن الفــيــلــم عن طريق قصــتـه وبواسـ

 .ةمنـاسبـا لإلشكاليـة التي قـامـت عليها الـدراسـ انمــوذج



 :كلمة شكر
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  : اإلشكالية/ 1

قدر ما يحمله من ــن بـكـا لـبــريــؤاال غـــــدو ســبــد يــق" مع ؟ـن السـم مــن األصـكـمــم وتـكــق األبـــطـو نـاذا لـم"

ر حدث بالفعل بالنسبة ــيـــيــلكن هذا التغ! اـا مــوعــئة نــاجـة مفــريــيــيــة، تغـيـقالـتـة انـة قد يحمل تصورا لوضعيـغراب

ة ر م من أن هذا التغيير مهدت له مجموعة من االختراعات كانت ثمـــرغــال ىــة علـقــاطـا، فهي أصبحت نـمــنــيــللس

 ،كونهم أبهروا بقدراتهم الجماهير العريضة لهاروا فيما بعد كمؤسسين أوائل بِ مجهودات مجموعة من األفراد اعتُ 

عدودات إلى استخدام ي من استعمال آلة عرض الصور المتحركة لثواني مــائـمـنـيـرض الســعــال من خالل انتقالف

على و ، المنطوقةإلى الكلمات المعبرة  "Charlie Chaplin" "لنـابـي شـارلـش"الشاشة العريضة، ومن حركات 

  .ا وجدت سالحا آخر تثبت به قوتها ومكانتهاــمــنــيــ، إال أن السالرغم من أن أولى األصوات لم تكن واضحة تماما

كان له وقع شديد على " جازــي الـنــغــم"أثناء عرض فيلم  1927وت ألول مرة سنة ــصــاع الـمــإن س

ا يتعلق ــمــيــوراء فـى الــا إلـمـنـيـفهي بحق خطوة تطورية هامة لكنها في نفس الوقت أعادت الس ،الجمهور

وى ـتـســمــى الــصوت إلــودات لالرتقاء بمستوى الـهـجـد من المــزيـن بذل المــيـيـاج، وكان على السينمائـــباإلنت

  .ومــيــاله ـيـت إلـلــذي وصـوري الــطـتــال

ا في جميع ــيــوجــولـنـكـتـور الــطــذلك تــلة بــغـتـســا مـهــياتــانـكــن إمــور مــطــد اآلن تــى حـا إلـمـنـيـزال الســال ت

رى ــل أخـائـود وســوجـا أو لـيـنـقـقط تـس فـيـر لـثـر فأكــة أكثـمــقاء إلى القـي االرتــوح فــمـذا الطـــن هــكـ، لالميادين

ة أو باألحرى ـصـذلك القـد بـصـقـون ونــمـوى المضـتـسـى مـلـا عـل أيضـت، بـرنـتـود االنــل وجـي ظــة فـاصـة خـسـنافـم

رة ـــوفــتــمــة الــيــزانــيــة المـــامــد سواء منصبا على ضخــى حـلـور عـــهـم يعد اهتمام السينمائيين والجمــلــو، فـــاريـــنـــيـــالس

امة إليصال ــلة هـيـى وسـحـي أضـائـمـنـيـم السـلـيـــا، فالفـضايـن قــه مــعالجـا تــى مـلـة بل عــدمــخـتـالتقنيات المسأو 

ت ـسـاريـنـيـرف السـن طــة مـنايــة بعــوبـتـات مكـطـن لقــرة ضمــمـضـا مـهـتـيـبـي غالــون فــي تكــتـل والــمختلف الرسائ

ي ــم فــال يساهـمــات العــئـن مــا مـكونـقا مـريــففال أن ــدم اإلغـــع عــمرج، ــرف المخـن طــة مــقـائـة فــدقـورة بــصـوم

ه ــيـلــي، وعـائـمـنـيـوج الســتـنـداد المــي إعـا فــرك كلهــتـشـدة تــديــات عـركــشـق بــلـعـتـر يـــة، فاألمـالـرســـذه الــن هــويــكــت
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م ـهـتـيـوجـولــديـل أيــقـم نـها إن لـيـلــن عــيــمـر القائــظــات نـهـار ووجـكـة أفـيـائـمـنـيـرسالة السـن الـمـضـتـية أن تـرضــقى فـبـت

ت ـحـة تـنـيـعـة مــوجيـولـديــن إيـــمو ـلـخـائي أن يـمـنـيـس لمـيـاد أي فـال يك اـبــريــقـتـفية جدا، ـبة عالـسـنـمة وبــة قائـالخاص

ى ــت إلــمـن الصــي مـمائـنـيـم السـلـيـفـية للـقالـتـة االنلـرحـى المـإل ودةــوبالع ،انــا كـه أيـفـمالي ال يستطيع كشــاء جطــغ

وا ـواء كانــسـن ـيـيـسينمائـب لــتــح أوراق كــفـصــي تــن ذلك فــة عـد اإلجابــد نجـم ذلك؟ قــف تـيـاءل كـسـتـوت، نــالص

ر ـــوتــيـبـومـح الكـيـوحة مفاتـن لـض األزرار مــلى بعـط عــا الضغـنـنـا يمكـمــن، كـيـلـثـمـى مـتـن أو حــيـجـتـنـن، مــيــرجـخـم

ة ــاإلجابنا ـت لــدمـو قـن ماذا لـكـا، لـاهـنا إيـحـنـت مــرنـتـن لالنـكـمـتي يـومات الـلــن المعــائل مـه مٍ ـكـوج لـولـلل

ي ــنمائـم السيـلـيـن للفـمكـف يـا؟ كيـمـنـى السيــوت إلــية إدخال الصـمائي إشكالـنـيـم سـيلـرح فـو طــاذا لـا؟ أي مـيـنمائـيـس

دأ ــي بـالت ةــيـنـقـيات التـس اآللــفـمال نــعـتـن خالل اســـوره مـطـة تـصـرد قــسـة؟ ويــقـا الناطـمـنـيـة الســدايـد بــسـجـأن ي

وان ــة األلــه األبيض واألسود مكانـــوأ فيــت تبـامـر صــاصــعـــي مــائـمـنــيـم ســلــيــى فــــاد علـــالل االعتمـن خـــم، و اــبه

  .اــــمادهــتــى اعــلـة عــيــائــمــنــيـورة الســـادت الصـتــتي اعـاء الــقــقة النــية الفائـعـيـبـالط

  :هذا المنطلق، نطرح السؤال الرئيسي في هذه الدراسةمن 

" الفنان"ت السينما الناطقة من خالل متتاليات الفيلم الصامت افيم تتمثل جماليات السرد األيقوني لبداي

«The Artiste»؟ 

  :ةــيــرعــــفـاؤالت الــسـالت

 ؟في المشهد البصريجرت عملية إدراج الصوت يف ــة وكــقـا الناطـمــدأت السينــى بـمت .1

 م؟ــهـأفالم عبر "ابعـن الســـالف"ن ـة مـذه المرحلة التطوريـه "أيقونيا" ونــيـائـج السينمـالـيف عــك .2

ل إدخال ـفعـا بـمـنـيـية للسـالـقـتـلة االنـرحـالم" The Artist"ر ــت  المعاصــم الصامــلـيـا الفــرد لنــــيف سـك .3

 ائي؟ـمـنــيــالس لمــيــفــوت على الــصـال

ذا ـهـدف بــور المستهــو الجمهـــا؟ ومن هـنيـمـا ضـيــوجـولــديــابا ايـطــخ" The Artist"م ـيلــن فــضمــل تــه .4

 ي؟ـائـمـنــيــي الســوجـولــديـاب االيـطـالخ
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 ا؟ــتهــيــمالـن جـكمـن تــل؟ وأيــثـمـتـم تــيـه، فــة بــاصـة خـغـي لـمائـنـيـم الســلـيـان للفـإذا ك .5

  :وعــوضــار المــيـتـع اخــدواف/ 2

 :ةـيـذاتـع الــدوافـال  - أ

 .اـهـمــعالـا ومـخهــاريـاف تــشـــتـة اكــيــغـون وبــنــن الفــن مـــفـا كـــمــنــيـسـالـام بــمــتــااله �

فــيـهـا فـــيـلــمـا ــد أّخاذ يجعلنـا نــذهـــل فـي كــل مــرة نــشــاهـــالتـعـلـق بالسـيـنـمـا كــونهـا تــنـطــوي على طـابــع سـحـــري  �

 .اسـيـنـمـائــيـ

 .ةــريـــزائــجــة الـيـائـة السينمـري المكتبـــزة تثـــيـمـتـة مــائيــاز أعمال سينمـات والتطلع إلنجــوهــاريـة السينــتابـــب كــح �

 :ةـيــوعـــوضــع المـدوافـال  -  ب

 .ةـيـائـمـنـيـســة الــغـلـات الـيــالـمـاف جــشـتـاكي ـة فــرغبــال �

 .الـصـالم واالتـل اإلعـائـم وســـن أهــا مـذي جعل منهـر الـاألم" ةـيـائـمـنـيـسـة الـوريــراطــبـاإلم"ور ــطــت �

  :اـدافهـــة وأهـدراسـة الـيـمــأه/ 3

  :ةـيـالـتـاط الـقـنــي الــة فـدراسـة الـيــمــن أهـــمـكـت

 .يةــمالــجــة الــيــاحـنــن الـــا مـمـنـيـسـور الــطــة تـشــاقــنـم �

 .دــــاهـشـمـدى الـة لـيـائـمـنـيـالم السـه األفـقــلـخــذي تـر الــة األثــرفــعــاولة مـحـم �

 .الــصــات اإلعالم واالتـي دراسـها فــدامـخـتـل اســقـي يـتـي والـمــيلـل الفــيـلـحـة التـاربـقـدام مـــخـتـاس �

ذي حاز على أكبر جوائز ـوال" The Artist"لم ـيـي فـل فـثــمـتـمــر والــاصـعـت مـامــم صــلـيـفـانة بـعـتـــاالس �

 .2012نة ــسـاألوسكار ل
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  :ة وأدواتهاـنهج الدراسـم/4

 :بعـمتـنهج الـالم  - أ

ة ــمـالئـج مــناهــمــر الـثـن أكــم هاـدنــذي وجـــذه والـــا هـنـتـاسر ي دــه فـة بـانــا باالستعـالذي قمن هجـمنـالإن 

ا أو جمع ـهـتـراد دراســللظاهرة الماحث ــف البــو وصـــــــه"؛ يــفــوصــــال جـــهـنـمـو الـــــة هـــدراسـداف الـــــحوى وأهـفـل

ا ــرهـــة وتصويـدروســمــرة الــــاهـع والظــواقـة الــى دراســلــفي يعتمد عــوصـــج الـا والمنهـنهــأوصاف ومعلومات دقيقة ع

ة ـقـيـة الدقـا وٕاخضاعها للدراسـوتحليلها ـهـفـيـنـة وتصـلـكــشــن المــــات مقننة عــومــلـعـع مـــمــق جــــريــن طــــا عــيـكم

ة ــاجتماعيأو ) يةمثل  القلق، الخوف، التسلط، االنطوائية، العدوان(نفسية ــاهرة ي ظــوصفــج الــويتناول المنه

ــمــن الظاهرة المدروسة كــعلمية كمية وكيفية عى جمع أوصاف ــدف إلــهــوي...) دراسة العادات والتقاليد والقيم( ا ـ

ج ـــائـتـنـا، والــهـيـمل المتسببة فل توضيح العواــــن أجـــتحدث في وضعها الطبيعي، دون أن يتدخل فيها الباحث، م

  1."اـيهــلـة عـبــرتــتــالم

والتأكد من و يتطلب اختيار أدوات البحث المناسبة ــهـا يبدو، فــهال، كمــس ســيـي لــفـــوصـج الـهــمنــوال"

  2".باالستنتاجات المناسبةصالحيتها، وكذلك الحرص في اختيار العينة والدقة في تحليل البيانات والخروج منها 

 :يــفـوصــج الــهـنــداف المــــأه - 

  .ةــنـيـعـاء مــــداث أو أشيــر أو أحـــواهـف ظــــوص

  .نــوجودة فعال في مجتمع معيـــرة مــظاهــة لــلـصــفــية ومــقــيـقـلومات حـعـع مـمـــج

  .واهرـــض الظـــعـبـم لــيـيـقـة وتــارنـقـراء مــــإج

ور وخطط ـع تصـي وضـــم وفـهـراتـبــم وخـهـن آرائــــادة مــا واالستفــي مشكلة مــراد فـــا يفعله األفـد مــديـحـت

  .ةــهـــابــشــة مـعــيـبـل ذات طـــاكـي مشــة فــاسبـرارات منــــاذ قــخـة واتـمستقبلي

  .ةـفـلــتــخــمـر الـــــواهــظــن الــــيــة بـــالقــعـاد الـجــإي
                                                           


	� ا�و���أ�د ا�راھ�م ���ر،  1��� �ل ��ور ��� ا�را�ط ا����رو��ا����� ا����� ، :http://www.alukah.net/web/khedr/0/50216، 
12/03/2015 :��ر�  ا�ز��رة(، !��  .)9:30 :��� ا�"
  .ا�ر&% �$"# 2
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ات ـتاجـنـتـى اســول إلــــوصــى الــلــث عــاحــبـدة الــــــاعــو مســـــا هـهــفــيـنـات وتصــومـم المعلــيــظــنــدف تــــإن ه

  .رهـويـطـع وتـــواقـــذا الـــم هـــهـي فــم فـــاهــا تســدنــاعــــات تسـمـيـوتصم

 :يــفـــوصــج الــهـنـص المـــائــصــخ - 

  :يــلــا يـمــيـل فـــن الخصائص تتمثـــــي بعدد مــــفـوصــوب الـز األسلــــيـمـتـي

 .ةـيـالـرة الحـــاهـع الظــــن واقـــق عــات وحقائـدم معلومـــه يقــأن •

 .اـنفسهرة ـــي الظاهــة فـــة والعالقـر المختلفـــــواهــن الظـــيــة بـــالقــح العــــوضــي •

 .اــــرة نفسهـــــاهـل الظـــبـؤ بمستقــــي التنبــــد فـــاعـــيس •

  :يـي اآلتـل فـة تتمثــــس رئيسيـة أسـسـمـى خــز علــكــرتــة تـوث الوصفيــــون أن البحـــاحثـرى البـــوي

دام ـــاستخـح كـــالبيانات بشكل دقيق وواضى ــلـول عـــة للحصـــة بمختلف األدوات المستخدمـــه يمكن االستعانــأن •

انة وتحليل الوثائق والسجالت، بصورة منفردة أو من خالل استخدام أدوات أخرى ـــالمالحظة والمقابلة واالستب

 .مرافقة

ه ــإنــث، فــحـبـوع الــــوضـــر مـــواهـــص الظــائـي لخصــمـف وتحديد كـــى وصـــا إلــة أساســوصفيـوث الـــهدف البحــت •

 .اتــدراسـك الــلـل تــمــوى عـــمستي ـــالف فــــاك اختـــون هنــن أن يكـــد مـــالب

را للجهد ـــه، وذلك توفيـنـذ مــؤخــذي تـــع الــة للمجتمـلـثـمـات مـــار عينــى اختيـلـة عـــات الوصفيـد الدراســـمـتـتع •

 .ثــحـبـف الـــيــن تكالــــا مـــرهــوالوقت ولغي

ث ــوع البحـــوضـــرة مــات الظاهـز سمــيـيـن تمـى يمكــة حتـــوث الوصفيـــالل البحــد خــريـــجـاع التــنــطـن اصـــد مـــالب •

د ـــيــقــعـل والتــداخـالتـز بـــيـمـتـة تـــيــاعــمـتـوم االجـــلــال العـــي مجــر فـــواهــاصة وأن الظـــا، خـــائصهـوخص

 .نــديـــديــالش
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دق ـصـام تـــكـالص أحـخـه استـــاللـــن خــــن مــكـمـى يـتـة حـــيــوصفـات الــا للدراســروريــا ضــم مطلبـــان التعميـا كــولم •

ع ــائــاء أو الوقـــيـــف األشـــن تصنيـــد مــــه ال بــإنــث، فــحـبـوع الــــوضــــرة مـــاهـة للظــونـات المكـــف الفئـلـتـخـى مــلــع

  .ار محددـــاس معيـــى أســر علـــواهــأو الظ

 :يـــفــوصــج الــهـنـمــوات الــطــخ - 

ث ـــة للبحــيـسـيـرئـوات الـطــق الخـــي وفــمـلـث العـــحـبـب الــــاليــد أســـاره أحـــي باعتبـــفــوصــوب الـــلـر األســـيــيس

ة ــة لمشكلــيــدانــول ميـــلـحـروض كـــن فـــة مــروض أو مجموعـــع فــا، وضــــة، وتحديدهـلــور بمشكـعــن الشــــي مـــمـلـالع

ي ــة التـنــيـار العــه، اختيــا دراستــهــيـلــاحث عــى البــوف يبنـــي ســات التـات أو المسلمـــع االفتراضــــث، وضـــحـبـال

ة ــقــيــة دقـقـريـة بطــوبـلـات المطـومــات والمعلــانــع البيــمـث، جــحـار أدوات البــة، اختيــدراســا الــهــيــلــرى عـــجـتـس

  .ثـحـبـات الــيــوصــاغة تــا، صيــهـلـيـلــحـج وتـائـــى النتــول إلـــوصــة، الـحــة وواضـمـظـنـم

 :ةــدراســـأدوات ال   -  ب

 ةـيـنـبـال لـيـلـحـبت طــبــرتــي وــــوه الم،ـاألف وراء اـــمـل لـيـلـحـت وـــه المـاألف لـيـلـحـت: يـــمـلـيـفـل الـــيـلـحـة التـــــاربــــــقـم

 ذيــال جـهـنـمـال ةــيـمـأه اللـخ نــم هــتــيــمــأه لـيـلـحـالت ذاــه ذــأخــوي الم،ـاألف ذهـــه رزــتف يـالت ةـــواالجتماعي ةــيـافــالثق

 افــكتشا ولــح ودهــهـج زـركــي يـمـلـيـالف لـيـلـحـالت إن ،لهـيـاصـتف لـبك يــنــالف لــالعم اولـنـت يـف هـلكــويس هـمـرسـي

 دـــيــولــت ىــلـع ادرــق لـــمستق نيـف لــمـع مـلـالفيـف ، والتـدلـالم ذهــه نـــع رــتعب فــيـوك ةـصـالـالخ ةــيـائـالسينم ةـاللغ

 ةـيـــوتــوص ةــريـصـب اتـيــطــعــوم) يـروائـال لــيــلـحـالت( ةــرديـــس ىـنــب ىـلـع دالالت مــيـقـي) يـصـنـال لـيـلـحـالت (صــن

  ).يـونـقــياأل لــيــلـحـتــال(

 :يـمــلــيـــفــال لــيـــلـحـــالت أدوات

ف ـــوصــاه الــجـذه األداة اتــا هــف، وتتخذ هنـــوصـل للـابــي قــمـلـوى الفيــإن المحت: ةــيــفـــوصــاألدوات ال - 

     ن ــبارة عــه عــا أنـمــم بــلـيـفـوى الــتــســى مـــوصف علــوالة، أو إعــادة تــقــديـــم الـقــصـة الـفـيلـمـيـ رديـــالس

 .ةـزئــع والتجــك التقطيـذلــدما بــات مستخـطـى اللقـلـد عـــمـتـعـي - ةـيــوالــتـور مـــص–
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  : ةــزئــجــتــع والـــيـــطــقـــالت  

ل ــا للعمــه تقسيمــــد فيـــجــرج، ونــخـدم للمــــي تُقــو التـــاريـــة للسينـــائيـــة النهــابــرة الكتـكـفـع بـــيـطـقـتـط الــــرتبــــي

ة، ـمون اللقطــــضـص مــخـة تـيــنــقـادات تـع إرشــة، مـمـــرقـــات مــطـــقــى لــــم إلــــد وثـــــل ومشاهـــراحــى مـي إلــائـالسينم

  :يـلــا يـى مـلـــل عتشتمــ ليـيــلــع التحــــة التقطيـوعملي. إلخ...رـــويـــة التصــرا، زاويــــة الكاميـركــها، حــوعــن

  .ورــــدد الصـــــع: اتـــدة اللقطـــم -1

 .اتــاق اللقطـــنط -2

 .اجـــتـونـــالم -3

 .راــيــات الكامـركــال، حـجــارج المـخـل ومــداخــال، مــي المجــن فــيـلـثـمـالت المـقــنـت: اتــركــالح -4

 ...جــيـجـى، الضـــقـــيــوســـمـوارات، الـالح: يـوتــط الصـــريــالش -5

 .ورةــوت والصــــصـن الـــيــات بــالقـالع -6

ن ــــة مـــن سلسلــــارة عـبـي عــرة هـــيــذه األخــــث أن هــيــة، حـــيـع الفيلمــاطــالمقـط بــبـرتـي تــة فهـزئــــا التجــأم

ات ـرحي أو باللوحــد المســا بالمشهـي بنيتهــهة فيي شبــة، وهـرديـــوحدة سـا بــا بينهــة فيمــات المرتبطـاللقط

  .ةـيــدائــا البـــي السينمـــة فــائيــالسينم

  :يـــا يلــار التحليل الفيلمي كمــــي إطــل فــي تدخـة التــاهديــل األدوات الشـــمثــتــت: ةــديـــــاهـــاألدوات الش - 

  .الفيلمي كونه يضح أبعاد الفيلم ف ملخص الفيلم عن نقاط القوة في السردـــيكش: مـــص الفيلــــملخ -1

ا ــأو حركة حيث يستغله ي صورة بدون صوتـدة مكونة للفيلم، تتمثل فـــو أصغر وحـــوه: رامـــوغـوتـــالف -2

  .ر، عمق المجال، التركيبــــالمحلل لدراسة الحدود الشكلية من حيث التأطي
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وان، ـنــه؛ العـــة بـاصـة الخــة والتقنيـيـنـات الفـل المعلومــا كــهث يتم إدراج فيـــحي: مــة للفيلــة الفنيــاقـالبط -3

  .إلخ...اجــة اإلنتـركــف، شــلـؤــم، المـــرج الفيلــمخ

ي ـــا مجموعة المعلومات الخارجة عن الفيلم والقابلة لالستعمال فـــد بهـــويقص: ةــيـقـائــوثــاألدوات ال - 

  :يــالـحو التـى النـــلـع اـــدهــن عـــويمكالتحليل؛ 

ل من السيناريو، أوراق عمل المخرج، التصريحات ــة لبث الفيلم؛ تشمل كــابقــات السـالمعطي -1

  ...يةـــواالستجوابات الصحف

م المشاهدين بشباك ــة بالتوزيع ورقـقــلـتعــر المــدورها كل العناصــم؛ وتشمل بــلــيـة للفــات الالحقــالمعطي -2

ونموذج النشر، ملصق الفيلم، الدعاية، الفيلم الترويجي ومواقع االنترنت التي دد النسخ الموزعة ــالتذاكر، ع

  1".يــكـــريـــم األمــلـوليوود والحـــــه"ة ـي دراســا ورد فـمـــي حسبــائــوج السينمــــخصت بالحديث عن المنت

  :ميـل الفيلـر التحليـدوائ

ي للفيلم ــإن التحليل النصــف « Levy Straous »" راوســـتــي ســفـيـل"ب ـــحس: يــصـنـل الـــرة التحليـــدائ- 

موز ودالالت اللغة السينمائية، ر وي، فالفيلم باعتباره نصا هو كل مركب من مجموع ــــــق من التحليل البنيـــــمشت

   .مــلـيـي الفــاب فــدة الخطــن وحـــر عـــه يعبــونـويتميز ك

رة من دوائر التحليل الفيلمي وذلك ألن عالقة الرواية بالفيلم ــاني دائـــي ثــه: يـروائــل الــــرة التحليـــدائ- 

اب ـات لكتـت من روايسـي اقتبائـمــنــيــخ الســـاريـا التــدهـي شهــالم التـن األفـــد مــديـعـون الـل، كــويـن طــزمـتمتد ل

الحبكة تواجهها د تقابله الجملة، و ـــي الرواية، والمشهــل فــصــابله الفـــي يقــائــم السينمـفالمقطع في الفيلن، ـرائعي

  .ادةـدأ اإلفادة واالستفـى مبـة علـــائمــة قــة حميمـا عالقــإلخ أي أنه...المونتاج

                                                           
*! ا�&زا(ر،  ذ�رة، ھو��وود وا���م ا��ر���راد �و���ط،  :ا�ظر  1��&"��ر .� ��وم ا-�,م وا��+�ل، &  .20ص ،2005
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زوال، فتتابع ـــو محصلة مرئية سريعة الـــالفيلم هإن ): "ريــالبص-عيـالسم(ي ــونــــل األيقــرة التحليــــدائ- 

ــري خزنه فـــر يجــى مضمــى معنــى إلـذا المعنــن هــــا المعنى المباشر وتنطلق مــور معهــن الصـــاآلالف م ي ـ

  :يـــا يلــالصورة وحركتها كم لــم تحليـــــيتــــرى أخوبصفة  1"رةــالذاك

  :ورةــــط الصــريــل شــــتحلي

  .راــــاميـة الكــورة وزاويـــار الصــل إطـــتحلي- 

  .الــاج والمجــونتــمـل الـــتحلي- 

  .رديـــان السـكــل المــتحلي- 

  .ورةـــــاف تشكيلية الصـــاءة واكتشـل اإلضــتحلي- 

  .ورةــــي الصـــال فـل األشكــتحلي- 

  .راــــاميـات الكـل حركــتحلي- 

 : �ـ�� �ـ ,لـ� نـ وتـا�+ طـ�ر� لـ����� �*رف �ـ قـو. �ـا�"* لـا����� مـو��

 .وسيقىــــالم -

 .يــوتــالص طـــالشري ولـمدل -

  .ءواـــاألج، اتــالضج ،المـوالك لــتحلي -

  .وارـــالح لــتحلي -

 :ةـــة والعينـــــدراسـع الــــمجتم/ 5

ي ـة التــيـائـالم السينمــع األفــي جميــل فــا يتمثـبالنسبة لدراستنث ـــإن مجتمع البح: ثـــع البحـــمجتم-أ

وب ــو األسلــــات هـن الدراســـوع مـذا النـــل هــي مثـــة فـد العينـــاسب لتحديــوب المنـــا، واألسلــمــينــخ الســاريــت لتــتطرق

                                                           
1
33ر&% "�ق ذ�ره، ص راد �و���ط،  .  
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ن ـــة مـار مجموعـوم باختيــاحث يقـة أي أن البـــة وقصديــعمدية ــة بصفـار العينـى اختيــز علــه يرتكــدي ألنــالقص

  .ةـــة دقيقـل بصفــر التحليــد أطــي تحديــي تقتضــطبيعة التحليل الفيلمى أن ــة إلــباإلضافرة، ـــالوحدات بصفة مباش

" The Artist"ت ــامـم الصـار الفيلـــم اختيــتره، ـَف ذكَـــ ما َأنأساس ى ـوعل: ارــرات االختيــة وتبريــالعين-ب

ة ـــاج سنـ، إنت"Michel Hazanavicius"رج ـــخـراج المـــن إخـــمم ــالفيل ،ةـث الدراســع بحـل مجتمــوذج يمثــنمك

2011.  

  :إنــذا فـــل هــى كـــة إلــافــباإلض

الق مجريات ـانطــة بـــا الناطقـمــى للسينـات األولـرد البدايـــونه يســة كـوع الدراســـوضــاسب مـم تنــة الفيلــقص- 

م ــالق فيلـورة وٕاطـى الصـلــوت عــصـال الــى إلدخـارب األولــدت التجــة شهـــي سنــوه 1927ة ــن سنـــداث مــاألح

  .ةـــناطقـــا الـمــنــد السيـــداية عهــارة بـح العبــريـــن بصــلـذي أعــال "ازــي الجـنــمغ"

ض ــــيـون األبــا وباللـامتـص مَ دِ ُــ ه قــإال أن) 2011اج ــــإنت(ر ـــن كونه معاصــوبالرغم م" The Artist"م ــفيل- 

ات ــن تقنيـــوان مــوت ال يخلـــر والصــذلك أن التصوي ،ن السببــا عــا وتساؤلنـت انتباهنـذي لفــر الــود، األمــواألس

ام ـر أمــا ُنبهَ ـلتنــعـة جــيــن جمالـــة مــه القصـا حملتـى مــة إلــ، باإلضافمــاج الفيلـــا إلنتـادهــن اعتمـان يمكـرة كـــمبه

  .رجــــن والمخــأداء الممثلي

ي ـــز فـــن الجوائـــه للعديد مـه األول نيلـع عرضــــا تبــوظ، كمـــي ملحـــم إعالمـــزخــل عرضه لـل الفيلم قبـــني- 

ن ـــر عدد مـــه الفيلم أكبـد فيــذي حصـ، ال2012سنة  ارـان األوسكـا مهرجـر منهــص بالذكــة نخــات الدوليــانـالمهرج

 .لــل ممثــرج وأفضــــل مخـــم، أفضــل فيلــزة أفضـــا جائـالجوائز أهمه
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  :ةــم الدراســـاهيــمف/ 6

  :ةــات الدراســمصطلح  - أ

  :ةــالجمالي - 1

  1.من الجمال أي الحسن في األخالق والشكل :اــلغوي

 باإلنجليزية )طيقااالست(أو لم الشهوات والزينـع علم المحاسن أو الجماليات" :اـاصطالح

Aesthetics) ( بومجارتن أحد الفروع المتعددة للفلسفة، قام الفيلسوف )في أخر  )1714–1762

إذ قام بالتفريق بين علم الجمال وبقية  1735 في بعض المعلومات المتعلقة بماهية الشعر "تأمالت فلسفية "كتابه

و عين له موضوعًا داخل مجموعة العلوم  "Aesthetics"  "االستاطيقا"المعارف اإلنسانية وأطلق عليه لفظ 

علميًا  ،والفن والذوق والجمال الطبيعة معالتعامل  فلسفة هي فرع من الجماليات: وهناك من قال بأن ،لفلسفيةا

  2."ةــم عاطفيــأو قي ةـــحسي ةـــدراسا ـــى أنهـت علــّرفـــعُ 

" The Artist"ت ــامـم الصــرج الفيلــذي استعمله مخــي األسلوب المبدع الــة فـتتمثل الجمالي :اـاجرائي

  .لــري متكامــــي بصــق سمعــــق نســــو وفـــاريـلتجسيد السين

  :األيقونة - 2

  3".تأكد من صحة الشيء، عرف باليقين تحقق) إيقانا(الصورة، التمثال، وأيقن " :لغويا

تكوينه  رغم –امدة ـاأليقونة ليست لوحة ج ،مـــرس، ا صورةــومعناه  Icon ة كلمة يونانيةــونـــأيق" :اصطالحا  

ي ـــاأليقونة ه: م ــهـولـــة بقــونــقـاء األيــرف اآلبـــويع ،يـــم إلهـــتعلي ،ي شاملـي تعليم حــل هــب –ادة جامدة من م

                                                           
1
ود،   �*�!، ��روت، ط ،)�ر��- �ر��(ا����وس ا��ر�� ا����ل أل ��د ا�*ز�ز �  .184ص ،1997 ،1ھ�(! ا8���ث وا��ر&! �دار ا�را�ب ا�&
2   http://ar.wikipedia.org/wiki/ 09:05 :على الساعة، 14/03/2015: تاريخ الزيارة(جماليات.(  
  .96المرجع نفسه، ص  3
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ة ــاأليقون ،الة والعقيدةـا أن نتعلم العبادة والصـاللهـن خـــن مــي يمكــل التعاليم التـوي بداخله كـي يحـمعجم الهوت

  1."دــن بعيــعبر لحظات قليلة إلى زم تنقل المؤمن

ة ـا دالالت معينـهـاتـي طيـــل فــة تحمـة بصريـة أو سمعيـة، سمعيـبصري اتن عالمــــارة عــي عبـــه: اـاجرائي  

  .لــن خالل التحليـــا مــهـافــم اكتشـــيت" The Artist"ت ــامـم الصـلــيـا الفــتضمنه

   :اطقةـنـالسينما ال - 3

 ة،ــائيـالم السينمــاج األفــن إنتـــف ة ـيــائـالم السينمـا؛ دار لعرض األفـالسينم: اطقةـا النــالسينم" :لغويا

د وسطه ـــنطق ألبسه الِمنطقة، ش جعله ي: اـتنطيق": قـــنط 2".ا، العامل بفن السينماــالسينمائي؛ المتعلق بالسينم

  3".الكلياتالنطق؛ اللفظ، الفهم وٕادراك . بالنطاق

أو / ى األفالم بشكل عامــة علـللدالل" اــمـنــسي"ة ــى أن استعمال كلمــر إلـاموس ويبستـــيشير ق" :اصطالحا   

" زوال األفالم الصامتة"رة ـــى فتـح أطلق علـو مصطلـــة فهـا السينما الناطقـــأم. 1918ى عام ــود إلــن السينما يعـــف

  4."1927سنة " مغني الجاز"م ــرض األول لفيلـــان ذلك بالعــا وكــعليه وتـــال الصــوذلك بإدخ

 :تـامـم الصـالفيل - 4

الجيالتين يستعمل للتصوير الفوتوغرافي شريط من السلولوز تعلوه قشرة من ) ج أفالم(" :اــويــلغ

 5".والسينمائي واإلنتاج السينمائي

  6".المال الصامت؛ الذهب والفضةفاعل صمت، الساكت، ) ج صموت وصوامت(": تـامـالص

وت ــن الصـــزامـة تـــال أنظمــت استعمــي سبقـــالم السينمائية التــق بجميع األفــمصطلح يتعل :اصطالحا

  7.""ازــي الجــنـمغ"لم ـل فيــر، أي قبـــويــي التصـــورة فــوالص

                                                           
1 http://stpaulbrisbane.org/IconInArabic.htm )9:30 :، على الساعة14/03/2015: تاريخ الزيارة.(  
ود 2�  .311ص ر&% "�ق ذ�ره، ، أل ��د ا�*ز�ز 
  .568ا�ر&% �$"#، ص 3
�,م ��ر،  :ر��$ن &��"ون، � :ا�ظر 4���ورات ا�!�
�� ا�
�ط ،!.���، د�ق،، وزارة ا�9��"�� !�  .80، ص2007ط،  د ا�ؤ""! ا�*
   .441، صا�ر&% �$"# 5
  .336ا�ر&% �$"#، ص 6
  .421صا�ر&% �$"#،  7
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 Michel"راج ـــوٕاخ 2011ة ــاج سنـــانت" The Artist"ت ــامــم الصــي الفيلــل فيتمث :اجرائيا

Hazanavicius."  

  :ةـابقـالدراسات الس/ 7

  : الدراسة األولى

الم ـوم اإلعــم علــر قسـامعة الجزائــبج راد بوشحيطــمدها ــر أعـــة ماجستيـي رسالـــة فـــذه الدراســـل هـــتتمث

  ". يــكـريـم األمـوليوود والحلـه": وانــعنت ــلـد حمــوق 2005ة ــا سنــاقشتهـت منـتمو ال ـواالتص

ا، ــدولوجيـباالي" وليوودـه"ة ـا وخاصـمـنـة السيـان عالقـــو تبيـــذه الدراسة هـاسي لهـــدف األســد كان الهـــلق

ة ـاد مقاربـباعتمد قام الباحث ـــا العالمية، وقــخ السينمـــاريـة تـن خالل دراســل إلى وجود عالقة مـث تم التوصـــحي

م ـر، حيث تم تحليل كل من فيلـة بالجزائـن الفيلميـي، الذي استخدم ألول مرة في دراسة المضاميـل الفيلمــالتحلي

  ."ة األولىـاســائرة الرئـط"م ـــو فيل "وىـــات القصـالسلط"

  :ةــة التاليـرح اإلشكاليــه بطـاحث دراستــدأ البــــب

 أي وٕالى، ةــالسينمائي دو ـــهولي أفالم يـــف الرئيسية مكوناتها رــعب ةـريكيــاألم اــوجيــولــاإليدي دتــتجس فـــيـك "

 صورة خالل من التجسيد ذلك طبيعة، اـيوليوودــه اــسينمائي اـنمط اـباعتباره ،"ســالرئي اــمـسين" سـتعك دىــم

 "؟ةـيـكـريــاألم اـــمــالسين يـــف ريكيــاألم ســـالرئي

ذه ـــلمناقشة ه) النصي، الروائي واأليقوني" (رهــدوائ"ف ــي بمختلـل الفيلمــاربة التحليــاحث مقــد البــد اعتمـــوق

ة ــات قيمـــذا وتضمنت الدراسة معطيـــه مية للفيلمين األمريكيين،ة الفيلـات البنيــل مكونــاإلشكالية محلال بذلك ك

ا على االنترنت كتقنية من تقنيات البحث سواء من خالل البحث االلكتروني عبر ــادهــاعتما ــا ال يخفى علينــكم

راسات السابقة يات النقاش والدردشة االلكترونية، وهو ما جعلنا نعتمدها ضمن الدمحركات البحث أو عبر منتد

ة التحليــل دام مقـاربــاف عمليــة استخــــن اكتشن تنــــوع المعلومات الواردة فيهــا كـمـا تمكـنا مـكـوننـــا استفدنــا مــ

  .ـــرالفيلمـي والتـي كـانت مبهمــة بالنسبة لنــا فــي بدايـــة األم
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اسة االحتكارات ــــا لسيـــت وفقـــوود تأسســاحث هي أن؛ هوليـا البـل إليهــي توصـج التــائــم النتــن أهـــم

ت عالقة انجذاب ـــكان) هـــم تقديمـــحسب التحليل الذي ت(ة ـــا بالسلطة السياسيـــعالقتهرة رؤوس األموال وأن ـــوسيط

 يــف كبيرا دورا لعب يوودــولــه يــف يـالدين قـــالش أن اـمــكي، ــاســق السيــيــيــة والتضـن الرقابـــى الخوف مـــقائمة عل

 اتـواليـال يــف نــالدي وقعــم نــم اــانطالق هوليوود ىـــعل الفيلمية الموضوعات رحــوط ةـالسينمائي واعــاألن تحديد

 الكاثوليكي : نـيـيـاللوب نــم لــك ةـمــاهــمس تــوكان الدــللب ةــالمختلف اتــاســالسي ىــإل هـرتـــونظ األمريكية المتحدة

ية شهرة ر السياسات األمريكـــأكث" السينما العالميةمدينة "ارست ــد مــــوق ،ذلك يـــف كبرى أهمية ذات واليهودي

 مصلحيا معها وتقاطعت اـتاريخي اـبه تـارتبط يــالت ياتــوجـولــاإليدي نــم ددــلع يــوجـولــديــه اإليـــي التشويــــوه

ة ــالقــي عــا هــيـوجــدولــباالية ــالم السينمائيـة األفـــن خالل ذلك أن عالقـــج مـــونستنت ،اـــفكري اـــمعه وتعارضت

  .اشـع المعـواقــى الـي ودالالت علـانـا معـات قصصهـداث وشخصيــي أحــل فــا تحمــا أنهــمـذرة كــجـتـم

  :ةـانيـة الثـالدراس

الم ـوم اإلعــم علــر قســة الجزائـامعـبج "عواطف زراري"ر أعدتها ــرة ماجستيــة مذكـذه الدراســق هــتتعل

  ."ةـريــزائـا الجـمـنـيـي السـرأة فـورة المــص"وان ـــت عنـــي تحـــوه 2002ة ــت مناقشتها سنــ، تمالــواالتص

رأة ـــة للمــومــرسـورة المــم الصـــالـف معــالص وكشــاستخي ـل فــة تمثــذه الدراســــن هــي مـدف الرئيســهـال

ا ــرضهـــم عـــي تــة التــائيــات النســف الفئــلـراز مختــالل ابــن خـــري وذلك مـــزائـــي الجــائـم السينمـر الفيلــة عبـالجزائري

  .ةــريــزائــة الجــيـائـالم السينمـر األفــعب

  : ةـيــالـة التــى اإلشكاليــة علــامت الدراســـذا وقـــه

ع ـــن واقـــذه الصورة نابعة مـــل هــن المرأة وهـــا عــمهـديـــة تقــريـــزائــا الجــت السينمــاولـي حــة الصورة التــرفة حقيقـــمع"

  "رأة؟ــان رجال أن امـواء كـــرج ســه المخـي إليــذي ينتمــي الـوجــولـــه اإليديــا صلة بالتوجــرأة أم لهـــالم

ا ــمــارهـم اختيــن تـيــريـــزائـن جـلفيلمي يــوجـولــسيميي ــى تحليل نصـا علــدراسته يــة فـمدت الباحثــد اعتــلق

ي ــدراسة فـــذه الــهت ــاولـد تنـــوق "نوبة نساء جبل شنوة"و  "القلعة"ي ـن فــذان الفيلميـــل هــة، ويتمثـة قصديـبصف
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رأة ــت المــي تضمنــالم التــا لمختلف األفـبذلك عرضة ـدمـمق ةــريـــزائــة والجـيــمـالـا العــمـن السينــومات عــا معلــهـاتـطي

ا، حيث ساعدتنا هذه الدراسة في اكتشاف وفهم عالقة الرجل بالمرأة وكيفية تجسيدها في السينما ـي قصصهـف

  .ن السينما وااليديولوجياـيـدة بـيـة وطــود عالقـــوجــا بـــت لنـالعالمية كما أنها أيضا أوح

وا ـلــة عمـريـــزائـا الجــو السينمــى أن مخرجــا إلـي دراستهــت الباحثة فـــالتحليل المعتمد توصلن خالل ــم

دور ـــى الــــلــز عـــركيـم التــد تـــزة فقـــة المنجــال السينمائيــم األعمـي معظـة فـديــليـــرأة التقـوم المــخ مفهــى ترسيـعل

ه ــى أنـا إلـة أيضــت الباحثـه توصلـسـت نفـوقـي الــن فـكـي، لــاضــي المــرأة فــه المــتقوم بت ـذي كانــدي الــيـالتقل

ث أن ـــرج اإليديولوجية، حيـــحسب توجهات المخ ذاــــزيفة وهــة أن تكون حقيقية أو مـدمـورة المقـذه الصـهـكن لـيم

ا ــمـنـيـالسمن  بـولــقــوذج المـــس النمـــريـى تكــي تعمل علــهـة فــريـرأة العصــوذج المـــم نمــديــت تقـا إذا حاولـمـنـيـالس

  .ادـربي الجـــالع يــمائــد السينــدرة النقــي نــة هــولبـورة المقـــذه الصـــة هــى هيمنـد علـــا ساعــة وأن مـربيــالغ

   :ةـثـالـة الثــدراسالـ

 "نـديـورالـوني نــزيت"و  "دــيــوسى سعــم"ن ـــل مــا كـــدهـــر أعــاستـرة مــذكـي مــفة ـذه الدراســـد هــجسـتــت

: وانـت تحت عنــي اندرجـــوه 2013ة ــا سنــت مناقشتهـــال، تمـالم واالتصـوم اإلعــم علـم بقســانــامعة مستغـبج

  ."رـبــمــوفـان أول نـبيادئ ـخ مبــرسيــي تـوري فــي الثـائـمــم السينـدور الفيل"

ل ـــل ونقــيــوصــي تــي فــائـمـنـيـم السـراز دور الفيلـــي إبـــذه الدراسة فـــي لهـــاســدف األســـل الهـــد تمثـــقـــل  

ي ـــة فـيــوطنــروح الـــز الـــتعزيد ــة قصــريـــزائـــورة الجـــح الثــار مالمــع، وٕاظهــراد المجتمــــى أفـــة إلـة اإلعالميـالــالرس

رب ـــد الغــي تمجــتـات الـيــنــذهـــار والـكــض األفــعـم بــهـيـلـت عـــغــذين طـــاب الــــدى الشبـــاصة لـــع خــط المجتمـــأواس

  .ورةــاء الثــدل عظمـــب

  :اليةـة اإلشكالية التــدراســذه الــت هــرحـــد طــقــل

  ؟"رـــزائــة الجـركــــعـم"وري ــم الثـلــيـي الفــف 1954ر ــــوفمبــان أول نـــادئ بيـــدت مبـــف تجســـيـــك"
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ن ــــاره عـــم اختيــت" رـــزائــة الجــركـــمع"لم ـيـوجي لفـولـــل سيميــى تحليــا علــمــهـتـي دراسـان فــد الباحثـــاعتم  

وب ــة وفقا ألسلـوع الدراســـوضــدم مــي تخــع التـاطــض المقـــار بعـــم اختيـد تــي وقـالــر االحتمــيـــوب غـلـــق األسـريــط

  .ديةـصــة القــالعين

ة ـيــوجــولـــالسيمي" Rolan Barth" "ارثـــروالن ب"ة ـاربـق مقــه تطبيــم فيـذي تــوالن خالل التحليل المعتمد ـم  

اب ــدى الشبــة لــاسيــادئ األســـخ المبـــى ترسيــدف إلــــه" رــــزائـــة الجـركــــمع"ي ــائـم السينمــأن الفيلى ــم التوصل إلـــت

ف ــه وكشــتـقـيـى حقــي علــرنســر الفــر المستعمـــ، تصوي1954ر ـــوفمبـــان أول نـــا بيــواهـــي احتــري والتــزائــالج

  .ريــزائــوري الجــال الثــة النضــار عظمـوقت إظهـــس الـــي نفــري، وفــزائــب الجــالشعاه ــه اتجــائســدس

الح ــا أنها سـمــك هــر يمكن استعمالي أبلغ تعبيـــالصورة هان أن ـاحثـة، استنتج البـاتمة الدراسـومن خالل خ  

ي ــرقي واالستمرارية، فـو والـل النمــن أجـرد والمجتمع مـة للفـيـة والتوعـي التربيـــم فـاهـن، إذ يمكن أن تســذو حدي

ى الهوية والقومية ــة القضاء علـن خالل محاولـــا مــن يمكن أن تكون عكس ذلك حيث تلعب دورا سلبيـــحي

م ـــوم بالفهـــا بحيث يقــــابيــون ايجـــد أن يكـــى المستقبل أو المشاهـــية لذلك يجب علـــف المبادئ اإلنسانــومختل

ذه ـة، هورة المتحركـــة الصـاصـــورة خـــذه الصـــا هـي تضمنتهـــية التــوجـولــة أو اإليديــالــلك الرســبل تـــل تقــل قبــوالتحلي

ة، ــيـائـورة السينمــا الصـهـلـمـحـتي تـوز الــرمـك الـيـكـفـى تـلـدرة عــي والقــوعــالك الـتـة امـيـمـدى أهــا مـت لنـنـيـة بـالدراس

ي ـتـية والـمائـنـالم السيــداد األفــلى إعـن عــيـمـائــة للقـيـفـداف الخــاف األهــشـتـن اكــان مــسـن اإلنـكـمـتـن خالل ذلك يـمـف

  .اعـتـه واالمــيــرفـدود التـاوز حـجـتـت
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I -يةـمـالـما العـنـيـسـخي للـالمسار التاري: 

  :ائيـنمـيـن السـفـاإلرهاصات األولى لل 1- 1

 :ماـنـيـسـن الـة فـعـيـبـط �

ي ــن الفنون التـــن مـــناحية على أن السينما فا، فهو يدل من ــلى السينمــمصطلح يطلق ع" عـابـن السـفـال

ابتدعها اإلنسان كما أنه من ناحية أخرى يعطيها ترتيبا ضمن قائمة الفنون، وٕان وجدت السينما في المرتبة 

نشأت فنون الرقص "السابعة فهذا ال يقلل من شأنها أو أهميتها بل فقط ألن فنون أخرى سبقتها في الظهور، فلقد 

الدراما والموسيقى والفن التشكيلي نشأة خاصة فقد كانت نشأتها بين النخبة الممتازة من الناس فلم والغناء و 

يمارسها ولم يتمتع بها إال االرستقراطيون أما السينما فقد نبعت من صاالت التسلية البدائية فكانت نوعا من أنواع 

في أول أمرها ولكن سرعان ما استحال استمرار  التسلية واللهو ولعل نشأتها المتواضعة جعلت الخاصة تتجاهلها

هذا التجاهل إذ أن إقبال المتفرجين وضحكاتهم، أخذت ترتفع فأخذت السينما تكتسح ما يقف أمامها في قوة 

  1."الطوفان الجارف حتى صارت من أهم وسائل االتصال السمعية البصرية في القرن العشرين

ــد أفـضـــل مـما ورد فـــي مــذكـــرات لـيــونـاردو ــن نـجبـــدايــاتــهـا األولـى ل ــا وصفــنـا الســـينما فـــيوٕاذا مـ

 Giovani Battista Di»ـا والـتي أدرجـهــا جيوفـاني باتيستــا دي البورت «Leonardo De Vinchi»ي دافـنـشــ

La Porta»  يالسحـــر الطبيعـ"فــي كتابه "«la magie naturel» ول حــيــث يقــ 1558شـــره عـــام م نــالــذي ت

إذا أنت جلست في حجرة دامسة الظالم في يوم مشمس ولم يكن بالحجرة سوى ثقب " «Davinchi»دافنشي 

ى سطح آخـــر فـــي الحائــط المقابل للثقب أو علــ بمقدار رأس الدبوس فــــي أحد جوانبهـــا استطعت أن تـــرى علــى

ي برة، ومـا أشــبـه جمــاعـة مـــن النــاس فــو خياالت للعالم الخارجـــي؛ شجـــرة أو رجــل أو عربة عاالغرفــة ظالال أ

                                                           


 �	�د ����،  1���  .9، ص2009، 1، دار ا����در�
 ����ر وا��وز��،��ن، طا��د�ل إ�� ا����� وا����ز�ونرا�د �	�د �د ر��، 
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اعة ـب إلــى الخيــاالت المتحـــركـة بجمــاعــة مــن المتفـــرجــيـن فــي قــي دهشـــة وعجــغرفــة مظلمـة يتطلعـــون فــ

  1."ــاـيـنـميشــاهـــدون شــاشــة السمـظـلـمـة 

ى الـــرغم مـــن أنها بدأت بالصور دون الكالم فهي لم تجد صعوبة بالغة في إرضاء جماهيـــر وعلـ

عريضة، وعــــن هذه القوة التي تمكنت بها السينما من االستحواذ على قلوب الجماهير واهتمامهم يتحدث بارنو 

«Barno» ة ــو قـوب ص،ــخصــور متـــاء جمهـــي إرضـــاألولى صعوبة فإنه بقوة الكلمة، لم تجد الصحافة : "قائال

ن ــم" اـمـنـيـسـلل"ا ـــا مـــن يدهشنـــول امتة صعوبة فـــي إرضـــاء جماهير ضخمة،الص" اــمــينـــالس"د ـــم تجــالصور، ل

م، ــهــديــواء لألطفال ورائـــد استهـــالحياة أشن محاكاة ـــو مـــا قرره أرسطـــرنا مــاشر إذا تذكـــمب ريــيـواء جماهـــاسته

  2".اســن النــاع مــرعــال"و

نـفـسـه  ىفإن عــــرض العالقات اإلنسانيــة يـثـيـــر فضــول اإلنسان فــي محاولــة مــنـه للتعــرف علـوعليه 

ا يمـــاثــل لقصــص الفيلمية وشخـصيــاتها مــداث اي أحـضـمـن مــا يعـــرض فــي األفــالم علــى أســاس أنـه قـــد يجــد فـ

أو يحــاكــي حياتــه فيتخــذ منــه قــــدوة أو مــوعـــظــة، بعض الباحثون يعرفون السينما على أنهـــا فــــن الصـــور 

 «Serguei Eisentein»ن ركة الصــورة السـيـنـمــائـيـة، فقد كتب سيرجي أيزنشتيـــركة، وبالــحــديــث عـــن حـالمتح

وبهذا القول ندرك أن عرض الحركة هـــي  3"إن الحركة تكون حقا القيمة الجمالية األولى للصور على الشاشة":

  .ا التـعــريـفــيـةوهــــو جـــزء ال يـتـجــزأ مــن هــــويــتــهـسبب مــــن أسبـــاب وجـــود الســيــنـمــا 

  :ةســـت خـصــائـــص أســـاســيــة نــوعـــيــ «Marcel Martin»ارتـــن يحـــدد مـــارسيـــل مــ

وبـطـبـيـعــة الحال تأتي ـا تمتـــع بمظــاهـــر كثيـــرة للواقـــع، بمـعــنـــى أنــهـ" واقـعـيــة"ـة أن الصـــورة الفـيـلـمـي :أوال

ة ـل الــذيــن هـــزتــهــم رؤيــي المـاضــي دهشــة المتـفـــرجــيــن األوائـــف ارتـــذه المظاهـــر، والتـــي أثــهـ ي طليعةالحركة فــ

                                                           
1
  .�9	�د را�د �د ر��، �ر�� !�ق ذ�ره، ص   
دار ا����ب  دار ا����ب ا���ري، ،أ"��ر ا!���!ت-ا���رح-ا�����- ا����ز�ون-ا�ذا��- ا������: ا��د�ل إ�� و���ل ا���م�د ا�#ز�ز �رف،  2

  .510ص ،1989، 2ا������&،ط
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ــق البعيـــد، والصــــوت أيضـا أحـــد المكونـات الهامـة للصـــورة الـفـيـلـمـيـة ي اتجاههم قــــادما مـــن األفــيهجــم فــقــطــار 

يــر الجــو المحيــط بــاألشخــاص واألشـيـاء، والــذي نحــســه فــي الحـيــاة تـصو ا مــن بـعــد لــلـمـا يـضـفـيـه عــلـيـهـ

  .ةالــواقـعــيـ

، فهــي بوصـفـهـا شــريحـة مــن الــواقــع الخـارجـي، "الحـاضـر"ا أن الصورة الفيلمية دائمـا فــي كــم :انياـث

  .افــي حــاضــر وعــيــنـ ـسـجــلا وتحــاضـــر تـصــورنــى تــتــقــدم إلــ

ـتــارة للـطـبـيـعـة، ومـكـونـة ة مـخـأي أنــهـا تقـــدم رؤيــ -واقــعـا فــنــيـا–كــما أن الصــورة تــكون  :اـثـالــث

التصــرف كــما تــشـــاء فــي يـع تـسـتـطـ -كـكــل فــن–ى االخـتــيــار والـتـنـظـيـم ومــصــفــاة، فــالسـيـنـمــا، ألنهــا مـبـنـيـة علـ

  .ـعالطــريـقــة التــي تعـــرض بــهــا المشــاهــد شــرائـح الــواقـ

فــي الحـقـيـقـة،  ىفــكـل مـا يظهــر علـى الشاشــة لــه مـعـنـ": الــدال"أي كـما أن الصورة لهـا دورهــا  :اـعـراب

في حال ما ـا بـطـريـقـة رمــزيـة أيـضــا ـة فحـسـب، وٕانـمبـاشـــرة وتـصـويــريوفـي إمـكـانهـا أن تـكون كذلك ال بطريقــة م

  .ي ذلـكإذا رغــبــنـا فـ

لعــلمـيـة، ال تـلـتـقــط هـا اـم واقـعـيـتفـهـي بحـك: - التـعـبـيـر األوحــد– أخرى  ا خاصــيـةوللصورة أيـضـ: اـامسـخ

 Serguei»ة األشياء، إذ أن سيرجي أيزنشتين ومـحـددة تـمــامـا لـطـبـيـعفـي الحـقـيـقـة إال مظاهــر دقـيـقـة 

Eisentein» لمـا كانـت الصورة دائمـا مـلـموسة علــى نحــو دقـيــق وغــنـي، فــإنهـا رديئـة الطــواعية : "يقـــول

  1."ــاء مـنـطـقـي قــليل التعقيــــدامــة بــنبتــصفـــيف دقـيــق والزم إلقــيام للتخطيط الــذي يــسـمــح بالقــ

السادسـة واألخيـــرة للـــصورة الفيلميــة هـــي قـــابليتــها التــشكـيـلــيـة أي مــرونــتـها  اصيةوالخـ :اـادسـس

تــم تصــويــره  يأ–امـيـرا ه الكـمل فـقــط مـا تـلـتـقـطا تـحولــيـونــتها، ونـعـنـي بـذلك أن الصورة على الـرغم مــن أنهـ

  .اال يمنعها من أن تحـــمـل ضــمــنــيـا رمــزا مــعــيــنـذا هــ - فــعــال
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 :نشأة السينما �

ـاب ِجع البعض بداية السـيـنـمـا إلى المـالحظات التـي دونها ليونـــاردو دافنشـــي والتـي وردت فــي كتــر ُيـ

نـتـيـجـة رهـان قـام بــيــن رائـــد التصويـــر "البداية الحقيقية لها كانـت  ي، لكــنلمــؤلــفـه جيـــوفـان" لسحـــر الطبيعـــيا"

 «Stanford»ي الخيــول ليالند ستانفـــورد ومــربـ «Edward Maybridge»اي بـــريــدج الفـوتـــوغـــرافــي إدوارد مـ

 ـامركضه السريع، نـتـيـجـة لذلك ق اءرجله األربعة أثـنـــع الحصان ألة رفحــول مســألـ 1882ـا عــام ي كاليفـــورنيفـ

ة ثــم قـام بتـثـبـيـت سلسلة الصور علـى حــافـ اع مخـتـلــفـة عــنـد الجــري،ماي بريدج بتصـــوير الحـصان فـي أوضـ

ور علـى شــاشـة أطــلـق عــرض هـــذه الص ثم(...) قـــرص فــإذا دار القرص بســرعــة نشــاهــد صــورة جــواد يعــدو

، كـانــت هـــذه اآللـة تـعــرض فـي الــواقــع صــورا متحــركة "Zooprasciscopeزوبراكسيسكوب "ة العـــرضعلــى آلــ

  1."ـوان معـــدوداتعـــرضهـا ســـــوى ثــــدة ال تستغـــرق مـ

حــيــث سجـــل  1890الســيــنــمـا تــعـــود إلــى حــوالــي عــام  ــيــرى بـــأن ميالد صــنـاعــة ـر فأمــا اتجـاه آخـ

ــن عـــرض الصـــورة المتحــركـة علـى از يمكن مـجهــا ألول األخـــوان أوجــســـت ولــويــــس لـــومـــيــيــر اختــراعـهـمـ

 28ي ـهـيـأ لهـمـا إجــراء أول عـــرض عــام إال فــفـي فــرنســا علــى أنـه لـم يـت 1890فبرايـــر  13الشــاشـة فــي 

 Grandه سينمــاتــوغـــرافـي فــي قــبــو الجــرانـــد كافيـديسمبر مــــن نفـــس العــام، حيـــث شــاهـــد الجمهـــور أول عـــرض 

Café ـن والـواقـــع فــي شـــارع الكـابوسيـCapusines ك فــالعديد مـــن المـــؤرخــيــن يعتبرون بمـــدينة بــاريــس لذل

ــقــد اســتــطـاع أن يصنع أول جهــاز اللتــقـاط وعـــرض الصـــورة ا، فـيـيـر المخترع الحقيقي للسينمــومـلــويـــس لـ

  .ـــوســاالسـيـنـمـائـيــة ومــن هـــذا التــاريــخ أصــبحـت السـيـنـمـا واقـعــا مـلـم
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 :اــمـنــيـسـور الـــطــل تــراحــم �

، الـمـــراحـل "Philip Congleton"لـيـــتــون ــب كــونــجـي فــيــلــيوالمــــؤرخ الـسـيـنـمـــائــي األمـــريـكــد يـقـسـم الـنـاقـــ

  :ةــالــيـور التالســوق فـي العــصــر الـتـأثــر بـنـمـو و التـي مـــر بهــا تـطـــور الـفــيــلـم الـسـيـنـمــائـي مـــن مـنـظــ

 )1910- 1890: (ادةــريـــر الــــصــع  . أ

ـض المـســرحـيــات وأول درامـا ة وتـسـجـيـالت لبـعـكــانت مـعــظــم األفالم فـي هــذا العــصــر، خــبــريـة وثـائــقــيـ"

مــع بــدايــة روايــة  1905 امتــصــبــح مــألــوفــة حـــوالـي عــ روائـيــة كـانت مــدتــهـا حــوالــي خــمــس دقـائـــق وبــدأت

 1902عـــام " A trip to the moonلة إلى القمر رحـ" «George Melies»ه الفــنــان الفـــرنــســـي جــورج مــيــلــيـ

  1".دعبأفالمـه المـلــيــئـة بـالخــه ومـيـلـيـالــوقــت هــي اديســــون ولـوميير  ـكوكـانــت األسمـاء الكـبـيــرة فــي ذل

 )1926- 1911: (ةـتـــامـالم الصـر األفــــصــــع  . ب

ل، ـامـة بالكـتــامـن صـكــم تـذه المرحلة لــلى اإلطالق، إال أن هــوار عـــن هناك حــكــم يــه لــح أنـــيــحــص"

ة لمرحلة ـدايـــا بـضـذا أيـــد هـــعـــة، ويـا الروائيـا الدرامــالمسرحية لتحل محلهت التسجيالت ــفــتــل واخـكـف الشـــلــتـاخـف

ن ــلـابـي شـارلــت شــمــرحلة ضـــذه المـــي هــرة فــيــهــاء الشــمـي، واألسـاريخـــع التــابــة ذات الطــريــاعــالم الشــاألف

ر ــيـثـم تــلـيــودة الفـــة وجــيــوعــة نـدأت مسألـــر وبــذه المرحلة أمواال أكثـــلفت أفالم هــوتكم، ـــرهــيــث وغــيــفــريــد جــيــفـودي

  2".دالــج

 )1940- 1927: (ةـيــانــة الثــيــمــالــرب العــحـبل الـــا قـر مـــصـــع  . ت

ي ـنــغــم"ق ـاطــم نـلــيــاج أول فــتــإنــدأ بـــد بـــوق وت،ــالم أو الصـر الكـــصــه عـأنــر بـــصـــذا العــــز هــيــمــتـــي

ذه ـــي هــرزت فـــي بــاء التــمـن األســيــن بــة، ومــوعــنــتــرى مـــة أخــقــاطــالم نـى أفــة إلـباإلضاف 1928ام ــع" ازــجـال

، «John Ford»ورد ـــون فـــ، ج«Frank Capra»را ـــابــك كـرانـــ، ف«Clark Gable»ل ــابــة كالرك جـالمرحل
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ز ــيـيـمـمكن التـــار، ويـكـــز األوســور جوائــع ظهــها مـتــيــمـــزداد أهـــم تـلــيــة الفــيـــوعـــدأت نــا بــة أيضـرحلـــذه المـــي هـوف

  .راـــيــثـف كـــلـكــم تــي لـتــالالم ـن األفـــرة مــيـبـواال كــت أمــفــلـي كـتــالم الــن األفــيـب

 )1945- 1941: (مــلــيــفــي للـــبـــذهـــر الـــصــــالع  . ث

ــاسـتخدام ضئـيـل ة الـفــيــلــم، ولــكــن بالتـغـيـيــرات فــي صـــنــاعـ ـواعأحــدثــت الحــرب العـالــمــيـة الثــانــية كــل أنـ"

ـيــزانــيــات صغيـــرة ات السـيـنـمــا الستخدام مـبــســبـــب ارتـفــاع تــكالــيــــف اإلنتاج ولـجأت استوديوهــللمـــؤثــــرات الخـاصة 

اء الكـبـيــرة القـلـيـلة الـتـي ظهـــرت فـي هـــذه اج أفــالم غــيــر مكلفة للعامة وذلك لجـــذب الجماهيـــر، واألسـمــإلنتـــ

، أودري هــيــبــلــوم «Humphry Bogart»ارت ، هـــمــفــري بــوجـ«Gary Grant»اري جــرانت ـالمــرحـلـة هـي ج

«Andrey Heplum»ونـــدا ، هــنــري فــ«Henry Fonda»ر ، فــــريــد اســـتــيـــ«Fred Astaire»."1  

 )1966- 1955: (العصر االنتقالي للفيلم  . ج

هذه المرحلة بالعصر االنتقالي ألنه يمثل الوقت الذي " Philip Congleton"يسمي فيليب كونجيلتون 

كما دخلت في هذه المرحلة "بدأ فيه الفيلم ينضج بشكل حقيقي، وذلك لظهور تجهيزات فنية متطورة للفيلم، 

األفالم من الدول المختلفة إلى الواليات المتحدة األمريكية من خالل مدينة هوليوود السينمائية، كما ظهر 

التلفزيون وأعلن نفسه كمنافس جديد للسينما، نتيجة لذلك اقتحمت هذه األخيرة موضوعات اجتماعية أكثر نضجا 

، "Alfred Hitchcock"وانتشرت األفالم الملونة، وضمت األسماء الكبيرة في سينما هذه الفترة ألفريد هيتشكوك 

  Elizabeth Taylor.""2"، وٕاليزابيت تايلور "Marilyn Monroe"مارلين مورنو 

 )1979-1967: (مـلــيــفــي للــضـــر الفـــصـــالع  . ح

يــبــدأ عــصــر الفــيــلـم الفــضـي "ث، وم الحـديــيــــرى بعــض المــؤرخـــيـن أن هــذه الفــتـرة هــي فعال مرحـلـة الفـيـلـ

ــالم خـالــيــة مــن الصــور دة أف، وقــد ظهـــرت عــ1968عــام " وكاليــدبــونـي "و" الخــريــج"مــن إنتـاج كـل مــن فــيــلـمــي 
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رت المتحـركة، وكـان مــن جــراء انــتــشــار لــنــوعــيـة مــن األفـالم النـاضــجـة الخـارجة عــن األخالق العـــامــة أن ظهــ

" لوبفــــرانـسـيــس كـ"ــيــزت هـــذا العــصــر أمثـال ي مــرة التللــرقـابة، وظهـرت األسمـاء الشهيــأنـــظــمة جــديــدة 

«Francis Cobel» انهــــوفــمن داســتــ"و " «Dastin Hophman» دوـرانـمـارلون ب"و "«Marlon 

Brandon»."1  

  )1995- 1980: (يـمائـنــيــلم الســيــر مع الفـوتـــيــبــمــازج الكــتم ــرعــــصــ  . خ

ر ــوتــيـبـام للكمـهــد أول إسـعــذي يـــال" Star Warsوم ـــجــرب النــح"م يــبـدأ هـذا العصـر مــــن إنتـــاج فــيــل"

و ـــديــر والفيــوتــيـبـار الكمــشـدأ انتــرحلة بــذه المـــي هـــفـــاصة، فــرات الخــؤثــم المــيــمــصــي تـة فــثـــديـة الحـيـنـقـوالت

ن ــــدال مـــة بـمـخـة الضـــزانيـــى الميـــرا علـيـبــادا كــــة اعتمـلـرحـذه المـــدت هــمـتــي، واعــكــلــون الســـزيـــي والتلفــزلــالمن

  2".ةــــعـتـمـة المــيــلــسـالت المــن أفـــدة مـــة جيــيــــاج نوعــــى إنتـــــدرة علــــت بالقــظـفـتـا احــهـنـل ولكـيـثـص والتمـــالن

  :اـنمــيـسـأنواع ال �

بــي ن بالمــفــهــوم الشــعــيــنـطـوي على الفـ"إن المصـطـلح ـا، فــم التطـرق ألنـواع السـيـنـمــا يـتـعــندم

أو  Filmال اسـتـعـمع ، أما في بـريطانيـا، يشـيـmoviesأو  movieـدة هـــو ات المتحوالجـمـاهــيــري في الـوالي

Films ة ـداللة على كـلـملل -cinema - 3."امـهــا العــبمــفــهــوم  

أو بعــبــارة أخـرى تفـــرعـات  ور أنــواعـل أدت أو تحكمـت في ظهـواميــالحـظ أن هنـاك عـدة عــ يوبـالتـال

ي ه العــوامــل نذكـر؛ التطــور التقــني للسينــمــا فولعـل مـن بـيـن هــذ ة،على بـنـيـته األسـاسيه اظللفـن الســابع مع حف

اج األفــالم السـيـنـمـائـيـة ــــورات التــي شهــدتـهــا مــكونـات إعـــداد وٕانــتارة هــنـا إلــى مخـتـلــف التطتها وتجـدر اإلشـحد ذا

اج لـيـبـرز عـامل آخر وهـو تــنوع ونـتـووصــوال إلى المـ لسـيـنـاريــو مـرورا بالتصويــرة اًا مـن تـقـنـيـات كـتــابـداءابتـ

ا ـيـزهـة مة واجـتـمـاعـيـة واقـتـصـادياســيـرجي مـن ظـروف ســيـاا بـالمـحـيـط الخأثـرهـم السـيـنـمــائـيـة وتـالقصــص األف
                                                           

.�274ر�� !�ق ذ�ره، ص �	�د ���ر 	��ب،    
1
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3
  .86، ص2007ط،  د ا��ؤ!!
 ا�#��
 ��!����، د��ق،-، ���ورات وزارة ا�0�+1
ا����� ا��ط(�/م -,ر،  :ر��'ن ���!ون، �  



 30 

الفـن السـيـنـمـائـي، ومــن بـيـن هذه األنــواع هـور تـيـارات فـكرية وثــقـافـية كانـت لـهـا لـمـسـتهـا الخاصـة في عـالـم ظ

  :ينـجد مايـل

  Cinéma Pur أو  Pure Cinema:  ةـيـقـنـما الـنـيـالس

نـمـط سينمــائـي  ىي يــرمــز إلـك) Henry Choumitهـنـــري شــومــيــت (المخـــرج "ـه ح صــاغـهــــو مصــطــل

) 1925( - ـن السينما الصامتةخمس دقائق م-م و فيـل) 1923( - االنعكاس والسرعةلـعبة –الم كــفيلمه مــن األف

ـدال من ذلك على الخصـائـص الشـكلية زت بالتـقـلـيـديـة وركـ ـاالتي رفضـت مـعـظـم المـطامـح التـمـثـيـلـيـة للـسـيـنـم

  1."اع اإلنـتاجإيــقـك

  Cinema Scope أو  Cinéma Scope: كوبـنما سـيــس

مـنـذ سـنة  )20th Century Fox(ة ـــود حـقــوق ملـكـيـتـه لشــركة العــريضة تعنــظام الشاش"تــتـمـثــل في 

  Henry Chrétien".2ان ريـتـيـمـن طـرف هــنـري كـ للكنه كان قـد تم اختـراعـه مـن قـب 1953

  Direct Cinema: رةــاشـا المبـمـنــيــالس

ـبرت جـيـلـيـة للحـرب العـالـمــيـة الثـانـيـة مثـل ألالم التـسـلــوصــف أعمـال صــانـعـي األفـ"مصــطــلـح استعمــل 

مـن  Stephen Leackocـوك وسـتـيـفــن لـك 1969ســنــة " البــائـع"مــن خالل فـيـلـمه  Albert   Mayslesلــز مـاي

فــيـلـم  Frederikc Wisemanو فــريــديــريــك ويــســمــان  1968سـنـة " وراءال تـنـظـر إلى الـ"خالل فـيــلمـه 

والتسجيل  ـوزنر المـتـنـقــل والخفيفة الـويـال أجـهـزة التصوع مـــن السينما هـــو استعمـي هــذا النـ، الـجــديــد فـ"الثـانـويـة"

يـلـيـة هــؤالء مـصـدر إلهـام لغيـرهـم مـن الم التـسـجـانعـي األفأعــمـال صـت بـالـتـزامـن الصـوتي، ابـتـكارات جعــل

  3."يـا هـوقـامـت بـتـسـجـيـل الحـيـــاة كـم ميـنـمـا المــباشــرة خـرجــت إلى العـالـرى، السـم في بـلــدان أخالعـي األفصان

                                                           

1
  .88صمرجع سبق ذكره، ��'ن ���!ون،   

2
  James Watson and Anne Hill, Dictionary of media and communication studies, Bloomsbury Academic 

& 175 Fifth avenue, London, New York, E8,2012, p40. 
3
 Ibid, p81. 



 31 

Expended Cinema :  

ي تـسـتخــدم أشــكــاال جــديــدة مـــن انطبـــق علـى األفـالم التــفــي بدايـة السبعينــات "اغــتـه لح جــرت صيـمصطـ

  1."ة الكــومـبـيـوتـــرجـسـمـة أو الصــور المعــالجـة بــواســطتـقـنـيـة صنع الصــور، كالصـــور المـ

   Free Cinema: رةـما الحـنــيـــالس

ت تـعـنـى فـي الخـمـسـيـنـيـات وكـانـة السـيـنـمـا البـريـطانيـ ت فــية األثــر ظهــر هـا قــويـحــركة صغـيــرة لكـن"

م الى صـنـاعـة األفتجــاريـة المفــروضـة علـمـبـتـعـدة بــذلك عــن القــيــود ال" ةأهــمــيـة الحيــاة اليـومـيـ"بــإيجـاد وتـمـثـيـل 

  2."المع األفـذي يــلـعـبـه صــاني الــلدور االجـتـمـاعـه على ات عــيــنـي الــوقالســائــدة حـينـذاك ومــؤكـدة فـ

 :الـصـلة اتـيـوسـا كـمـنـيـية السـمــأه �

علـى نـقــل معـلـومـات هـمـيـة السـيـنـمــا تـتجـلـى اليــوم بشكــل واضـح فــي قــدرتـهـا ن القـــول أن أيـمـكـ

ـا أن تـصـبـح أداة مـؤثـــرة دان الجماهيــر، مـمـا سمـح لهتشكــيــل فكـر ووجأنهـا تساهــم فـي ات مـخـتـلـفـة كـمـا ومعـطـيـ

أصـبـحـت تـسـتـعـمـل  اد وفـنــون المجتـمـعــات، كــمـا أنهـمحــدثــة بذلك تغــيــيـرا اجتمــاعـيــا يمــس قــيــم وعــادات وتقــالــيــ

ة، ـيـهــيـة تـرفن وظـيــفـلـتـصـبـح أسـمـى مـ اهــد رقــت السـيـنـمـا بـوظـيـفـتي، لقـر الثـقــافإلرشــاد والتـنـويــوسيلـة للتـــوجـيـه واكـ

ام لـتـصـبـح لهـا أهــداف في جـمـيـع الميـاديـن ه العـــة والتـوجيـبـر مــن أهـم وسـائل اإلعالم واإلعـالن والـدعـاي تعـتـفـهـ

  ).إلخ...ةاجتمــاعيـ اديـة،ة، اقتصـسيــاسيـ(ة الحيـاتي

 :الـصـلة اتـيـنما كوسـيـمزايا الس �

رض تـم اسـتـئـنـافــه فــي مـا يمكــن إيقـــاف العــفــي أي وقـــت وتحــت أي ظــرف، كـ رضــة العـيـكانـإمـز بــيـمـتـت -1

 .ةحـظأي ل

 .ـاصغــيــرة لـتـكون أكثــر وضـوحالدقــائــق الا مــن عــرض شـيــاء الصغـيــرة بمــا يمكنهـتسمــح بـتـكـبـيـر األ -2

                                                           
1
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مـه فـي أغــراض از بتجسـيــم الصورة المتحـــركة واسـتـخـدام الصـــوت المجســـم الــذي يـمـكـن استخــداتـمــتــ -3

  .الالتعليــم مثـ

 :صالـلة اتـيــوسـا كـمـنـيـسـوب الـيــع �

 .اجـقـيــد عـمـلـيـة اإلنـتــنـتـيـجـة تـعتــعـتـبـر مــن الصنــاعــات الصـعـبـة " -1

ا ن النـائـيـة، كـمـاكـن متفــرقـة وبخـاصـة األمـاكـإلــى جمــاهيــر فــي أي أم وصــولى الــدرة الســيــنـما علـــدم قع -2

 .ل التلفزيونمثــالعــالــمـيـة  داثـال تـتـمـتـع بالفــورية التـــي تمكــنـهـا مـــن مـتــابــعــة األحأنهــا 

ـقــيـــود على مشـاهــديهـا وبخاصـة قـيـد التـفــرغ الكامل للمـشــاهــدة في غـرفـة ن التــــفــرض السـيـنـمــا عـــددا مــ -3

 .ــبـيـرة مـظـلـمـةأو صــالة ك

ا ـها وتــوظيفــهالتـعــامل مـعة مـهـمـة مــما يجـعـل ـاعــا صـنـهـل كـبـيــر يتـنـــاسب مع كـوناج إلى تمــويـتحت -4

  1."ـارةـر الـخـســاطــمـحــفــوف بــمــخ

 :ائيـنمـيـسـيلم الـالف �

ـوضـــوع، أو ـــور الثــابـتـة المـتـوالـيـة عـن مـصن الـة مــوعــمجم"ه ـا على أنــبـالـي غــائـمـنـيـم السـلـيـرف الفــيع

روف ـوعه والظــب موضـسـن، حــيـتــاعـق إلى ســائـدق 10ن ـرضه مـــدة عـراوح مــتــة، وتـنــيــعــرة مــــاهـلة، أو ظـمشك

  2."طة بهــيـحـالم

 :لمـيـفـة الـنيـب �

اريــو وذلـك عنــدمـا الل السينـي المكـتــوب ثــم مـن خخـالل النـص األدبــ"إن بــنــيـة الـفـيـلـم تظهــر أوال مــن 

ن ويــا هـو مكـتـوب يـجـب أن يــتحـول إلى تكـل مـة فيـه، إذ أن كروحووجـهــات النـظــر المطـيـا وانـتـعــرف على الن

  3."ن األدبـيــن أو بـنـيـان يـخـتــلـف عـو إلـى هــيــئة مــرئـيـة، وهـــو تكـديــد، ج

 :ةة التــالــيــبـر األمـــور الجــوهــريـا عذا التحــول سـيـنـمـائــيـيتم هـو 
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 .وأداء كل ممثل وحركته ونبرة صوته ولهجته، لممثلينن توزيع األدوار إلى قيادة اـــم: ةـيـلـيـثـمـة التـيــنــالب" -

وتـشـمــل تشكيل الصورة وتوزيع اإلضاءة وتوجيه وٕادارة الكاميرا وبناء الديكور وتحديد : ةالبـــنــيـة البــصــريـ -

 .اجبس وشكل الشعر والماكيـلى المالهيئته وطرازه ومحتواه، ويمتد إ

 .متـوظــيــف عناصر الصوت مــن كـالم ومـــوسيــقـى ومــؤثـــرات فـي الفــيــلـ: البــنــيـة الســمـعــيـة -

ل تفـاعـل جميع العناصر المكونة للفيلم السينمائي وتوحيدها في بناء معماري ــوتـشـم: ةـاجـيـة المــونـتـالـبــنــي -

 1."ائــيـل السـيـنـمـل مــراحل العمـا فـي كـنوعه وفق قواعد وأصول سينمائية يجب أن يؤخذ به ريــد مـــنــف

 :أنواع الفيلم السينمائي �

 ىي يـقـسـم الفـيـلم السـيـنـمـائـي إلذي مـن بـيـنـهـا هــذا التـصـنـيــف الم السـيـنـمــائـات عـديـدة للـفــيـلـاك تـصـنـيـفــهـن

 :ةتــالــيواع الـاألن

 Adventureرات ـامــغـم - 

  Comedyا ـكـومــيــديـ - 

 Dramatic Comedyة يـكومـــيـــديــا درامـ - 

 Musical Comedyة كومــيــديـا مـوســيــقــيـ - 

  Animatedة ركرســـوم متح - 

 Short Filmsالم قــصــيــرة أف - 

 Documentary Filmsة قـــيـأفالم وثـائـ - 

 Dramaا درامـ - 

 Psychologicalة ـيــسـنـــفـ - 

 Espionageة الجاسـوسـي - 

                                                           
1
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 Fantasyب الــيـة وعــجـــائــأفالم خــي - 

 Musical Filmsة أفـالم مـــوســـيـــقــيـ - 

 Political Filmsة أفـالم ســيـــاســيــ - 

 Spectacles Filmsـة الم اسـتـعــراضــيـأف - 

 Wars Filmsــرب م حـالأف - 

 Police Filmsة أفـالم بــولــيــســيــ - 

 Horror Filmsـب الم رعــأف - 

 Western Filmsاة الـبــقــــر أفالم رعــ - 

 Education Filmsة الم تـعــلــيــمــيــأف - 

 

 :يمـوجز الفـيلم السـيــنمائ �

 دعالمـبــان ة وأيــضا ألفــكار اإلنـســإن عــرض تــاريـخ السـيـنــمــا هــو رصـــد لكل مـن التــطـورات التــقــنـي

ي تطور هــذا الفـن مـنـذ وا فـوغــيــرهــم، الـذين سـاهــمـ ، المخـرجيــن، الفنـانــيـنائـيـيـنن السـيـنـمـوالمـتـمـثــل في كل م

 Louis & August" "رــت لومييــويس وأوجسلــ"وان الفرنســيان ـوران األخـــن خالل عــرض المصـه موالدت

Lumière "اــن مصـانـع لـومـيـيـر بـمـرسـيـلـيـروج العــمـال مخـ"تحــت عــنــوان  1895ـر ـديسمب 28ي فـ "La Sortie 

Des Ouvriers De L’Usine Lumière A Marseille " اروصــول القـــطـ"م لــِيـه  بعــد ذلك عـرض فيــللـيَـ "

"L’arrivée Du Train " " أن حدث دـوق ســاريـب يـف المحطات إحدى إلى طارـــالق ولـوص لحظة لـيسج وــــوه 

ه رد فـعـل س نـفـسـن لـيـ، لـكواـربــوه مـنهـاكـأم واـركــتــف مـنهــم ربــتــيق دوــبـي ارـطـالق رونــي مـــوه دونــاهــشــالم زعـف

م حتى فيـلأو " Fast And Furious"م أو فـيل" Avatar"م المــشـاهــد للـعرض األول لفــيـلور الجـمهـ
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"Transformers"ذي بلـغـتـه الي د من هــذه األفالم يعتبــر مثـاال حيـا عـن التطـور التقني والفــنل واح، حـيـث أن ك

األفالم  ـمـةم قــائـاالـدوالرات، عـدا عـن ازدح اليـيـنـيـعـات شـبــاك التــذاكر من مـباح المحـقـقة مـبـغ األر لـتـبـلا السـيـنـمـ

جـوائــز "ي أو حتـى ائـان السـيـنـمـان كـلمهــرجـ" فــة الــذهــبــيــةالســعــ"أو " اراألوسكـ"ز نــيـل الجـوائــز كجــوائـة لــشــحالمـر 

ـت الفــارق، ســـواء كـانـ الم تـصـنـع، كـمـا ال يخفـى عــليـنـا أن األفـكار ووجهات الـنظـر التي تــتــنـاولـهـا األف"الغــرامي

 The"ـر فـيـلـم سـبـيـل المثــال ال الحـص ىر علـلخ، ويمكـن ذكإ...ةيـأفـكارا سيـاسـيـة، إيــديــولـوجـيــة اجتمـاعــيـة، ثـــقــافـ

Interview "ة الذي أنـتجـته شـــركSony Pictures لتناوله للصراع االيديولوجي  ةوالـذي أثــار ضــجـة إعـالميــ

يتين والواليات المتحدة األمريكية، ولعل من أبرز تداعيات عرض هذا الفيلم حادثة التجسس الثالثي بين الكور 

والتي اتهمت فيها كوريا الشمالية باإلضافة إلى  Sony Picturesوالقرصنة التي تعرضت لها الشركة المنتجة 

حزب المعارض للتعاون حيث ينتمي هذا األخير لل(تعرض السفير األمريكي العتداء من طرف مواطن من كوريا 

وبالتالي فإن هذا ما هو إال دليل على قوة الصورة السينمائية لتفند بذلك أنها ليست ) األمريكي- الكوري الجنوبي

مجرد وسيلة ترفيهية كما أن تطورها وبلوغها القمة ضمن وسائل اإلعالم ال يعني فقط استعمال برمجيات 

  .تكنولوجية حديثة
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  :يـائـمـنـيـلم السـيـالفوت في ـالص 2- 1

 :هـواعـما وأنـنـيـوت في السـالص �

 :Soundوت ـــالص -

سمـــوع وارد فــي األفـالم الصـادرة فــي المــرحـلة الالحـقـة للسـيـنـمـا الصـامـتة، ر مأي عــنـصـام، كـل عـبشـ

 .إلــخ...الصـــورةى كالحــوار ومــوســيــقـى الفـيـلم والصــوت المضـاف إلـ

 :ي السـيـنــمــا نـجــدمـــن بـيـن أنـواع الصــوت فـ :وت أنـواع الصـ

وغــالبـا مـا يـتـم تعـريـفـه عـلى أنـه الصـوت المسمـوع النـاتج مـن " : actuel soundي الفـعــل وتــالص - 

 1."مصـدر الشاشـة مباشـرة أو مـن مصـدر بـعـيــد عــن عــدسة الكامـيـرا أثـنـاء تصويــر الفـيـلــم

 - Ambient Sound " :والـتـي تـضـفـي ي خلفـية المشـهـد يـج المخـتـلـفـة المـوجــودة فـهــي أصــوات الضجـ

 2."الحـيـاة والحـس الصـوتـي عـلى المشهـد

وقــد "ة أو المـشـهـد أي صــوت ال يـتـزامــن مع الحــرك:  asynchronous soundالصــوت الالمـتـزامــن  - 

) مـفـري جـيـنـغرهـ(للمخــرج " ااستمع إلـى بــريطـانـيـ"فـيلم اسـتـخـدم هــذا التكنيك بمـنـتـهى الذكاء واإلبـداع فـي 

 3."ه الجـمـهــورمــرا روتـيـنـيـا قـلما يالحـظـا بــات أخــدام هــذه التـقـنـيـة حالـيمع أن است) 1924(

 - Parallel sound  : حـيـث "مصـطـلح يشيــر عــادة إلى االستعمـال غـيــر المـتــزامـن للمسار الصـوتـي

بـيـن الصـورة والصـوت، ومثــال عـلى ذلك صـوت شخصية تقــوم يكـون هنـاك نـوع مــن االتصال الـروائي 

أو مــا يـعــرف  4."بالــوصف أو التعلـيــق عـلى الحـدث الـذي يجـري عــرضه بـواسطة لقـطات الفالش بــاك

 .اعــيةـباللقـطـات االستــرج

 
                                                           

1
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 :وتـل الصـيـجـسـزة تـــأجه �

ختـيـارات التـقـنـيـة، ة باالالجمـالي تللصــورة، تـرتـبــط االخـتـياراال بالنسبة نسبة للصــوت كـما هــو الحبال

 :هــزة تسجـيـل الصـوت مــنوتـتـكـون أج

 .ـو مصـدر الصـوت المـراد تسجـيله، يـوجـه نحMicro Capteurمـيـكـروفــون مستـقـبل " - 

ث تـتـم مراقـبة كـثـافة هــذه يحافـظ عـلـى التغـيــرات الكهـربـيـة حـيـ Magnétophoneمسـجـل صـوت  - 

 .Vu-Mètreى المـؤشـر التي تظهر عـل Potentiométriqueالتغـيـرات بـواسطة قـياس فـروق الجهـد 

تـصل بـيـن الجهـاز وبـيـن الشـخـص الـذي يقـوم بتـشـغـيـلـه، وتـقـوم  Casque d’écouteسماعـات أذن  - 

 1."ورةبالنسبـة للصـ Viseurه عـيـن الكامـيـرا ـاعـات بالـدور الـذي تـقــوم بهــذه السم

 La Prise Du Son : Une Interprétationة أداء ـألـمس: وتــصـل الـيـتسج - 

ن ـيـو مسألة أداء بـلقه، فهـرج أن يخـد المخـذي يريـناخ الـلم، والمـيـد روح الفـيـل الجـيـع التسجــبـتـي

ن العناية ـولك"مية، ـة األهـايـي غـور فـار الديكـوت، واختيـط الصــريـى شـلـالميكروفون والحدث ونتيجة ذلك ع

زة أو ـكير يلم الماـيه فـور فـذي صـر الـر القصـيـتار رومـد اخـقـآت فـاجـن المفـور ال تمنع مـار الديكـي اختيـرة فـيـبـالك

La Marquise د خمسة ـلى بعـريكية عـدة أمــشف قاعـتـدأ التصوير، اكـندما بـونه وعـزاله وسكــبسبب انع

 2!"رىـبـاورات الكـنـع المـر مــصويـوم للتــق أول يــد توافــر، ولقـن القصـكيلومترات م
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  :ماـنـيـسـلة لتـقـنـي/الفـنورات ــطــت  - 3

 :اـمـنـيـسـني للـقـور التــالتط �

فــفـي أكـتـوبر "ا بـدأت السينما تـنـطـق، حـيـنـم بـدايــة مــرحلة فـنـية جديدة للسينمـا العالمـيـة 1927ان عــام كـ

" مغــني الجـاز"أول فــيـلم يضـم حـوارا نـاطـقـا وهــو فيلم " Warner Bros" "إخــوان وارنر"ة قــدمـت شـرك 1927

التي حدثـت فـي  الـذي أضـاف بعـدا جـديــدا لألفالم وهــو الصـوت كـما أنه عـطل تأثـر السينما باألزمـة االقـتـصادية

نهايـة العقـد الثالث من القـرن العشرين، وقـد وجد دخول الصوت فــي األفالم معارضة من بعض المخرجين أمثال 

شارلي شابلن الذي ظل عدة سنوات ضد إدخال الصوت في أفالمه حتى أن أخرج اثنين من أهم أفالمه 

  1."1936" زمنة الحديثةاأل"فيلم  و 1930" أضواء المدينة"صامتين، وهما فيلما 

ت عـلى المستوى ، حدثـت بعــض التطورا1939ي السنــوات الـتي سبقـت الحرب العالمية الثانية عــام فـ

ـه أثــره عـلى السينما، حـيـث شهدت فـتـرة الثالثينيات مـن القـرن العشريـن دخــول لـونين مـن الدولي ممـا كـان ل

ح، وهـما الفـيلم الغـنائي االستعراضي وفـيلم العصابات، وفـي الـوقـت نفسه فـإن ظهـور األفالم الروائية بتركـيـز واض

وألـمـانيـا النازيـة أدت إلـى هـجـرة عــدد كـبـيـر مـن المبدعـيـن ) سابقا(ي االتحـاد السـوفييتي ياسي فـأنظمة القهــر الس

تيـارات جـديـدة فـي عـالم السيـنـما األمريكية وبالتالي  مـن أوروبا إلـى الواليات المتحدة، ممـا أضــاف جـنسيات

فـكـرية جـديـدة، وقـد أدت الحـرب العالمية الثانية إلى اتجاه المخرجين والكـتاب لمناقشة آثـارهــا االجتماعـية، فـيـما 

جين عـلى تصويــر المناظر في ، وهـي واقـعـية دفعـت المخر "الواقعية الجديدة"أو " واقعـيـة ما بعـد الحـرب"ُسِمَي بــ

" روبـــرتــو روسـلـيـنـي"مواقعـها الطبيعية، وٕالـى استخـدام ممثـلين غـيـر محترفين، ومن أشهـر مخرجي ذلك االتجاه 

«Roberto Rosslini»  فـيـتــوريــو دي سـيـكــا"و "«Vitorio Di Sicka»ي الوقــت نفسه شهدت الخمسينيات ، فـ

الجـديـد،  ـا فــي صــنـاعــة السـيـنـمــا وذلك بسبــب المنافـسـة الـتي قـدمهـا المنافسـشريـن تراجعــا واضـحلقــرن العمـن ا

  .ازوهـــو التـلـفـ

                                                           

1
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 :اـمـنــيـة للسـيـنـورات الفــطـالت �

 :اريــوـيـنـالس

 ناريوــالسي خالل نــم ددانــيتح هــوموضوع الفيلم فقصة" للفيلم، العام واإلطار الهيكل وــاريـالسين رـبـتـيع

 ورةــبالص ذــفـنـيـس اــلم امــالع اءــنـبـوال ةـــباللغ رسم وـــه يناريوـالس يكون ذلكـوب ،ياتـصـوالشخ الحبكة ذلكـوك

 لــمـالع مــيـظـنـتـل اسـواألس ةـلغـال م،ــلـيـالف ذيــمنف نــنانيـالف نــم رهــيـوغ رجـللمخ دمــقـي وــاريـنـيـفالس ركة،ــوالح

  1".هـاقـسـوات يـائــمـنـيـالس

ه، بحكم الجماليات لمسرحيات مــوضـوعـات جاهــزة لـذ مــن القصـص والروايـات وااتخـ"إن السـيـنـاريــو 

والحكائية التي تتميز بها القصة أو الرواية، فهـنـاك الكثير مـن القصص والروايات والمسرحيات تحولت إلى 

  2."سينمائية من خالل السيناريو الذي عالج تلك األعمال وحولها إلــى أفالم ومسلسالت سـيـنـمـائـيــةأعمال 

 :الديكـور

روائي بـفـضـل المـواهـب المشتركة لعـدد مـن األفــراد ومصمم المناظر هــو أحـد  لمـيـل فـة كـم صناعـتــت

المبدعـيـن األساسيـيــن في أي فـيلـم روائي، سواء تم تصوير الفيلم بأكمله في مواقع فعلية أو داخل األستوديــو 

مصمم المـناظـر بـتـقـديــم الخـلـفـيـة المـرئـيـة  ويسهم"ويجب أن تصمم كـل لقطة فــي الفـيـلـم الـروائي بعـنايـة وٕاتـقـان، 

ذات األهـمـيـة الحـيوية للفـيـلـم الـروائي، فهــو فـنـان يكـيـف أسلــوبـه وفــق أي عــدد مــن األنــواع المخـتـلـفــة مــن 

طــورات الجـديـدة كــل وتــؤدي الـتـ ـن،األفالم، كـما يـنـدمـج كـلـيـة هــو ومعـاونـيـه فـي جــو وروح وٕاحساس أي فيلم مـعـي

ة، وفـي بـعــض ـعـل مـناظـر السـيـنـمـا أكـثـــر إثـارة وأكـثــر طواعيـي اإلنـشـاء، وفــي العـمـلـيـات المـرئـيـة إلـى جسـنـة فـ

  3."األحـيـان أكـثــر وفـــرا

                                                           

1
  .18، مرجع سبق ذكره، ص مراد بوشحيط  

2
�د ا���!ط !���ن،    �� ،2006، 1، ا�دار ا��0�+1
 ����ر، ا�+�ھرة، طوا�(وات ا��0���� ا����ز�و�� و�ؤ���ت أ�رىا��راج وا����ر�و �, ا���
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3
  .438 ص ،2010، ��1�ر وا��وز��، ا7ردن، ط، دار ��د6وي ��ن ا��راج و�4�*� ا����ر�و!#د ����،   



 40 

 :ر واإلضـاءةــويـالتص

التطور وأصبحت أكثر تعقيدا، كما تزايدت أهميتها أكثر فأكثر كجزء ـرت تكــنولــوجـيــا التصوير في استـم

من المؤسسة الصناعية الناهضة في المجتمع، فقد فتح التصوير الداجيري الطريق أمام أساليب وطرق أخرى 

للتصوير، وقد أقيمت المصانع لصناعة كيمياويات التصوير ومعدات وألواح التصوير، ومن بين هذه المصانع 

الذي ربما يكون هو أشهرها حيث دخل إلى مجال تصنيع "  Goerge Eistman" "جورج ايستمان"اسم يبرز 

وقد صمم هذا الفيلم الملفوف الستخدامه في الكاميرا البسيطة التي يستطيع  ،1880األلواح الفوتوغرافية في عام 

ومع " Kodak" "كوداك"م والمعروفة على نطاق واسع باس (fool proof box camera)أي شخص استخدامها 

وجود الفيلم المرن، أصبح تطوير السينما أو الصورة المتحركة أقرب خطوة، وكان أديسون قد أنتج مصباحه 

الضوئي واتسع نطاق فهم تكنولوجيا الكهرباء وتقدمت دراسة األشياء المتحركة باستخدام التصوير الفوري 

  1.الثابت

 :تـأثــيـر الضـوء

إن اإلضاءة العمودية "كـبـيـر وأساسي على تجسيم المكان واألشياء على سطح الصورة،  للضــوء تـأثـيــر

الساقطة من األمام ال تساعد على تجسيم المكان مثل اإلضاءة الجانبية التي تبرز تأثيرات الضوء والظل وكذا 

جي وهو ما يسمى تساعد على تجسم تدرج العمق في الصورة الواحدة وللضوء تأثير آخر في التصوير الخار 

بالمنظور الهوائي، ويقصد به ذلك الحجاب الضبابي الذي يظهر في عمق الصورة عندما تتوفر مساحة كبيرة 

خلف الشيء الذي نصوره، وهذا المنظور الهوائي يؤكد عمق الصورة على الرغم من أنه من ناحية أخرى يكون 

  2."مع ذلك يولد عند المتفرج إحساسا جذابا بالعمقحجابا ضبابيا يحد من رؤيتنا لألفق البعيد خلفه، ولكنه 

  

                                                           
1
، 5م، ��ر، ط .م.، ا�دار ا�دو��
 �/!���1رات ا��0�+1
 ش�ل ا���مظر��ت و�����ل �د ا�رؤوف،  :، رو���ش، �رد�'��ر !��درا �ول، ��'�ن.ل  

  .119، ص2004
2
  .���25ر !�رز!�&، �ر�� !�ق ذ�ره، ص  
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 :ىـالموسـيـق

ليس من السهل وضع الموسيقى أثناء تصوير الفيلم كما "هــي الشكل الثالث للصوت، ووسيقى ـر المــبـتـتع

هو الحال مع الحوار والمؤثرات الصوتية ولهذا فإن الموسيقى تؤلف عادة بعد أن يتم المونتاج، وهي تعتبر 

مرحلة مكملة، ومتممة للحالة المزاجية واإليقاع في القصة والتصوير والمونتاج، إن الهدف من الموسيقى هو 

اإلسهام الدرامي في الفيلم، عن طريق األلحان المرتبطة بالشخصيات وتلك أيضا المتعلقة باألماكن، والحالة 

ر، والفكاهة، ويمكن أن تعامل الموسيقى أيضا المزاجية، ودرجة السرعة، والتتابع، والتأكيد الدرامي، والتحذي

  1."كوسيلة انتقال من مشهد آلخر، وٕاضافة معلومات

 :رات الصـوتـيةــؤثـالم

وتلعب دورا أساسيا في التأكيد على واقعية الفيلم، "مــؤثــرات الصوتـيـة هـي الشكل الرابع للصوت، إن ال

يجب أن يصاحبه صوت هذا الباب، ورؤية كلب وهو يعوي  وفي إتمام فهم المتفرج، فمثال رؤية باب وهو يغلق

يجب أن يصاحبه صوت عواء، وللمؤثرات الصوتية وظائف أخرى غير فقط التأكيد على الواقعية، رغم أن هذا 

األخير أهمهم، فيمكن مثال للصوت أن يعمل على اإليحاء بمساحة أكبر من حدود الشاشة التي يراها المتفرج، 

  2."نفسية معينة، ولخلق اإلحساس بوجود أماكن غير موجودة، أو لخلق اإلحساس بالصمتوذلك لخلق حالة 

  

 :ونـتاجالم

ـم الـبـنـاء اللغــوي ـد اللـغـة يجـب تعـلعمـثـل قوا...د فيهـة القواعـغـما، ولـنـوي للسيــاء اللغـو البنــاج هـتـونـالم"

  3.تيري رامساي "ـاونـتاج، وٕاال فإنـنـا ال نملكه في أعـماقـنللمـ

                                                           
1
  .377ا��ر�� �'!�، ص  

2
  .18مرجع سبق ذكره، ص سعد صالح،  

3
  .439ا��ر�� �'!�، ص   
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يتم استغاللها في تسجيل  - بدعة علمية-قضت السينما السنوات الخمس األولى من عمرها كمجرد 

صور الحياة المتحركة، ثم يعاد تحريكها أمام جمهور المتفرجين، وفي البداية استقبلت هذه الجموع هذا االختراع 

ولكن بمرور الوقت . كان يبدو لهم كأنه السحر بعينهالجديد بانبهار شديد، فبمجرد رؤية الصور وهي تتحرك 

بدأت الصور المتحركة تبدو بالنسبة لهم كأمر عادي يتكرر يوما بعد يوم دون أن يقدم جديدا، ثم جاء التحول 

تطويع السينما لكي تسرد موقفا قصصيا من خالل عدد من المشاهد يتم لصقها واحدا تلو "الذي تمثل في بداية 

لها شرح مكتوب يفسر للجمهور أهم تطورات القصة، وكان صاحب الفضل في هذه الخطوة الفرنسي اآلخر ويتخل

  1."الساحر المسرحي" جورج ميليه"

وذلك من خالل فيلم رائد " أدوين بورتر"لتأتي بعد ذلك خطوة جديدة على أيدي فنان آخر هو األمريكي 

رتر في النظر إلى اللقطة السينمائية على أنها وحدة ، وتمثلت خطوة بو 1902" رجل المطافئ األمريكي"بعنوان 

دافيد وارك "غير كاملة إلى أن يتم لصقها بالوحدة التالية لها، ومن بعد بورتر تحظى السينما بمكتشف جديد وهو 

الذي قام بتطوير فن السينما وفن المونتاج حيث تبنى وطبق مبدأ تغيير وضع الكاميرا وقربها أو بعدها " جريفث

الموضوع وفقا لتغيير مركز االنتباه وما ينبغي شغله من مساحة الصورة، أما الفارس الثالث وهو أيضا آت عن 

أيزنشتين فقد تبنى فكرة أن الخلق الفيلمي عن طريق المونتاج ينبغي أن يقوم على مبدأ "من المدرسة السوفييتية، 

مثل الركيزة األولى للتأثير في المتفرج، ثم يحدث أو تناقض اللقطات الذي ينتج عنه تأثيرات متالحقة ت" تصادم"

  2."أن تشهد السينما طورا جديدا يكون له أبلغ األثر فيما كانت قد أحرزته لغتها

وفي طـور آخر مــن أطوار " ى النطق،سينما مـن الصمت إلـي تحـول الوتـمثـل هــذا الطور الجديد فـ

بــدءًا " الشاشات العريضة"أخـرى وذلك عـنـدما دخـلـت السينما عـصـر ان عـلى المونتاج أن يتراجع خطـوة السينما ك

                                                           
1
  .538!#د ����، �ر�� !�ق ذ�ره، ص   

2
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فــإن حـجـم الشاشة الجـديـد وامـتـدادهـا الكـبـيـر إلـى الجانـبـيـن، بـدأ  1953ام فـي عـ - السينما سكوب- بابتكار 

  1."ي كـان يـمـارس بهـا المـونـتـاجدا جـديـدة عـلـى المـرونـة الـتيشكـل قـيـو 

ن صياغة الحكم على مدى فاعلية المونتاج في السينما المعاصرة، ال ينبغي أن يقوم على التفكير في إ"

المفاضلة بينه وبين أسلوب اللقطات الطويلة بل ينبغي أن تنبع من حقيقة ما يحمله المونتاج من وسائل 

. ليها بتوظيف اللقطات الطويلةوٕامكانيات خالقة، وفي نفس الوقت  أهمية القيم الجمالية التي يمكن الحصول ع

بل يعني أن هناك حدودًا لتوظيف كل هذا وذاك، وفقا لطبيعة كل فيلم على حدة بل وفقا لطبيعة كل مشهد داخل 

  2."الفيلم الواحد

 :يع التـقـنيـطراج والتــقـاإلخ

الميزانية وطاقم العمل وغيره ة فـنـيـة وٕاداريـة شاملـة تـبـدأ بالسيناريـو مـرورا بتقديـر و عـمـلـياإلخراج هـ

والمخرج هو المسؤول عن تحقيق الفيلم في صورته النهائية وهذه المسؤولية لها  وتنتهي بالفيلم الجاهز للعرض،

وجهان متباينان األول خالق والثاني إداري، فمن الناحية األولى يعتبر المخرج بمثابة الفكر الحساس الموحد لكل 

اون في تشكيل الفيلم في صورته النهائية، ومن الناحية األخرى فالمخرج هو المدير الفني العناصر الفنية التي تتع

معجم الفن "أحمد كامل مرسي في "لجمع الفنيين والفنانين الذين يعملون في الفيلم، وفي هذا الصدد يقول 

ر ال يجـمـع مــا بـيـن مـظـهـال مـتـواصـب عـملـب جـهـدا وفـنـا تـتـطـلة، يـتـطـمهـمـة اإلخــراج مـهـمـة شــاقـ": "السينمائي

ة، للـربــط وتـدعـيــم العالقــات بـيــن الـوحـدات الـفـنـيـة والطاقـات الـبشـريـة، والمعـدات دة والسياسة والـدرايـالقـيـا

 ظ المكـتـوب إلى الفـيـلـم المعــروضـي ويـتحـول اللفـم التفاهــم ويـتـم الخـلـق الفـنولـيات في وحـدة وتـفـاهــم حـتى يـتـواأل

                                                           
1
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المـمـثـل وبـيـن  ة للحـركة فـي المـنـظـر والـتـي تـتالءم بـيــنفي صـورة مـرئـية وصــوت مسـمــوع هـي الخـطـة المـرسـوم

  1."ن أشـيـاء ومـمـثـلـيــنمـا يـحـيـط به مـ

بتجزئة أو تقسيم كل مشهـد مــن مشاهـد السيناريو هــو قـيام المخرج ) "الديكوباج(المقصود بالتقطيع التقني 

إلى لقطات ذات أحجام ومواصفات فنية محددة تبين الشكل الفني العام الذي سيتم تنفيذها به والذي يتصور 

المخرج أن تظهر به في الفيلم على وجه التقريب أو التحديد، وتجزئة المشهد إلى لقطات ال تتم وفقـا لقاعدة 

ه أهداف فنية محددة وما يتطلبه من مواصفات تحقــق ل لرؤية وٕاحساس المخرج بالمشهد محددة بل تخضع

فـبـيـنـما يتطلب أحـد المشاهـد من وجهة نظر المخرج التقطيع إلى العديد من اللقطات فإن آخرا قد ال يتطلب إال 

  2."كله في لـقـطة واحدةعددا محـدودا جـدا بينما ال يتطلب ثالث أيـة تقطيع ويـرى المخرج أن ينـفـذه 

إن عملية التقطيع التقني تمثل عمال هاما بالنسبة للمخرج من حيث أنها تعبر عن رؤيته الخاصة لكل 

وهي ليست مجرد تجزئة السيناريو في عدة لقطات بل هي ممارسة أساسية لمفهوم  من مضمون وشكل اللقطة،

  .اللغة السينمائية

                                                           
1
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II -نىــة المعــونــقـي وأيــائـمـنـيـاب الســطــالخ:  

  :ونة السمعـية البصرية في السينمااأليقـ 1- 2  

 :ةـونـاأليق �

يطـلــق عـلـى أنـظـمــة " «Charles Sanders Piers» ة، حسـب شـارل سـنــدرس بـــيـرسمصطـلح أيقون

ي قـديــم بمـعــنى صــورة ـذا المصـطـلح ذو أصـل يــونـانـعـــن األنـظـمــة اللـسـانـيـة وهـ اســي المـمـيــزالتـمـثـيــل القـي

image الغـيـبـي، مــن هـنــا  ه، فالتـمـثـيـل يـمــر عــبـر الـتـمـثـيـلفالصـورة كانـت تعـني صـورة اإللـر الغــرب، وفـي نظ

بعـد هـذا أصبحـت الصـورة تأخـذ دور عـمـاد الخيال وبـذلـك نـتـج الربـط الدائـم  Iconeالمـرجــع األول لكـلمـة أيـقــونة 

  1."بـيـن الصـورة والخيال

 :ةـريــة البصـيـعـمـالعالمات الس �

ساعــد عـلى توسيع مجاالت  1927ام عـول الصوت ـشارهما ودخـتـزيون وانفلإن ظهــور السينما والت

ة شـبـكــة السـمـعـي االتـصـال أثــر فــي فعــالـيـ التواصـل البـشــري وحـتى مجال السيـمـيـولـوجــيــا وتـطـور وسـيـلـة

: ـــل مظاهــره فــية، الـذي تـتـمـثهــي ولـيـدة عـصــر التكـنـولـوجـيـا الحديـث البصــري، إن العـالمات السمعـيــة البصرية

وقـد تـبـنـتـهــا السيميولوجيا كـشكل "التلفاز، الهاتف المحمول، الكمبيوتر، وهــو يطابـق مـا بـيـن األيقـونة والصوت، 

اليومية نسمع أصـواتا ولغـات  ه، فـنحـن فـي حـياتـناونـقـال لحقـائـق ع،واصل، فهـو أكـثر محاكـاة للـواقمــن أشكال الت

إيـماءات وصــور، واستخــدام هــاتـين الحاستين مرتبط باإلدراك والفـكـر أشــد ارتـبـاط، وهـذا ظاهر خصوصا ـرى ون

ا هـذا النــوع مـن العالمات ـيـولـوجـيـوقــد درســت السـيـم في عصرنا الحالي، إذ هـمــا أنجع وسيلتين لتعليم اللغات،
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ـا عـن نظريات هـذه العالمات وكـيفـية تطبيقها فـقـد ظهـرت بشكـل أم...اإلشهارالسينما، المسرح، : فـي عــدة فـنون

  1."ـرىعي من جهة، والبصـري مـن جهـة أخواضح مـن خالل دراسة كـل منها عـلى حـدة أي دراسة السم

 :يةـونـقـالمات األيـالع �

ة مـن أهــم دراسـات السيـمـيـولـوجـيـا بعـد اللغـة، حـيـث قـامـت بتطـويـرهـا، راسـة العـالمـات األيـقــونـيد دــعـت

وهــو تصـور نسبي عـلى –هـي حـصـيـلة مجموعــة مــن اإلجــراءات الخـطابـيـة الـتي تـسـتـنـد إلـى التصور "فاأليـقـونة 

  2."الـذي تـتـبـنـاه الثـقافـة مـن أجـل تقـطيع الواقـع -ـالحكـل 

ا نعـتـقـد بـل نحـتـاج إلــى وسيــط هــذا نستـطـيـع إدراكها مـبـاشـرة كـمال "والصــور ذات طـبـيـعـة مـسـنـنـة 

ـا، فهــي عــبارة عــن تمثيل واقـعي ينـتـقـل إلـى الذهـن لـيـتـرسخ فـيه كـموضوع، لكـن وسيط هــو المــؤول الــذي يفسرهال

وقـد أطلـق  ة والتـواصل والتمثيل،ـلى هـذا المـوضـوع، وهـي حـامـلة للدالله حتى نتعـرف ععـلينا تـقـنـيـنه وتحـديـد

ة عــلى المـدركالذي يشكـل المعـرفـة األولـيـة الـتي تساعـد الذات " "سنن التعــرف"عـلى النمـوذج اإلدراكي " إيكــو"

  3."قعـيـة الـتي نشير إلـيهافــك رمــوز مجــمل الصــور البصريـة وربـطها بالتجربة الوا

 :ماـنـيـات السـيـائـيـمـيـس �

ث هـــدف ابـتـداء ـــمــيـائـيـة السـيـنـمـا، حــيـيــي سـسـؤســن مــم" Christian Metz" "كـريـسـتـيـان مـيـتـز"ان ك

د السيميائيات، مستعـيـرا قـواعـــلى شـريـط الروايـة الخيـالـية ا، وتطـبـيـقـها عإلـى وضع منهجية وتطويرهـ 1967 مـن

األول : ات إلـى ثالث مستويـ ة السينمائيـة، وقسمهادرس الخـدعـ"رابط الشريــط السينمائي وأحداثـه، ثــم فـدرس تــ

وأخيــرا عـلى ) عـمل الممثلين(، ثــم عـلى المستوى المشهد السينمائي )التقاط الصورة(عــلى مستوى الكـاميـرا 

ة، وللسـيـنـمــا لغــات خـاصة ن تصنـيـف الحـمــولة الـداللـية للخـدعــة السيـنـمائـيـركــيـب الفـيـلـم الـذي يمكــن مــمسـتـوى تـ
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تـكون لـغـتـهـا صامـتـة، أو كـما أطـلـق عـلـيها ي الفــنــون تــتــواصل عـبـرها مع الجـمـهـور، فـقـد تميـزهـا عــن بــاقـ

  1."ا، وهــي لغـة بــدايـاتـهـ"ـمم العـظـياألبـك"اســم " تــولـسـتــوي"

هـا إذ ل" الصــورة المـتحـركـة"األولى في : تـمـثـلـت حـسـبـه فـي ات للسيـنـمـاخـمـس لـغـ" مـيــتـــز"وقد مــيـز 

" القصصيباع االستت"د يـيـن والقـيام بالخداع، ثـم نجـن خالل خاصية التعـدالالت وٕايـحاءات خـاصة، تظهر مـ

ة ذات مـدلـوالت لـقـصة واحدة في النهـايي تـلـك اللقـطات المـرتـبطة ببعضها والمنتجة ات فباعتـباره ثـاني اللغـ

هـم طـوقة استخـدمـت عـبارات مكـتـوبة لفكـلغة ثـالثة، فـقـبـل أن تـكون السينما من" الصوت اللفظي"عـديـدة، ثــم 

غـة رابعـة مـن لغـات السينـما، إذ أنها تفتعـل ضجـيجا ينـاسب الفيلم المنتج فيصبح فهـو ل" الضجيج"القصة، أمـا 

األول عالقـة تـكرار بينها وبـيـن باقي : جــزءا منه، ثــم تــأتي المــوسيقى كــلغة خامسة، وهــي هــنا لـديها استعماالن

  2."على االستغراب أو االستهجانوالثاني عالقة تناقض واختالف يبعث  العناصر الصوتية والبصرية،

 :ةـيـداللـات الــتويـوم المســي ومفهـيلمـق الفـة للنســنيـة الفــألـالمس �

ات التـعـبـيـر ة تعـني أن مستـوى مــن مستــويـة الفـنـيـة للنسـق الفـيـلمي ومفـهـوم المستويات الدالليإن المسـأل

و الــذي األولـى أن الفـكـر هـــ: "ـمـاوذلك بالتـركـيز عـلى نقـطـتـيـن ه ه،الخـاصة بهـذه لـه تعـبـيـر داللي خـاص بـ

و يـرى أن ؛ وهـ"Photogénique"ك ز عـلى مـفـهـوم الفـوتـوجـيـنـية الـتي تـركـرمـوز ولـيـس العـكـس، والثـانـييـخـلـق ال

ن يصـبـح رمـزا إذا دخل كجــزء اللغــويـة، ولـكــوز ميدخـل ضـمــن الر ي الطبيعة ال الشـيء الحـقـيـقي والعادي وجوده ف

ة ولـكـن ازدواجـيـتـه أو انعـكاسـه يدخل فـي الـعـمـلـية الفـكـري ادي حـقـيـقـي المـ -فهـو شـيء–ي العملية االزدواجـيـة ف

  3."مـنـها نـسـتـخـلـصـهـ ن أنـفـجـيـر المعــاني الـتـي يـمـكى تفي لـقـطة فـنـية، هــو القــادر عـل
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سق الفيلمي عـلى التعبير الفـني والـفـكري وفـقا لإلمكانـيـات أن قــدرة الن: ن هـاتـيــن النـقـطـتـيـننـسـتـنـتـج م

ي ـدة هذه الصــورة الجــديـة في صـورة جـديـدة، هـدرة عـلـى إعـادة عــرض األشـيـاء الحـقـيـقـيالمتاحة تـتـضح في الــقـ

  .دي آن واحـوالفـكـريـة فـ ةم غــني بالـمـعـانـي الفـنـيالفـيـلم هـو عـال مـعـمـيـق المـعـاني، فـعـالـة وتـاعــفالقـادرة عــلى مض
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  :ماـنـيـة في السـريـية البصــمعـة الســاللغ 2- 2

ة أكـثـر مـنها ة ذهـنـيوحالددا بـجـدارة مسـعـى مـفـتـوحا ومـحـ" ميتز"حسب  1975ا مـنـذ لـقـد أصبحـت السينـمـ

ا ا باستقاللية السينما ذلك ألنهـذيـن نادو ه أطروحة، وهـــو مـن بـيـن األوائـل الـة وعـمقا ايستمولوجيا أكـثـر مـنمدرس

مـيــز "ا ثـقـافـات وديـانـات الشعـوب، ومن اخـتالف لغـات و ـة عـالـمـية عـلى الرغــم مـتمكـنت مــن أن تصبح لغ

فـي  1946ه المشهـورة عــام ي وذلك مــن خالل دراستـسـيـمـيــولـوج ورا مـن مـنـظـن السـيـنـمـــو تـحـدثـه عــيـان هكـريست

" إتصاالت"ة البـاريـسـيـة من المجـل عي العــدد الرابفـ" ـل السينما لـسـان أم لغــة؟هـ"هــذا المجـال الموســومة بعــنـوان 

Communication ه ومستـقـل ص الـدراسـة فـي أن السيـنـما إضافة إلى اعـتـبـارهـا فـنا قـائـم بحد ذاتتــتــلخـ، حـيــث

و وتــراكـيــب فإنها تعــد عـن جميع الفـنـون األخـرى كـذلك بـوصـفـهــا فـعــال كخـطاب هـي لغــة ووصـفــهــا شـفـــرة نـحــ

  1."هــي لغـة ولسـان واحــد"مـيـتــز ـا أي أن السـيـنـمـا فــي رأي كريستيان لسان

  :ي كاآلتيات مـن التشفـيـر أو التقطيع وهـال السينمائي حسب مـيـتــز بخمسة مستويلـقــد مـر االتص

 .ة إلى أخرىـافـقــن ثــف مـلـتـخـب يـسـتــكـراءة مــام قـظـر نـبـتـعـه إذ يـد ذاتـاإلدراك في ح -1

 .ةاألشـيــاء البـصــرية والصـوتــيـة الـتي تـظهـر عـلى الشــاشــخـتـلــف تـمـيــز بـيــن م -2

 .ا بـبـعـــضـهعـــن األشـيــاء أو عــن عالقـات األشـيــاء بـعـضة اتـجالـنـى الــرمــزيــات ودالالت المعـن مـجـمــوع -3

 .رىــة الكبـرديــات الســيـنـبـوع الـمـجـم -4

لـتـشـكــل ة اصـر المـسـتــويـات األربـعـة السـابـقـسـيـنـما الـتي تـوظــف عــنبال ةمـجــمـوع األنـظـمــة المـخـتـصـ -5

 .يائـوع خــاص أي الخـطـاب السـيـنـمن نـخـطـابـا مـ
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 :ةالصــورة الســيـنمائـيـ �

 رــبـع ية،ـعـالواق وادــالم نــع جـتـنـت يـتـال اتــاعـاإلشع رورــمـل ةـيـمـتـالح ةـجـيـتـنـال يـه ةـيـائـمـنـيـالس ورةـالص

 جـتـنـت ال يـالـالتـب يــوهـت، بـثـوت هـيـلـع سـكـعـنـوت اسـسـالح طــريــالشـب دمـطـصــت أن ىــإل ةـيـائـمـنـيـالس راــيـالكام ةــدســع

، اسـسـالح طــريـالش ىــلـع عـواقــال اتـاعـوٕاشع وءــلض تـيـبـثـت اــهـأنــب اــهـصـيـلخـت نـكـمـي تيـال يةـلـمـالع ذهــه دونــب

، ةـــيـائــمـنـيـالس ورةــالص ةــعـيـبـط مــهـف ولــح ةـريـكـالف اراتــبـتـعاال نــم دــديــالع اـهـلــداخ يــف ويــتح ،ةـيـلـمـالع ذهــوه

 إنــف اليـتـالـوب اــهـسـكـعـت ةـيـعـواق وادــم ودــوج دونـب ــأشـنـت أن نــكـمـي ال اـمـنـيـالس أن اراتـبـتـعاال ذهـه مــأه نــوم

  .ريـــوهــج اطـبـرتا وــه عـواقـالـب اـهـباطـرتا

 ال السينمائية ورةــالص ةـطبيع خالل نـم السينما مـبفه تفاءـكاال إنـف ةـيقــالحق يـوف ":اتـدانــم انـدنــع ولـــقـي

 المتكاملة رةـكـالف ذهــه لـشكـت أن نـيمك ال رىــخأ يةـاحـن نـوم، اـنهـع املةـكـتـم رةـكــف يلـشكـتـب داــأب حــيسم أن نـيمك

 ورةـالص نـيـب ةـللعالق المكون اآلخر زءـالج ويبقى، اـبه زامـتـلاال نــوع، السينمائية الصورة طبيعة مـفه نــع زلــبمع

  1"."ةـيـائـالسينم ةـاللغ"بــ رفــيع لما ةـلـالمشك رىـاألخ رـناصـالعـة يـوبق السينمائية

ينقــل وأيـقــون بصــري  از،أن الصــورة السينمـائـيـة هـي عالمة سيمـيـائـية بامتــيـ" "داويجـمـيـل حـمـ"رى يــ

واقعـية تقــريـرية  ون وثـيقـةال فـنـيا وجـمالـيـا، وقــد تـكون مـتـخـيأن الصـورة قـد تـك ا، ويعـني هــذارفـيا أو خـيـالـيالـواقع ح

ذي يـتـلـقـى ـهـا مـع بـالمـسـتـقـبـل أو الـراصـد الـي عـالقـتصورة السـيـنـمــائــيــة إال فـرة، وال يمكـن الحديث عـن الومـباش

–ـق يـتحـقم، ال ن ثـ، ومةذة حـسـيـة وذهـنـيـوٕادراك وتـقـبــل ولـ ات إنـتـشــاءر، ويـدخـل مـعـهـا فـي عــالقـهــذه الصــو 

 ا،ورة فـيـلـمـيـناء الصـــد بذي يـعـيرة السـيـنـمائـية إال بـفـعـل التـلـقي أو التـقـبـل، ألن الـراصـد هـو الالصـو  - سـيـمـيـوزيــس

  2."ةالمـحـتـمـلة أو المـمـكـنـة أو ا الحـقـيـقـيويـعـطي للصــورة المـتـلـقـية دالالته
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ي واقـع العـصـر، رة السـيـنـمــائـية الـيــوم هـالصـــو "أن  "سـلـيـمــان الحـقــيــوي"ــربي رى الناقــد السينمائي المغيــ

الــتعـــامـل بـهـا  ـاســــواء قـــبـــلـن–ا، وهـي ورفـضهــا بـأي شـكــل مـن األشـكــال هــو رفــض ضـمـني للـتـواصـل بـــواسـطـتـهـ

ر عـلى هــذا الحـال لـيــنـا، وتـعـتـرض طريـقــنـا، فــاألمـهـا عــلحظة وتــفـرض نـــفــس ـا في كلرقــنتـخـتـ - أم رفـضـناه

فالصــورة ...) (ها كـن مـن التعـامل اإليجـابـي مـعة بخـلـفــيـة مـعـرفــيـة تـمع الصـورة السينمائـيلتعــامل مب ايـتـطـل

رى، فهـي بفضـل ة األخـاط الصــور ــري يجعـلها مميــزة عــن بـاقـي أنـمـهة تحـتــفـظ لـنـفـسهـا بفـرق جـو السـيــنـمـائـي

  1."اء بـعـمـق أكـثـرــفــاذة، حـيـث تعـكــس األشـيـة تـبـقــى ذات قـــدرة نالحــركـ

 :ةـيـمائـنـيـة السـلغـال �

 طـريـالش رـبـعـي فــيـك : ةـيـمائـنـيـالس ةـباللغ دــصــقـي": ءراــحـالص من لــاتــمق" ةـوعــوســم وقعـم ولـقـي

ي ـائـمـنـيـلم السـيـة الفـغـإن لــم فـن ثـوم ،دـاهـشــون إلى المــمــضـكرة أو المــل الفـقـنـف تـيــوك ،صةــالق نــع ائيـمـنـيـالس

ة ـيــمالـا الجــمهـيــقـة بـيـمائـنـيـة السـغـلـى الـلــكم عـحـن الـكـمـك ال يـذلـول ،لــقـنـذا الـة هـمـهـولى مـتـي تـتـل الـائـوسـني الــتع

  2."ةـصـلى القــود عــعـي تــتـا الـهـاتـدمـدر خــقـن بـا، ولكــدهـوح

رى قـابـلة للـتـحلـيـل والـفـهـم ة أخأي لـغـلـغـة السـيـنـمـا هـي ك"أن " قــيــويسـلـيـمــان الحـ"ـك ى ذلويـضـيــف إل

دث عــن م يـتـحـثـ(...) يـل هــذه اللــغــة ات تحـلـلـيـى آـيـحـا يـجــب أن نـتــوفــر عـلاس صـحـهــذا القــيـ لـكـن لـكي يـكـون

ا مــر نـوايـة تُـضــا، ألن هـنـاك تــوجـهـات سـيـنـمـائـيات الصــورة السـيـنـمـائـيـة وخـصـوصـا االسـتـهـالك الســاذج لهيـسـلـبـ

  3."ـراآلخـ عف مــن صـني تـنـاوال ألفـكـار ومـواقـاعــاول بشكـل غـيـر و ح هــذا التـنبــريـئة، فـيـصـبلـيـسـت 

وية ــر اللغـاصـنـن العـة مـوعــمـجـن مــون مـكـتـا تـى أنهــنـعـمـي، بـبـيـركــن تــي فـا هـهـرفــعـتي نـا الـمـنـيـإن الس

  .رـويـصـالت إلى ةـباإلضاف، األدب، لــيـثـمـالت، ىـقـيـوســالم، تـحـالن ة،ـيـلـكيـشـون التـنـوهي الفة ـسـانــجـتـمـفة والـلـتـالمخ
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 :ةـيـائـمـنـيـة الســر اللغــناصــع �

بـعـضـهــا ة دالة مـخـتـلـفـواد تـعـبـيــر ة لـغـة مركـبة مـن خـمــس مـائـيــبـر اللـغـة السـيـنـمـتـعـت "زمـيـتـ"نــظـر ي ـف

الصـــور الفــوتـــوغـــرافـيـة الـمـتـحـركة والـبـيــانـات ا ونــان شـريـــط الصـــورة وهــموعــان يـكــــث أن نـحـي عــن بـعــض

لـصــوت ـل الضـجـيـج واســي أو األيـقـونـي مـثـي الـتـي تـشـكــل شــريــط الصــوت القـيــاة أنــواع هـوبـة وثــالثـالـمـكـتـ

  .يوســيـقــر أو التـعـلـيــق والصــوت المــن خالل الحــواـوق به أي صــوت المـتـكـلـم مالمـنـط

ا والـبـعــض ص بـالسـيـنـمـمـخـتـا س بـالـرغــم مــن اخـتـالفـهـا وكـون بـعــضـهـة الخـمــدالـإن هــذه العـنــاصــر الـ"

يـسـمــى بـالخـطـاب  بـعــض وهــذاا الـا إال أنـهـا هـي الـتـي تـشـكـل تــكامـال مع بـعـضـهــمـــتــص بــالسـيـنر غــيــر مـخاآلخـ

ـبــرز بهـذه القـــوة ن لـتـم تـكـن خـصــائــص فـهـي لـيـنـمـائـيـة مـة السالسـيـنـمائـي، هـذا بـإيجـاز مـا يـمـتــاز به مـفـهـوم اللغـ

  1."ةالسـيـمـيــولـوجـيـا لـظاهــــرة السـيـنـمـا مـسـاهـمـة رائـعـقــدم م تـلـو ل

 :يةـائـمـنـيـة السـس اللغـأس �

ـتـفــاصـيــل ي بــأقــل قـــدر مـــن الو إيـصـال المـعـنـى إلــى المـتـلـقـاإليـجـاز بـمـعـنـاه الـبـسـيــط هــ :جازـاإلي: أوال

دورا  وفـي السـيـنـمــا فــإن اإليـجــاز يـلـعــب: "بـالـتــركـيــز عـلـى الـتـفــاصـيــل الــرئـيـسـيــة الـمـكـونة لهـاه أو المـعـبــرة عــنـ

أو ار أهــــم عــنــاصــر الـحــدث بـالـغ األهــمـيـة فـي اللـغـة السـيـنـمــائـيـة فـهــو فــي شـكــله الشــائـع يــوظــف فــي اخـتـيـ

ة خــاصــة وذلــك بـهـــدف هـمـيـا وال تـمـثــل ألـتــي يـمـكـنـه فـيـهـا ضـمـنـة فــقــط دون التـفــاصـيـل االتـفــاصــيـل ذات الــداللـ

بــاإلضــافــة إلــى ر عـلــى الـحـــدث وتـطــوراتــه ة تــركـيـز مـسـتـمــبـانـتـبـاه المـشــاهــــد فــي حـالـ ـدث فــي االحـتـفــاظالتـحـ

  2."ماع الـفـيـلـي إيــقـالـتـحـكــم فـ
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  :يع وهـــي كـالـتــالـــاز أنـــواكــمـا أن اإليــج

ة، ـيـائــمـنـيـة السـغـة للـامــة العـعـيـبـى الطـلـم عــائــاز القــجـن اإليــوع مــنـك الـه ذلـد بـــصـقـوي": يـنــاز الفـجـاإلي .1

از ـجــة واإليــفـيــعـة الضـنــذف األزمــع حـة مـويـــة القـنــل أو األزمــيـاصــفـم التــار أهـيـتـن خالل اخــم كـم ذلــتـوي

ن ــزمــري الــصـنــن عــل مــل كــيـكـشـي تــة فـرونــث المــيـن حــم مــلـيـن الفــة فـعـيـبـطـط بــبـرتــورة يــذه الصــهـب

 .يــائـمـنـيـرد الســدم السـا يخـمـي بـمـلـيـان الفـكـمـي والـمـلـيـفـال

ويـقـصــد بـه ذلـك الـنـوع مــن اإليـجـاز الـذي تـتـطـلـبـه دواعـي الـبـنـاء الــدوائـي مــن : اإليـجـاز الــدرامـي .2

اإلثــارة الـتــأكـيــد والـتـشــويـــق والـمـفــاجــأة و تـتـمـثــل فـي خـلــق عــنــاصــر ) ةقـــوة تــأثـيــريــ(تـأثــيــرات درامـيـة 

 1."إلـــخ...ــروالقـلــق والـتــوت

از لـتـجـنــب التـصــويـــر ويـقـصــد بــه تــوظــيـف اإليـجـ: "اإليـجـاز ألسـبــاب اجـتـمـاعـيـة وٕانـسـانـيـة وقـانــونـيـة .3

اهـــد الـمـحـرمــات االجـتـمـاعـيــة مـثــل ة أو مــشـعـنــف والحــوادث األلـيـمـوال المـبــاشــر لـمــواقــف القــســـوة

مـشـاهـــد الجـنـس، وتـجـنـب التـصــويـر المـبـاشــر مـثــل هـذه المـواقــف قــد يـكـون مـرجـعـه لـكـونـهـا مـنافــيـة 

تــؤذي الشـعــور اإلنـسـاني بـشـكـل أو بـآخـر، مــن د أنـهـا قــللـذوق السـلـيـم أو الـتـقــالـيـد االجـتـمـاعــيـة أو 

رى فـقــد يــكـون هـنــاك نــوعـا مــن الـتـأكــد أو الـتــوقع بـاعــتـــراض الـــرقـابـة عــلـيـهـا وعـــدم السـمـاح ة أخــنـاحــيـ

 2."ةبـظـهـــورهـا عـلـى الـشــاشـ

تـســب الــرمــز السـيـنـمـائـي أهـمـيـة خـاصـة كــأحــد دعـائــم اللـغـة السـيـنـمـائـية الـتـي تـعـتـمـد يكــ :زــرمـال: اـيـانـث

رمــز فــالـ"فـي تـعـبـيــرهــا عـلى الصــورة بـالــدرجـة األولى لإليـحـاء بـالمعــانـي المــراد إيـصــالـهـا إلــى الـمـشــاهــد 

ـمـعــنـى أعـمــق مــن ه بهــد عــن طـريــق اإليـحــاء لاعـنـاه الــدقـيــق يـهــدف إلـى الـتــأثـيـر فــي المـشـلسـيـنـمـائـي بـمـا

بـعــدها األول ي ى فــإن الصــورة تـقــدم مـعـنـاهــا الـبـسـيــط فـللـصــورة، بعـبــارة أخــر ) الـبـسـيــط(ى المـبـاشــر المـعـنـ
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ـتــوظـيـف الــرمــز السـيـنـمـائـي ال يـعـتـبــر ف ى رمــز غــيــر مـبــاشــر فــي بعــدهــا الـثـانـي،لـى تـضـمـنـهـا لمعــنبـاإلضـافـة إ

يـة بـل تـقــوم بـتــوظـيـفـه لـضــرورة فـنـدود ـمـا ال يعـتـبــر أمــرا يـمـكـن مـمـارسـتـه بال قـيــود أو حــه كهــدفــا فـي حـد ذات

ـلـب دائـمــا نــوع المـشــاركـة الـذهـنـيـة مــن جـانــب ى الــرمــزي يـتـطـروف معـيـنــة ألن ذلـك المعـني ظـمحــددة وفـ

  1."دم ال يـنـتـج أثــرهالمـشـاهــد وبــدون هــذه الـمـشـاركة فـإن الــرمــز المـسـتـخـ

أو الـمـخــرج قــد ال  ي قــد يـقـصـدهــا كاتـب السـيـنـاريــوالــرمــوز الـتـومـــن هـنـا يـمـكـن القــول بـأن بعــض   

  مـية مـعـيـنة ة قــو ـمـيـعـهــم إذا كانـت معانـيـهـا مـسـتـمــدة مـن إيــديــولــوجـيــة أو بـيـئـا بـعـض المـشـاهــديــن أو جيـدركـهـ

المـثــل فــإن ون بـعـيــدا عــن إدراك مـشـاهــدي بـيـئــة أو أرض أخــرى وبـة ويـكـأو مـن أسـلــوب الحـيـاة فـي دولـة مـعـيـن

ة مــن ـلـب حــد أدنـى مــن الثـقــافـة أو ثـقــافـة مـعـيـنـة فــإنـهـا ال تـصـل إلـى الطـبـقـة الشـعـبـيـي تـتـطالــرمــوز الـتـ

  .المـشـاهــديــن

ونـة لألسـلــوب الفـيـلـمـي ى غـالـبـية العـنـاصـر المـكـجـمالـية الـمـعـطـى السـيـنـمـائـي مــن جـهـتـهـا عـل نـــراهـــوت"  

ـدم فـكــرة مـعـيـنـة فــي أقـصى تـمـثـالتـهـا ة أن تـقــا مـجـتـمـعـويـمـكـنـه...) اج واألداء التـمـثـيـلـيى والمــونـتـالمــوسـيـقـك(

مـتـعـيــن فـي ة لإلغــراء الـلى الشـاشـة، وما نـراه الـيــوم مـجـســدا عـلى الشـاشـة هــو مغــامــرة الفـيـلــم الالحـقـحــيـوية ع

يــق نـصـي وبـصــري، يـجـعـلـهـا فـرصـة ذهـبـيـة لـصـانـعــي ر عـلـيـه مــن تـشـو مـا تـتـوفـن الـقصـص، بـذلـك النـمــط مـ

لـتـعـلـن الصـورة عــن جـمـالها الـذي تــؤطـره عـالقـة  رى،هــة ومـطـلـبـا عـاطـفـيـا للجـمـهــور مــن جـهة أخـاألفالم مـن جـ

  2."رارتـمـاسـصمـيـمـية تـنـمـو بـ

ـمـا مـجـازا هــي يـمـكـنـنـا الـقــول مجـازا إن السـيـن"أنـه " السـيـنـمـا لـغـة"عـمــار مـحـمــود فـي مـقـاله " هــذا ويـقـــول

ي تـتـكـون مــن ـر والـتـع عـشـرن التـاســيـنـيـة الـتـي نـشـأت فـي القـإحـدى اللـغـات الـمـصـريـة القــديـمـة أو حـتى الص

ل تـتـواصـهـا ـدور الطـبـيـعـة والمـحـيــط الخارجي لإلنـســان والـتـي بن اإلشـارات الـتي نـشـأت أيضـا مـن م مـعـقــد مـانـظ
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ات ذلـك ها كـلـغـة، بـل ألن صـفـحـولدم قـبــا إلـى قــامــوس لـغــوي ال لعـره والـتــي يـسـتـحـيــل ضـمـهـالل مـشـاعــمـن خ

  1."ورون مـن الصـلقـامـوس سـتـكـون النهـائـية ألنهــا تـتـكا
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  :ياـولوجيدا باالالقــة السـيـنـمع 3- 2

 :ياـولوجـاإلدية ـيــماه �

 Dictionary Of Media and"ه جـه هــو مـا تـضـمـنـن إدراأول تـعــريـف لإلديـولـوجـيـا يـمـكـ

Communication Studies "اإلنـسـان والـتـي تـم ومـعـتـقــدات تـتـعـلــق بـ ارهـي نـظـام لألفـك: "وهـــو كالـتـالـي

ة والـتـي لـك لـتـنـفـيـذ أعـمـال مـعـيـنى دعــم شـعـبــي وذا للحــصــول عـلـم بـهالـتـحكأو بـاألحـرى " العـبالـت"هـا وتـبـسـيـط

  1."يــزة إلحــداث تـغـيـيــر اجـتـماعـغـالـبـا مـا تـكـون محـف

 من قـسـن اـيـوجـولـديـاإلي" أن ثــيـغ فـاطـع دـمـحـمـل اعـمـتـاالج مـلـع وســامــق ا ورد فـيثـان تعــريف هـــو م

 خالل نــم دةــقـعـم ةـيـاعـمـتـاج رــواهــظ رــيـسـفـت ىـإل ىـعـسـي قــسـن ارية،ـيـعـوم يةـعـواقـال مـيـاهــوالمف داتــقـتـعـالم

  2".اتـماعـوالج رادـلألف ةـيــاعـمـتـواالج ةـيـاسـيـالس اراتـيـتـاالخ طـسـبـوي هـوجــور يــظـنـم

 قـسـن نـكويـت يةـلـمـع جـاتـن اـأنه ىـلـع اـيـولوجـديــاإلي -دويــب زكي دــمـأح- ورــتـدكـالث تـعــريــف هــو ثـالـ

 ةـاعـمـج كل اـيـوجـاإليديول لـشكـتـوت، مةـدائ ةـفـبص اـهـيـلـع قـبـطـوي ردــوالف معـتـجـوالم ةـعـيـبـالط رــسـفـي امـع كريـف

  3."اـاطهـشـن واحيـون ةـيـماعـتـواالج ةـيـرافـغـالج اـتهـئـيـبـب

أول مــن صـك  يـعــد" De Tracy"دي تــراســي "حـيـث ذكــر أن " لالمقـاتـ"ع رابع تـعـريــف هــو ما ذكـره مـوقـ

ويـعـنـي تـراسـي ، "ـيةعـنـاصــر اإليـديـولـوج"ي كـتـابـه مصـطـلـح االيـدولوجـيـا فـي عـصـر التـنــويــر الفــرنـسـي، فـ

ـدرس مـدى صـحـة أو خـطـأ األفـكار الـتـي يـحـمـلـهـا النــاس، هــذه ار، أو العـلـم الــذي يـبـاإليـديـولـوجـية عـلـم األفـك

المجـتـمـع، وقــد  ة ألعــضــاءالعـقـلـيـ الءم مـع العـمـلـيـاتى مـنهـا الـنـظــريـات والفــرضـيــات، الـتـي تـتـاألفـكار الـتـي تـُبـن
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األفـكـار فـحـسـب، بـل الـنـظـام الـفـكـري والعــاطـفــي  ح ال يـعـنـي عـلـمتـشــر اسـتـعـمـال هــذا االصـطالح بـحـيــث أصـبانـ

  1."اننـسـع واإلــواقــف األفــراد مــن العـالـم والمـجـتـمـل الــذي يـعـبــر عــن مالشـام

  :ا أنـعــريـفــات يـتــبـيـن لـنـالتالل هــذه ومــن خ

 .مــيـاهـفـوم داتــقـتـعـم مــضـي ريــكـف قــسـن نــع ارةـبـع اــيـوجــولـديـاإلي" - 

 .ةـفـلـتـخـالم ةـيـاتـيـالح رــواهـالظ رــسـفـت ةـريـيـسـفـت ةـفـيـوظ اـيـوجـولــديـاإلي ةــفـيـوظ - 

  2".اتـاعـمـوالج رادــاألف وـــه اــورهــهـمـج - 

 :انــقـد االيـديـولـوجــيـ �

ت ـل رصـاصـاتـعــريــف واضــح لاليـدولوجـيـا جـعـلـهـا تـصـبـح لـوحة رمـاية تـسـتـقـبـل كـدم االتـفــاق عـلـى إن عـ

 دهـعـوي ون،ــالطـأف ىـإل يـولوجـديـاألي رـيـكـفـتـال "Carl Bober" "كـارل بـوبــر"حـيـث يـرجـع "ا، الـنـقـد الــذي وجـه إلـيـهـ

" نــيـرلـب اـيـسـإي" اـأم، داثــاألح مــهـف لـمح لــحـت يــتـال ةــقـرطــاله نــم وعــن هـوأن ع،ــواقـالـب هـل ةــالقـع ال ًراـيـكـفـت

"Esiya Berlin "ىــإل عـرجــي نـكـول ة،ـادقـص ةـقـيـقـح اـهـونــك ىـإل عـرجـي ال اـيـوجـولـديـياإل احـجـن أن رىـيـف 

 هـارسـتم زــجاه رـيـكـفـت اـيـولوجـديـياال إنــف" Hidger" رـجـديـايـله ةـبـسـنـالـوب ب،ـسـحـف اـهـتـذاجـوس اــتهـاطـسـب

 ًراــكـف اـفهـوصـب ةـنـيـعـم اـيـوجـولـديـأي يــف ونــرطـخـنـي نــذيـالـف، اؤلـسـتـوال لـيـلـالتح ناءـع نـم ردــالف يـفـعـوي ماعة،ـالج

  3."زةــالجاه غـيـالص دــرديـتـب ونـفـتـكـوي قة،ـيـقـالح الكـتـام ةـطـبـوغ ةـرفــعـالم رــخـفـب رونــيشع ًزاــجاه

أو ـر أن االخـتــالف فــي التـفـسي" ومأخـبـار الـيـ"في المــوقـع االلكـتــروني لجــريـدة " ـدويـعــدنان عــ"ويـذكـر 

ـات حـوامـلهـمـا االجـتـماعـية ومـفـكـروهــا مـمـثـلة بـحـكـوم ايـتـجـلى فـي مـوقـفـيـن أسـاسـيـيـن لـهـم"لاليـدولوجـيـا، التـنـظـيــر 

  ة؛مـعـيـن ةـل لصـالح قــوى طـبـقــية تـعـميــاسـيــة، ومــؤسسـات فـكـريـزاب سـأحو 
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واعـتـبـرهـا شـكال مــن أشـكـال الـوعـي الــزائــف غـيـر هـناك مـن أعــاب االيـدولـوجـيـا : المـوقــف األول -

  .عالمـنـطـبـق عـلـى الـواق

" جورج لـوكاش"ا، كما هو الحال عند يا عقالنيــا واعـتبرها وعوهــو موقــف مـن أشـاد به: ثـانيوقــف الالمـ -

  1."لى النظر، بل على العملـ تحفز عيدة الـقـم، هـي بمثابة عااليدولوجيا هــي تـصــور للعالـ: "ـولحـيث يق

 :دولوجياـداف االيـأه �

 ال انـسـاإلنـف ره،ـيـسـفـوت مـالـالع مـهـف هـخالل نـم نـكـمـي اـريــظـن اـقـسً ـن تياـوجـيديولاإل دمــقـت األول امـالمق يـف

 أم كـبذل يـوع لىـع ردــالف انـك واءــوس ه،ـداتــقـتـعـوم يةـذاتـال كارهـوأف هـوراتـتص قــوف دركهــي لـب و،ــه اـكم واقعـال رىـي

 كارـاألفـف" اله،ـعـأف ىـلـع رـؤثــوت وكهـلـس ددــتح ةــيـاسـيـس كارـوأف مــيـق نــم ةـيـعـرجــم له ذــخـتـي انـسـإن لــك إنـف ال

 كارـاألف إن، هـهـوجـوت يـاسـيـالس اطــشـنـوال لـقـالع يــف رـؤثـت تيـال يــه رىـبـك اـدًافــأه ضعـت إذن تياـولوجـديـيواإل

 ةـفـلـتـخـالم اتــماعـالج زودـوت يـماعـتـاالج نـضامـالت قـلـخ يـف ماـمه دوًرا بـلعـت تياـولوجـديـيواإل ةـيـاسـيـالس

 يـف تـطـبـارت ياتـاأليدلوج أن مــرغ ذاــه كه،ـاسـمـتـل ؤديــت مـيـوق داتـقـتـمع ةـوعـمـبمج ملهـمج يـف معـتـوالمج

 يةـطاعـاإلق يةـراطــقـتـاألرسـب ظةـوالمحاف ىـطـوسـال ةـقـبـالطـب يةـرالـبـيـالل اطـبـكارت نهاـيـعـب اتـقـبـطـب العام ورـصـالت

  2."لةـامـالع ةـقـبـالطـب راكيةــتـواالش

 أو ةـيـطاعـإق ةـقـبـط أو نــيـريـسكـع نـم ةـمـالحاك بـخـالن ياـدولوجايو  مـيــاهـومف مـيـق فـلـتـخـت دــقـف ذاــول

 معـقـل ياـدولوجياال أدوات الحاكمة بةـالنخ دمـتستخ دــوق ب،ـالشع ةـيـبـغال مــيـاهـومف مـيـق نــع ةـيـناعـص يةـمالـرأس

  .ارضةـالمع
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 :يلمـي للفـديولوجـر اإليــوهـالج �

 وعــوضـم ولـح نــيـرجـالمخ رــظـن هةـوج يــف «Lopel»" وبالــل" بـسـح مـلـيـللف يـوجـولـديــاإلي رــالس نــكمـي

 دداتهـحـوم معـتـالمج ةـافـقـث ىـإل طافـالم ةـايـنه يــف ضعـيخ يـافـقـث وجــتـنـم أي ثلـم لهـثـم ائيـمـنـيـالس لمـيـفالف، ما

  .لمـيـفـلل يـوجـولـديـاإلي رــوهـالجـب لوبال هـيـمـسـي ما ذاــوه، رـيـكـفـالت في يةـرجعـالم

 نــم وذجــنم وــه لـب طــقـف اـمـنـيــالس نـم اـوذجـنم سـيـل لمـيـالف أن" اـمـنـيـوالس ةـاللغ "ابهـتـك يــف "زــتـيـم" ؤكدــي

 ادـيع دات،ـقـتـعـوم كارـأف نــم اـم معـتـمج جهـتـنـي ماـم وزـرمــال نـم قـسـن نــع ارةـبـع لمـيـالف نأل ضا،ـأي افةــقـالث

 يـف لىـجـتـت اـيـجـو ولـديـاإلي أن ىـإل ونـامـه بـيـلـيـف ارـأش ،األفالم اـنهـم ةـيـنـالف الـكـشاأل نـم ددــع يـف اـتهـصياغ

  1."يـمـلـيـالف وــاريـنـيـالس وأ يـاألدب صـالن اـهـويـتـيح تيـال ةـريـيـبـعـالت كالـاألش عـيـمـج خالل من لمـيـالف

  :يـهـف لمـيـالف في ولوجياـاإليدي دــديـتح اتـويــتـمسن عــأمـا 

 نــع فـشـالك بــيصع ال تيـال ريحةـالص ةـدعايـال أفالم في رـظهـت يـوه :ريحةـالص ياـاإليديولوج وىـمست" -1

 .يـائـدعـوال يـضـريـالتح الخطابي اـواهــتـمح

 لبـطـتـي اإليديولوجي رحـالط نـم وىـالمست ذاـه إن: ريحةـالص رـيـغ أو واريةـالمت وجياـولـاإليدي وىــمست -2

 طابـللخ ؤسســت تيـال رـاصـنـالع لـمـمج نــع ثـالبح في راقاــغـستاو  رـصـبـالت نـم فاذاـون ظرـنـال في اـقـمـعـت

 ال تيـال راتــؤشـالم نــم اـرهـيــوغ ةـيـصصـالق بكةـالح وارـوأط يلميةـالف روايةـال خالل نـم وذلك ميـلـيـالف

 2."دايةـبـال يـف حةـواض دوـبـت

مفـهـوم االيدولوجيا، مـن " ـيا واليوتوبـياوجااليدول"فـي كـتابه " Mannheim"ايــم كارل مانـهـ"هــذا ويـحــدد 

الديـنامي ويـتـعـامـل المـسـتـوى األول هـــو المستـوى التـقـويـمي، أما المـستـوى الثاني فهـو المـستـوى : الل مسـتــويـيـنخ

ي، ـكاما ُتعـنى بـواقـع األفـكار، وبـناءات الـوعـا تـتـضـمـن أحمع االيدولوجيا عـلـى أسـاس أنهي مع المسـتـوى التقـويـم
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ا ـا مـيا مــن خالل سـمـتهـا الـديـنامـية، عـلـى أساس أن هذه األحكام دائـموجأمـا المستـوى الـدينامي، فـيـتـناول االيدول

  1."مأو جـريـان دائـ تـطـريــق الـواقع، ذلـك الـواقع الـذي يـحيا فـي ظـل تــدفــق ثـابـ نتـقـاس مـ

غـالـبا ما تـتـداخـل اإليديـولوجـية والسـيـاسة في السـيـنـمـا بشـكل مـتـعـمـد، ولكـن في بعــض األحـيـان، فـإن كـل 

ول السـيـاسـيـة انـعـي األفـالم ذوي المـيــوفي والـواقـع وبالنـسـبة للعــديــد مــن ص"ـفـصال عــن اآلخـر، ما يـبــدو مـنمـنـهـ

فـإن أفـالمـهـم تـهــدف إلـى إظهـار كيـف تـتـشـابـك االيدولوجـيـا والسـيـاسـة في حـيـاة الـنــاس وكـيـف تـؤثر عـلـى 

  2."هــذا الــربـط وال يـقـبـلـونتهم، لكن صنـاع أفالم آخــرون يـرفــضــون هاأسـلـوب حـي

الـتـي قــام " االيديـولـوجـية السـيـنـمـائـيـة والنـظــريـة السيـاسـيـة"في دراسـته " Mack Kébin"ر مـاك كـيـبـيـن يـذك

 ةظهــور ثالجـكـيــف أن "، يــذكر "اعــيــون عـلى السـيـنـمـ"لـتـي ُأدرجـت في مـوقـع وا" مـمـدوح شـلـبــي"ا بـتـرجـمـته

بـالطـعـام فـي فـيـلـم أمـريـكي، مـن المـمـكـن أن يــراهـا المـشـاهــد السـوفـيـيـتي كـنـوع مـن الـدعـاية السـياسـية، ة مـمـتـلـئ

ضـح ـذا المـثـال يــو ة هـفـإن مـلء الثـالجة يـشـيـر إلـى الـوفـرة الـرأسمالـية في مقابل سـيـاسة التـقـشـف الشـيــوعـي

ـنية، فـهـو يـعـبـر عـن مـلمح سـياسـي مــن وجهـة نـظـر مـعـيـنة، لكن هـذه اإليديولوجية الضمنيـة ماإليديولـوجية الض

  3."ة سـيـاسـيـةمـدة أو أنها دعايـور المعـتـا عـلى أنهـا مـن األمـر إلـيهتظهـر بـشكل عـفــوي وال يمكـن أن نـنـظ

ـتهـم في أفالمهم، نذكر المخرج اليـوناني يالذيـن تـظهـر أفـكارهـم وتجاربهم وٕايديولوجومـن بـيــن المـخرجـيـن 

جـزء مـني وتـعـبـيــر عـــن سـيـرتي ي كـل أفالمـي هـ:"ي يـقــولذالـ «Théo Angéliopolos» وسثـيـو انجـيـلـوبولـ

مـت بهـا، بعــض أفالمـي أقـــرب إلـى اهـتـماماتي الذاتية وعـن حـياتي والتجـارب الـتي عـشـتهـا واألحالم الـتي حـلـ

  4."ـةالفـكرية واألخرى إلـى أحـداث في حياتي الـواقعـي

مـــن خالل " تـحـديـقـة عــولـيــس"ات المخـرج عــن وجـهــة نـظـره اإليـديـولـوجـية مــن خالل فـيـلمه ويـعـبــر ذ

ى ذي يـبحـث عــن اللقـطة األولل الـيـركب فـيهـا الـبـط"خالل اللقـطة الـتي ن مـ" اهـاية االيدولوجـين"ره عــن تـعـبـيـ
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ما، يـركب سفـيـنة تحمـل تـمـثـال لينين، في شـكل أجـزاء مـتـرابطة، يعـني تـأكـيـد خــروج الشـيــوعـية مـن دول للسـيـنـ

  1."رـن عـلى جانـبـي الـنـهـيأوروبا الشـرقـية، حـيـث النـاس تـودع لين

" Judith Williamson"ونجــوديــث ويلـيـامـسـ"تي كـتـبـتـها الـنـاقـدة ة الـوفي مجـمـوعـة المـقـاالت النـقـديـ

رضا وبشكـل ي تـظهــر عــ، فـإنها تـتـصـيــد المـضامـيـن السيـاسـية الـت"آخر المواعــيد عـند الفجـر"والـتي تحـمل عـنوان 

سـوف تـصـبـح مـتـهـما ألنك تـقـرأ كـثـيـرا : "حـيـث تـقـول - طريـفة–ة ـصــوغ ذلـك بـطـريـقي توهـمـتـعـمـد في السـيـنـما، 

دالالت األشـياء، كـيـف تـجـرؤ وتظـن أن بـعــض األفالم الشـعـبـية ذات طابع عـنصــري، أو أن الـتحف السـيـنمائيـة 

  ." ئتـوجـيه مبكـر للنـاشـ الـتي أنـتـجـتهـا شـركة والت ديـزني يـنـتـج عـنهـا

" جـيـمـس بـونــد"د أفالم لعـل مـن بــين األفالم الـتي تركـت بصـمة واضـحة وتـضـمـنـت إيديولوجية معـلنة نج

"James Bond" "أكـثـر مــن  ة بـالـرفـاهـيـةجـه ألسـلـوب الحياة المـلـيـئه مــو فـما يـدافع عـنه هــذا األخـيــر، يـبـدو أن

جــم البـذخ ظ حفـإنـنا سـنالحـ" اإلصبع الـذهـبـي"يـدافع عــن قـيــم العـالـم الحـر، وٕاذا عـدنا إلـى أول مـشاهــد فـيـلم  أنه

ـرى لـقــطات قــريـبة مـتـوسـطة لجـيـمـس يـتـسـلـم ذ نة تـأسـيـسـية من السـماء لـمـيامي، عـنـدئـحـيــث يـبـدأ الفـيـلم بـلقـط

  2."ةـيـه هــو مـسـتــوى الـرفـاهـية، ولعـلـنـا نـعــود إلـى مـثـال الـثالجة المـمـتـلـئم التـأكـيـد عـلشـيء الذي يـتـخطابا، فال

ـتـمـعــن وامـتالك انـت مـضـمـرة، لكـن الة وطـيـدة بالسـيـنـمـا حـتى وٕان كوبـالـتـالـي فـإن لاليـدولـوجـيـا عـالقـ

 هفــي مقال" عـبــد الكـريــم قــادري"ـث يـقــول ا، حـيـمائـية يـمـكـنـنا مــن اكـتـشاف خباياهة السـيـنغالقــدرة عـلى تحلـيل الل

إن صنع فـيلم لـيـس " :"أصـوات الشـمال"بـمـجـلة " السـيـنـما األمريـكية بـيـن االيدولوجـيا وشـباك الـتـذاكر"تحت عـنــوان 

قـال ن يـكون مـسـتـرج أهــو عـمل مـكلف كذلـك ويملي فيه المال شـروطه، وٕاذا أراد المخـل ة فـحـسـب بعـمـلية إبـداعـي

فـهــو مـرتـبــط بصاحـب  يـمـول فـيـلـمه بـنـفـسه لكـن حـتى ولــو فـعـل ذلـك فـال يـمـكـن اعـتـبــاره مسـتـقـال مـئـة بالمـئـة،

رأس المال بالفــن  مـد والـترويج لفـيـلم عادي، وتـحكم جـيـتـل فـيلالمـصـرف ووسائل اإلعالم الـذيـن باستطاعـتهـم ق

م أعـظة، مـمـا يجـعـل خـطـره يـتـجـلى بشكل واضـح في بـعــض األفالم وهــذا التـحكم يصعـب كـشـفـه أو إبانـته بـسـهــول
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يـس المعـدة سـلـفـا عـــن ان وفــرض المقـايـلفـنعـنـدمـا يـؤثـر في العـمـلـية اإلبداعـية عــن طـريـق التـأثـيـر في ذهــن ا

 1."هطريـقـته في الـتـعـبـيـر عــن نـفـس
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  :يلمـرج الفـة لمخـيـنــة فـاقـبط  - 1

  : Michel Hazanaviciusوس ــيـسـيـافـازانـل هـيـشـيـم

رج ـذا المخـر هــهـتـاش ا،ـسـرنــس، فـاريـبـب 1967ارس ــم 29ي ـد فـي ولــسـرنــج فـتـنـت ومـسـاريــنـيـرج، ســمخ

" ردانــون دو جــج"ع ـاون مـــث تعــيـوسسة حــــية الجـضـان قـجـالـن يعــيـلمـيـفـراجه لـد إخــنـام عـور العــهـمـدى الجـل

« Jean Du Jardin » لم ـيـما فـوه« OSS 117 : Le Caire, nid d’espion »  م ـلـيـفو« OSS 117 : 

Rio ne répond plus » يــسـانـرومـود الــض واألســيـاألبـت بــامـم الصـلـيـم الفــث « The Artist » ذي ـوال

ل ـيلم، أفضـل فـضـألف British Academy Film Award: اـذكر منهـزة نـجائ 100ن ـر مـلى أكثـد عـصـح

 Independentرج وأيضا ـل مخـوأفضلم ـيـألفضل ف « César »زار ــيـزة سـرج، أيضا جائـل مخـضـو وأفـناريـيـس

Spirit Awards ارـكـز األوسـوائـافة إلى جـاإلضـرج بـل مخـضـم وأفـيلـل فـضـألف.  

ت ــر تحــيـصـلم قـيـاز فـجـانـام بـث قـيـح 1997ة ـنـا سـمـنـيـم السـالــه في عــرتــيـسـوس مــيـسـيــافــازانــدأ هـــد بـــلق  

ن األفالم ــد مــديــات العـوهــاريـنـيـابة سـتــراج وكـم في إخـاهـا أنه سـمـك « Echec au capital »وان ــنــع

 مـلـيـل في فــثـمـر كمــه ظهــا أنـمـك « Dominique Farrugia » ــل « Yvan 0 »و  « Delphine 1 »ـانهـم

« La cité de la peur ».  

احا ـق نجـــقـن حــأي 2006م في ـث « Mes Amis »نوان ـبع لـلم طويـيـراج فـإخـام بـق 2004نة ـي سـف  

 : OSS 117 »م لـيـو ف « OSS 117 : Le Caire, nid d’espion »ن ــيـمـلـيـراجه للفـطة إخـواسـا بـمـهـم

Rio ne répond plus » نانـالف"ود ــض واألســيـون األبـت وباللــلم الصامـيـتاج الفـرة إنــامـغـم 2010دأ في ـبـتـل "

ذه ــت هـمـسـث اتـيـ، ح1930و   1920رة ـتــة في فـيـكـريــا األمـمـنـيـا بالسـمـلهـتـراجه مسـه وٕاخـتـصـابة قـتـام بكـذي قـال

ي ـردد فــت « Jean Du Jardin »" ردانــون دو جـج"سي ـيـرئـل الـثـمـا أن المــمـة بـدايــبـوبة في الــعـرة بالصــامـالمغ

ور ــطـل تـي ظـض فــيـون األبـاللـت وبـامـلم صـيـاج فـتـإنـرة بـت المخاطـضـاج رفـتـركات اإلنـا أن شـمـرض كــول العـبـق

ته ـركـطة شـواسـب « Thomas Langman »ج ــتـنـن المـكـا لــمـنـيـدها الســهـشـت تــتي كانـالم الـاج األفـتـات إنـيـنـقـت

 Studio 37 » (Orange) »و ـوديــتـن اسـر كل مــيـوفــتـف بــوقــذ المــقـنـي « La Petite Reine »لة ـقـتـسـالم

« France 3 Cinéma » و ــوديــتـواس« Canal+ » ركة ـى شـافة إلـاإلضـب« Warner France » عـوزيـتـلل.  
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 ":نانـفـال" « The Artist »: يلمـنية للفـة فـاقــبط - 2

 « Michel Hazanavicius » "وســيـسـيـنافااز ـل هـيـشـيـم"  :رجـخـالم

  « Michel Hazanavicius » "وســيـسـيـافـنااز ـل هـيـشـيـم"  :بـالكات

  « Jean Du Jardin » « Bérénice Bejo » "وــجـيـس بــيـرنـب"و " ردانــون دو جــج" :ولة ـطـالب

  « Ludovic Bource »  ورســك بــيــودوفـل  :ىـقـيـوسـالم

  « Guillaume Shiffman »" انــمـفـيـوم شــيـج" :رافــوغـاتـنمـيـس

 « Anne-Sophie Bion »" ونــيـوفي بـآن س" :رافــإش

  « Michel Hazanavicius »" وســيـسـيـافـازانـل هـيـشـيـم"    

 « La Petite Reine » :تاجـات اإلنـركـش

   « ARP Sélection »    

   « Studio 37 »        

 « La Classe Américaine » 

  « France 3 Cinéma »       

   « U Film »                    

   « JD Prod »                  

   « Wild Bunch »               

  .2011اي ــم 15 :دورـاريخ الصـت

  .ةــقـيـدق 100 :رضــعـدة الـم

  .اــسـرنــف  :دـلـبـال
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  .)ةــزيــيـلـجـة االنــغـلـالـبوار ــة الحــابــتـك(ت ــامـص  :يةـلـة األصـلغـال

   .million 15$ :يةـزانـالمي

  .$ million 133.4 :رـذاكـتـباك الـات شـيعـبـم

  .رىـز أخـوائـى جـة إلـافـاإلضـز أوسكار بـوائـج 5 :زـوائـالج

 :يلمـص الفـلخـم - 3

ال األفالم ـي مجـور فــهـشـل مـثـمـو مــه) ردانــون دو جــج( "نـيـتـنـالــورج فــج"، 1927ام ــوود عــيـولــي هــف

مة ـعـرأة مفـي امـه) وــجـيـس بـيـنـريـيـب( "رـلـيـي مــبـيـب"ت ـوقـس الــفـقة، في نـاحـاحات سـجـه نـق أفالمــقـة وتحـتـامـالص

ص ــرقـا في الـاراتهـف مهـشـتـن يكــأيو ــوديــتـورج في األســي بجـقـتـلـتـما، فـنـيـا في السـهـظـربة حــحاول تجـة تـويـيـالحـب

  .جاههاـره اتــاعـشـكمه في مـدم تحـب عـبـسـا بـودهـوجـرب لــطـضـنه يـكـدة، ولـانـسـلة مـثـمـمـا دور كـد لهـنـسـوي

ن األدوار ـد مـزيــالم "ورجـج"ؤدي ـا يـمـنـيـانوية بـن األدوار الثـد مــزيـم المـديـقـت "يــبـيـب"ل ـواصـت، تــوقـر الــمـي

ه ـضـته ورفـريـخـدي سـبـل يـثـمـمـن الـكـق، لـاطـرض نــاج أول عـتـركة اإلنـر شـديــم" رــمـزي"دم له ـقـإلى أن ية ـيـسـيـرئـال

ة ـقـاطـنـا الـمـنـيـة الســدايـن بــوفا مــس تخــيـوابـكـرض لــعـتـامة إلى درجة أنه يـة عـفـصـق بــاطـم النـيلـة وللفـربــتجـلل

  .هـنـار فـدثـوان

اب ــبـن شــيــلـثـمـار مــيـتـاخـة بــقـاطـالم النـى األفـلـن عــراهــة وتــتـامـالم الصـاج األفــتــف إنــوقـاج تــتـركة اإلنـش

د ـديـلم جـيـج فـتـنـدة ويــديـوجة الجــالمن ـزءا مــح جـبـصـن أن يــيـتـنـالـض فــرفـا يـمـنـيـ، ب"رــلـيـم"لة ـثـمـم المــنهـيـن بــم

ع ـه مـرضــادف عـذي يصـال" بـوع الحـدم" « Tears Of Love »وان ـنـعـته الخاصة بـيـزانـيـن مـت مـامـص

في الظالم " ورجــج"ل ـثـمـبع المـقـا يـمـنـيـق بـاحـاح سـجـق نــقـث تحــيـح" يــبـيـب"لة ـثـمـق للمـاطـم النـلـيـرض األول للفــالع

  .هـالسـد إفـعـب

ر ـصـب، تـاسـنـت المـوقـفي ال" يــبـيـب"ول ـوصــار بـحـتـة االنـاولــن محـاذه مـقـق وٕانـريـادث حـحـرضه لــعـد تـعـب

ح ـجـنـائي، تـنـوع الغـنـن الـد مـديـلم جـيـفي ف" ورجــج"راك ــإشـوم بــقـكي يـاج لـتـركة اإلنـر شــديـلى مـرة عـيـذه األخــه

 ".رـلـيــم"ب ـانـى جــد إلــديــم جـلـيـفي ف" ورجــج"راك ـا وٕاشـهـرضـر لعــديـول المـبـا بقـتهـاولـمح



  :صـلخـم

سكوت كلف المهرجانات الدولية كل جوائزها لـتـكـريم ! كان الكالم من فـضـة فإن السكوت مـن ذهبإذا   

الذي اتـخذت فيه الصـورة السـيـنـمـائـية حـلة فـضـية مـمـجدة بـذلك صـنـاع  «The Artist»ز، ع فـني مـتمـيـدااب

ع جـمـيا الة تـتـحــدث لغة عـالـمـيـة يـعـشـقـهعمالقالسـيـنـما العالـمـية والـذيـن بـفـضل مـثـابـرتهم أصـبحت الشـاشة ال

  .مـوارقهـن فالـرغـم مـب

Résumé : 

 Si les paroles sont en argent alors le silence est en or ! Un silence qui a couté tous les 

prix des festivals mondiaux à l’honneur d’une créativité artistique unique, «The Artist» que l’image 

cinématographique s’est habillée  en argent afin de rendre hommage aux producteurs du cinéma 

mondial que grâce à leurs persévérances, l’écran géant parle une langue internationale  que le 

monde aime malgré leurs différences. 
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  :قـالحـالم

  :01فـوتوغـرامات المتتالية رقم 
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  :02 فـوتوغـرامات المتتالية رقم
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  :03فوتوغـرامات المتتالية رقم 
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  :            04فوتوغـرامات المتتالية رقم 
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  :05فـوتوغـرامات المتتالية رقم 
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               : 06فـوتوغـرامات المتتالية رقم 
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  :07فـوتوغـرامات المتتالية رقم 
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        :08فوتـوغـرامات المتتالية رقم 
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  :09فوتوغـرامات المتتالية رقم 
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  :  10فـوتوغـرامات المتتالية رقم 
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  :11فـوتوغـرامات المتتالية رقم 
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  :12فوتوغرامات المتتالية رقم 
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  :عقـائـمة الـمـراج

  :ةباللغـة العـربـي: أو�

  :مـاجــيس والمعـماو ـالق*

امة ـة العـسـؤســـالم- ةــافــقـورات وزارة الثـشـنـ، مةـقـاطـا النـمـنـيـالسر، ـضـالم خـع :رن، تـفـيـون كـســاكـج -1

 .2007ط،  د ق،ـــشــا، دمــمـنـيـللس

مة ـرجـتـة األبحاث والـئـيـه ،)يـربــع- يـربـع(ل ـامــي الشـربــوس العـامــالقل، ـود أمـمــحـز مــزيـــد العـبـع -2

 .1997، 1روت، طـيـة، بـيــعـامـب الجـراتـدار الـب

  :تبـالك*

الف، ــتـورات االخــشـنـرون، مــاشــلوم نــية للعـربـ، الدار العاتـيـائــيـمـيـم السـجـعـمل، ـصـيـف رـمـاألح -1

 .2010، 1ر، طــزائــالج

ر ــشــة والنـباعــب للطــريــ، دار غمةـولــر العــصـون في عـزيــفـلـما والتـنـيـداللة في السـالمة، ـسـق نــريـطـالب -2

 2004ط،  .رة، دــاهـع، القـوزيــتـوال

 ان،ـنـبـة، لـمـرجــتـية للـربــمة العـ، المنظفة اللغةـلســة وفـيــائــيـمـيـالسد، ــمـي أحــعـمـالص :رو، تــرتــبـو أمـكـإي -3

 2002، 1ط

ية، ــرفة الجامعـ، دار المعونيـزيــفـلـو واإلخراج التـناريــيـابة السـتـية لكـنـس الفـاألسمي، ـرف فهـة أشـوخـخ -4

 2013ط،  ندرية، دــاإلسك

، 1ط رة،ـالقاه وزيع،ـتـر والـشــنـر للـجـدار الف ،)اـطورهـأتها وتــشـن( الـصـائل االتــوسر، ـيـنـد مـمـحجاب مح -5

2008. 

، ونــزيـفـلـما والتـنـيـر واإلضاءة في السـويـصـيات التـمالـجل، ـصـيـري فــالياس :رت ر،ـتـيـني بـرزســبـس -6

 .2003، 2ط رة،ـية، القاهــربـعـارة الـضـز الحـركــم

ات ـــسـؤسـية ومـونـزيـفـلــية التــضائـنوات الفـنما والقـيـو في الســناريــيـاإلخراج والس ط،ــبد الباســمان عـلــس -7

 .2006، 1رة، طـر، القاهـشـنـية للـقافـ، الدار الثأخرى

- اـمـنـيـسـال- ونـزيــفـلـتـال- ةـــاإلذاع-حافةـالمدخل إلى وسائل اإلعالم؛ الصز، ـزيـد العـبـرف عـــش -8

 .1989، 2ط اني،ـنـبـتاب اللـدار الك ري،ـصــاب المــتــدار الك ،االتـصـمار االتــأق-رحـســالم
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 .2010، 1وزيع، األردن، طــتـر والــشـنـدالوي للـ، دار مجوــاريـنــيـابة السـتـراج وكـن اإلخـفد، ـعـــصالح س -9

ر ـشـنـنادرية للـ، دار الجونـزيـفـلـنما والتـيـالمدخل إلى الساشة محمد، ـكــح عـد، صالــمـحـد مــد ربه رائـبـــع - 10

 .2009، 1ان، طـمــع وزيع،ـتـوال

س األعلى ـلـع المجـابـطـ، ممائيـنـيـالكادراج السفي، ــيــادق، م فريد فـات صـحـرشـت :ريك، تـنـيـيالن دومـف - 11

 .1998ط،  د ار،ـلآلث

 وزيع،ـر والتـشـنـية للــربـ، الدار العريةــصـبــمعـية والسـون اإلذاعـنـفي الف ةـدمـمقن، ــسـلي حــد عـمـحـم - 12

 .2009، 1ط ر،ــصـم

، الدار الدولية نظريات وسائل اإلعالمكمال عبد الرؤوف،  :ملفين ل، ديفلير ساندرا بول، روكيتش، تر - 13

 .2004، 5م، مصر، ط .م.لالستثمارات الثقافية ش

  :راتـذكـالم *

ة ـعـال، جامـصـالم واالتـوم اإلعـلــي عـف مذكرة ماجستير، كيـريـلم األمـوود والحــيـولـــهراد، ــط مــيـحـوشــب -1

 .2005ر، ـزائـالج
ان ـيـادئ بـبــخ مــيــرســي تـوري فــثــي الـائـمـنــيـلم الســيـــدور الفن، ــديــال ورــنوني ـتــد، زيــيــعــي ســـبـوســم -2

ص ــصـخـت(الـصـوم االعالم واالتـلـر في عـتـادة الماسـهـل شـيـنـرج لـذكرة تخـ، م1954رـبــمـــوفـأول ن

 .2014م، ـغانـتـسـعة مـامـ، ج)معـتـمجـورة والــص

 :ةـيـبـنـة األجباللغـ: ثانيا

  :مـاجــمعــس والـواميـالق*

1- Geoffrey Nowel-Smith, The Oxford History Of World Cinema, Oxford University Press, 
1996 

2- James Watson and Anne Hill, Dictionary of media and communication studies, 
Bloomsbury Academic & 175 Fifth avenue, London, New York, E8,2012. 

 :اويـب غـرافــيال: ثالثا

1- http://www.ahewar.org 
�ر�	 ا�ز��رة(    :23/03/2015���)10:45: ، ��� ا�  

2- http://akhbaralyom.net 
�ر�	 ا�ز��رة(            :22/03/2015���  )10:00: ، ��� ا�

3- http://www.alefyaa.com ( ���14:30: ، ��� ا� 23/03/2015 
�ر�	 ا�ز��رة( :  
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4- http://almothaqaf.com )ا�ز��رة 	ر��
 :19/03/2015���)10:20: ،��� ا�    

5- http://www.alukah.net 
�ر�	 ا�ز��رة(  :12/03/2015���  )9:30: ، ��� ا�

6- http://ar.wikipedia.org/wiki/ )09:05 :، على الساعة14/03/2015: تاريخ الزيارة(    
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 :23/03/2015���)15:00: ، ��� ا�  

8- http://eyeoncinema.net 
�ر�	 ا�ز��رة(   :18/03/2015���    )9:15: ، ��� ا�
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  :يةـانـيـراءة العــالق - 2- 4

  :01م ـية رقـالـالمتت

، جورج مــقــيــد في كـرسـي يــتم تـعـذيـبه بــواســطة شـــرارة كهــربائــيـة، وعــلى الــرغـم مـن األلـم إال 1927ـام عـ

اإلضافة إلى ـب قربةـقطات مـلرج ـخـل المـمـعـتـد اسـوق! ةمتــحديا بــأنه لـن يـتـكـلم ولـن يـقـول أي كـلـمأنه يــتــحدث  

ق ــللصع "ورجــج"رض ــعـا تـمـلـدتها كـع شـفـرتـث تـيـر حـطـلى خـدل عـتقى ـيـوسـمـحركة زوم إلى الوراء مرفوقة ب

  ".ورجـج"اناة ـن معــد مـشاهـرب المــقـالي يـالتـو بـائي وهـربـكهـال

ـله برفـع مستــوى ر زمـيـى رفع الضغــط علـيه حـيـث يأمـه إلبـذيـعـتـوم بــقــذي يــؤدي بالرجـل الـي" ورجــج"كالم 

يز ـركـتـددا وللـمج قىـيـوسـفاع صوت المـارتباإلضافة إلى  لقطة حصرعبر ـر يـرتـفـع رى الـمـؤشـالكهـربـاء حـيث ن

بة ـراقـية تحت مـن وراء واجهة زجاجـم" ورجـج"رى ـن نـأي ف جامعةـصـطة نـقـلرج ـتار المخـرفي الصراع اخـلى طـع

ن خالل رؤية ـائي مـمـنـيـرض سـن عــبارة عـده عـشاهـنا أن ما نـن لـيـبـتـم يـبه، ثـذيـومان بتعـلذان يقـرجالن الـال

يان ـبـتـذا لــار وهـيقـوســا مـودهــقـرا يــزف األوركستــقه عـرافــذي يـالمالقة ـلى شاشة عـد العرض عـو يشاهــور وهـالجمه

 دـــَشـاهِ ــيم المَ ـدعـتـية لـقـيـوسـرقة المــت الفـدمـد استخـت وقـائي صامـمـنـيـلم سـيـفـرض لــدم أي أنه عـلم المقـيـفـية الـوعـن

  .تةـد األفالم الصامـهـي عـو ما كان شائعا فــنى وهـالمعل إيصال ـن أجــبة مـناسـى المـقـيـوســبالم

ز ـيـركـتـلل صف جامعةـة ونـن الجامعـيـقطات بـلخدم ـتـيث اسـور حـمهـل الجـعـلى ردود فـرج عـز المخـركــي

فع حدتها من ـرتـتـى لـقـيـوسـية المـوعـت نــفـلـتـن اخــرض أيــود في صالة العـوجـور المــمهـراد الجـر أفـيـلى تعابـع

  .ويقـشـقى تـيـوسـمبح ـصـد وتــديـج

هر الـمـمـثـل يـن يـظفي ح ة،العمالقة وجـد الفـتـة كـبـيـرة تـمـنع التـحدث بــالقــرب مــن الشـاشـفي الكوالـيــس تـ  

 العـــرضدة نـحو الشـاشة لمشـاهـبه ه وطاقم الفـيلـم ثم يـتـقـدم مـرفــوقـا بكلالا زمـيالذي يـظهر عـلى الشـاشـة مـصافـح
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درية وٕالى ـقطات مقربة صـلن ـم" ورجـج"ر وجه ــيـلى تعابـز عـكيـر تـتم الـن يـرض أيي العـد لحـظات يـنـتهبـعـ

ه، فـي نـفـس بـقة كلـته رفـيـتحـل للخروج لـثـمـدفع المـرارة ما يـور بحـمهـق الجـيـصفـراء تـم جــسـتـبـجده يـنـل رـالخص

  .اا يـثـيــر غـــضـبهمـمـثـل لـتـحـية الجـمـهـور مـما الـسـتـدعـيـهم أن يـطـولة الـفـيـلبـي ت تـنـتـظـر الـمـمـثـلة الـمـُشـَاركة فالـوقـ

ع د الـمـمـثـل بـدفـور الـذي ال يـزال ـيصـفـق، لـكنها تـتــوعـالـمـمـثـل الـتحـية عـلى الجـمـه ةقي المـمـثـلة بـرفـقتـل  

ـبها س مـما يـثـيـر غـضرفه الخـاطئ، مـما يـدفع هــذا األخـير إلـى خداعـها بـخـفة ودفـعها نحـو الكوالـيـثـمـن تصــ

ما أن ـف كـوقــرافة المـوحي بطـما يـر مــيـتغـقى ال تـيـوســن المـلك اجة اإلنـتـر شـركالشـديــد حـيـث تـتـشــاجـر مع مـديـ

  .اتـيـصـخـباع الشـتالف طـنا اخـل لـقـنـرج يـالمخ

ركات العــبة كلـبه الـذي يـقــوم بحـرقـص ومهــذه المـرة بالـ مـهــور،ة الـجـر المـمـثـل في إلـقـاء تـحـييـسـتـمـ  

م ـأنه تنا نجد بـإال أن! هـوردم بـالجـدار مـثـيـرا بـذلـك ضـحـك الجـملكـوالـيـس أيـن يـصـطو ابـهـلـوانـية ثــم يـتـجه نح

  .رتهـهـلى مدى شـا يدل عـمـرض مــسي للعـيـرئـو المحور الـوبالتالي ه ليهـسليط اإلضاءة عـت

لى الممثـلة الـتي يـتجـاهـلها ثــم يـعـود لـتـحـية الجـمـهـور مـمـا يــؤدي بها إره ى الكـوالـيـس فـتـشاجـيـدخل إل

  .اتتـأمـله المـمـثـل للحـظديـر كذلـك بـعـد االنـصـراف ثم يـنـصــرف الـم

  :02م الـمـتـتالية رقـ

د لـنـا المخـرج حـيـث يــرصـ" يــنالـنـتـجــورج فـ"ة المـمـثـل يـحـتـشــد الجـمـهــور أمـام صـالة العـــرض لتـحـيـ

ـصـحفـيـيـن حات لـلــدلي بـتـصــريــوره ثـــم ير جمهــفهـو ال يــكـف عـــن شـــك" جــورج"أمـا  ةبـر لـقـطة جامعـعـواء األجــ

ت س الـوقـاللـواتي يصــرخـن لـمجـرد رؤيـته، األمر الذي يـجعله يـتـفاخـر أمامهـن، في نـفـ جـبـاتمـما يـثـيــر المـع

ث حـي" جـــورج"دم بـــها استرجاعها تصطاولـتط مـحـفـظـتهـا وعـنـد محل تسقـمعجبة متحـمـسة لـرؤية مـمثـلها المفـض

خـيـم لـي ةسـياقى الحمالموسـيف وقـالذي يتـوقع بـأن يكون سـيـئا حيـث تـت" جـورج"عل رقـبـين رد فالجـمـيع متـ ئيـتـفاج
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رة ـالكن كمفـاجـأة س ةلـقـطات مـقـربالل ن مـن خه نـقل التـرقب الـذي كان يـسـيـطـر عـلى المـوجــوديـا أنالصـمـت كـم

ا لهما تـظهـر فـيه ـورةا إلى أن يقــوم صـحـفـي بـالتـقـاط صم يقـوم بالـتـقـاط الصــور معهـعـجـبة ثــللم" جــورج"يـبـتـسـم 

  ".ـورجج"المـعـجـبة وهـي تـقـبل 

  :03م الـمـتـتالية رق

األسـتـوديـو العــمـل داخل د جـو حــيــث نشـاهـم جـديـد ـر لتصويــر فـيـلى أستـوديــو التصويـيـصـل إل" جـــورج"

ورة مع المعـجـبة مـما أدى يعـاتـبه عـلى التقاط تـلك الصـ امال الجـريـدةة اإلنتـاج حمـديـر شـرك هيحيـن يـأتي إلى إل

ان بـوضع ر إلى العـامالن اللـذان يـقـوميتجـاهـله بـالنـظـ" جـورج"إلى إهـمال التحدث عـن الـفـيـلم في الجـرائـد لـكن 

عه للطـلب دفباهـه وجود امـرأة خلفها تــتـمـرن عـلى خطوات رقصتها مـما يـذب انـتـر وعـنـد رفعها يجوحة للـديكــو ل

  .ـر أكـثـرة أكـثـر مـثـيـرا بـذلك غـضب المديوحمـن العـامالن رفع الل

ها لـنا المخرج ث يـنـقـلحـيــوات أخرى طل مــرة بخـرد عـلـيه في كـة الـتــي تـبـتـقـلـيـد رقـصة المـرأ" جــورج"يـبــدأ 

" جــورج"و و ، المديـر يــضحك لظرافة المـوقـف لكن عـند إزاحة لوحة الـديـكور يتفاجئ هـةلقطة نـصـف جامعر عـب

ردها ى الصـورة في الجـريـدة، فيصـرخ المديـر غـاضـبا في وجهها ويـطالكتشـاف أنها نفــس المعجـبة التي تظهـر عـل

ى عـل تالصـمم م الذهـاب ألن لديهما فـيلما لتصويـره حيث يخيب مـنهـا عـدلوقــف بالطـتدارك الـمي "جــورج"ن لـكـ

  .ىبولها ضـمـن طاقـم التصـويـر وتعـود الموسـيــقر حال إال قــد المـديـكان، فال يجالم

  :04م المـتـتالية رق

والفـاعـلـيـن في صناعة السـيـنمـا حيث يشـاهدون وعـدد مــن رجال األعمال " جــورج"ع المـديـر بـــيجـتـمـ

ي أول عـرض فويـتـمـثـل الـ" جــورج"مثيل مع ا التوهـي الممثلة التي سبــق له « Constance »ه ا تقــدمعـرض

لم، فـفي تجـربة إلدخال الصــوت على الفــيـلم الصـامـت، حيث تظهر ردود الفعـل متضاربة أثـناء عـرض الفـي
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تدل على االستغـراب وهو  ىموسـيـقرج خـيـته مـن العــرض حـيــث استـعـمل المر سخـ" ورججـ"ت الذي يـبـدي الـوقـ

  .رضلعـة اد نهـاييــنفجـر ضاحـكا عـن" جـورج"كما أن  ةرببلقطات مـقا يـث أرفــقهـح" جــورج"بـذلـك يـركـز عـلى 

حيث يؤكد المديـر ز ذا العمل المميـعـلى هـ" Kinographراف كـيـنـوغــ"ر شـركة يـهـنـئ الحضــور مـديــ

الـذي لم يستطع التـوقـف عـن الضحك بأن هذا العرض هـو المستـقـبل المـشرق للسيـنـمـا في حيـن يـرد " جــورج"لــ

  .مبـأنه إذا كان هـذا هـو مستـقـبل السيـنمـا فهو يتـركه له" جـورج"

  :05م ية رقالالمـتـت

يشرب كـأسـا من المـاء ثم يضعه عـلى الطاولة لـيـنـتـبه بأنه يصـدر صوتا، يعـيـد الكّرة ليتأكد " ـورجج"

ي األشـيــاء عـلى الطاولة فتصـدر بــدورهـا د وضعـه عـلى الطـاولة ثـم يقــوم بـرمفيحدث الكـأس نفـس الصوت عــنـ

، يقـتـرب مــن المـرآة ةلقطات مـقـربالل وذلـك مـــن خ هتن سمـاع صو م ال يتمكــن مـا يتكــله عـنـدما لكـنأصــواتـ

ولنقـل هـذه الحـالة اسـتـعـمـل ع إلـى القـلـق والتـوتـر أي صـوت يـؤدي بـه هــذا الـوض اول التحـدث فـال يصـدريح

مع إسقـاط المـمـثل للكرسـي،  ارامعة مرفوقة بحركة بانورامية من اليمين إلى اليـسـلقطة نـصـف جرج المـخـ

عـلى أنهـا غـريــبة ب ورنـيـن الهـاتــف ـــلـكالـاح نب ـدباإلضافة إلى اللــقـطات الكـبيــرة والصـوت المـرتـفع لتـجـسـي

يعة إلى بحركة سـفرية سـر ا مـــرفــوقـا عــبـر الباب يخـرج راكضذي ومخـيـــفة في نـفــس الوقــت بـالنـسـبـة لجـــورج ال

ة زيا بهـلوانـيـا تضحك عـنـد رؤيـته، ثـم تصبح الفتاة برفـقة أخريات لـيـتـضاعـف رتــدياة مـتـة فرؤيـفاجئ بـيـل، وراءال

سقــط عـلى ة تح ريشيـلـم مث االذي يمشــي تائه" جــورج"وت قـهـقـهـتـهـن مما يثيـر الفـزع لدى و صـعــددهــن ويعل

ـا بـأنه كان مجـرد ه ليـسـتـيـقـظ مـدركانـفـجارا قـويا يجعـله يصــرخ خائـفا واضـعـا يـديه عـلى أذنـياألرض محـدثـة 

، كما أن المخـرج لم ةمــن فـراشه وهو يتـلـفـت حوله، يـدع زوجـته نائـمة ويغادر الغـرف" ورججـ"وس، ينهـض كابـ

األصـوات المحـيـطة / بـداية الـفـيـلم بـل ركـز على الضـوضاء مـثـلما حدث في ىاللـقطات بالموسـيـقذه يــرفـــق هـ

  .املتـنـتهـي المـتـتـالـية بـصـمت ت" جــورج"بـــ
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  :06م المـتـتالـية رق

" Kinographكـيـنــوغــراف "ة الذي يبـدو عـليه التـوتـر إلى مقـر استوديـوهات شــرك" جــورج"يقـل السائــق 

لقطة نـصـف جامعـة للـمكان وحركة بانورامـية من الل ية المـكان خالـيا من خاألخيــر لـرؤ حيث يندهــش هــذا 

دة أحـد العمال الـذي يـريـه مـقـاال بـالجـريـ "جــورج"ل، يسأل تـتـبـع فـيـهـا الـكـامـيــرا حركة المـمـثـ ارالـيـمـين إلى الـيـسـ

ــيــز عــلــى عـنـــوان األفـالم الصامـتـة إلنتـاج أفـالم نـاطـقـة وقـــد تـــم التــرك يفـيـد بأن الشـركة قــد قررت إيقـاف إنتـاج

يدخل دون استـئـذان فـيـفـاجـئه  نحـو مكـتـب المديـر أيـا ن، عـلى إثـر ذلـك يتجـه جــورج مسـرعرةبلقطة كـبـيـال المـقـ

  ".ورججـ"ـدورهــم لـرؤية أثـناء اجتماعه بعـدد مـن الـرجال الـذيـن يندهشـون ب

ر للجـلوس والتحـدث حـيـث يقـول له أن العالم تغـي" جــورج"االنصراف ويدعــو ر المديـر الحضور بيـأم

يها إنتاج األفالم الناطقة، كما أن الجـمـهـور أصـبح يطالب بـوجـوه جـديـدة والسيـنـمـا تعيش فـتـرة جـديـدة يهيمن ف

فقـد أصبح من الطـراز القـديـم حيـث يــركز المخرج عـلى أهـمـية الحوار الذي يدور بـيـن " جـورج"نـاطـقـة أما 

، لكـن المـمـثـل يتحدا المــديــر «Champs contre champs»تـقـنـيــة الل اسـتـخـــدام يــن من خصـيـتـالشخ

واقـفا " جـورج"ما أنه ال يحتـاج لمساعــدته فنرى ت ألقــوالــه وسيقـــوم بـإنـتـاج فيلم صـامـت رائع كبـأنـه ال يكـثـر 

  .دهجالسا على مـقعـ" زيـمـر"نما يـبـقى المـديـر ة بـيـيـتحـدث بـثـق

والـتي " بـيـبـي"لـرؤيـة الملصـق اإلعالني الذي يضم صـورة لــ" جــورج"ر عـند تـفـقـده لطاولة العمل، يتـأثـ

الملصـق اإلعالني جانـبا ويغادر، وفي خروجه يلتقي " جــورج"ع يض ة،توجـد ضـمـن الوجوه الجديدة للـشـرك

  .ـرفبالـرجال الذيـن كانوا مجتمعـيـن مع المديـر فينظر إليهم بغــضب وتحدي ثـم ينص
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  :07م الـمـتـتالـية رق

الزاوية الل ـمـا مـن خفـخة سائقـه فالمـطـعــم يـبـدو يتـنـاول طعـامه برفـق" جــورج" ن أيـنمطـعـم مكـتـظ بـالـزبـائ

إلى المطـعـم يرافـقها النـادل حـيث تـتجه إلى إحدى  "بـيـبـي"ل الـتي صــورت المـكان، في هـذه األثـناء تـدخ ةالغـاطس

كاميرا ة الحركالل مــن خا دهرصالطـاوالت وهي تمـشي متـفـاخرة محدثـة الـدهـشة لدى زبائـن الحاضـريـن بالمطعـم نـ

  .ةدئاموسـيقى هن ة ضــمـالمرافــقة لـحركة تـنقل الـمـمـثـل ارمية من اليمين إلى اليـسالبانورا

" جـورج"بـرفـقة صحـفـي ومـسـاعـده الذي يحدثهـا مبتسما ثـم يبدأ بطرح األسئلة في حـيـن " بــيــبـي"تـجـلـس 

ذلك، يسألها الصحفي أوال حول سبب اره دون أن تعرف و المـهـا فهـي تجـلس بجـى كسعيـد لرؤيـتها وينصت إل

أن هــذا األخـيـر  ا، ذلـكنجاحهـا فـترد ضاحكة بـأن السبب قـد يكون كونها تتكلـم ويستطيع الجـمـهـور سماع صوته

انبا ويدعـوا المكان للشباب، كالمها م أن يتـنحوا جتعـب مـن رؤية الممثـلين يبالغـون في حركاتهم ليـتـم فهمهم وعليه

التي نـقـلت تـعـابـيــر وجهـيهـمـا كمـا أن  ةاللقطات المقربالل وسائـقـه الـذي نـلحظه مــن خ" جــورج"اء استـيـ

  .ـبوسـماعـهـا لـكالمه المليء بـالغـض" جــورج"لــ" بـيـبـي"المـوســيــقـى تــغــيـرت لـيـرتـفع صــوتهـا عــنـد رؤية 

فـيقــول لهـا بأنه هـو الذي تـرك لها المكان فـتـفـقد ابتسامـتها " بــيــبــي"ة ويـتـجـه نحـو طـاول" جــورج"يـنـهــض 

  .ةوتخـفـض رأسهـا حـزيـن

  :08ـم المـتـتالـية رق

حركة دائـرية بـزاويـة ال يدخـن ويتـناـول المـشـروب ثـم يقوم بسكـبه عـلى الطاولة إذ تـم اسـتـعـمـ" جــورج"

  .ةجانبـيـ

يظهــر أمـامه رجل صغيـر  اول المشروب ويدخــن، ال يبـدو بخـيــر،في الحانة يتـن" جـورج"، 1932سـنة 

ي بـأنه الشخصية الـتــي قـام بتمثـيـلها ف هيتـبـيـن ل ،راالـزاوية الغـاطسة للـكـامـيـالل يخـاطـبه يــظهـر حجــمه مــن خ
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حائــر أمام " ورججـ"تــظـهــر لــنا أن  ـدرى الصة إلـالمـقرباللـقطة ، ثــم « Tears Of Love »ـت فـيـلمه الصــام

" ـيـرـل الصغالـرج"رؤيـة الرجل الـذي يسيطــر عـليه الغـضـب فـيـطلـق النـار عـليه لكـنه يتجاهـله، ثـم يفـاجـئ بـرؤيــة 

  .هبـرفـقـة عــدد كـبـيـر من أفـراد قـبـيـلة يحاولون مهاجــمـتـ

لكــنه ال يتمكن مــن ذلك، ثـم يغـمى " الشخصيـات الصغـيــرة"يضرب عـلى الطاولة إلبعـاد غـاضب " ورججــ"

  .ده مـلـقـى عـلى األرضعـليه، ها هـو السائـق أتى الصطحابه فـيـج

السائــق  إلــى المـنـزل، هــا هــو يضـعـه عـلـى سـريـره، يـنـبـح الكـلـب لـرؤيـتـه، يـلـقـي" جـــورج"يـــوصل السائـق 

  .ثــم ينـصــرف" جــورج"نظــرات حــزيـنـة عـلــى 

  :09م المـتـتالية رق

ع عصابة فهــو يلبس نفــس مالبسه ويض « Zoro »دار ثـم ينـزل منه، إنه يشبه شخصـيـة َرجل يتسلــق ج  

ـك ا يضحأعلى الجدار بسرعــة بينـم ـزل عـدد مــن الرجــال مــنئ بين الشجيرات بينما يـنى عـيـنـيـه ويخـتـبة عـلممـاثـل

ـيــث الصــمــت الــتـام وال ة حـيشـاهــد عـرض أحد أفالمه منفــردا في غــرف" جــورج"ـبـئ، إنـه ـرا الـرجـل المخـتساخ

طبته ه ظله المنعكـس ويـبـدأ بمخاينتهي العــرض فـيـبـقـى صـامتـا، ينهـض مــن مكانه فـيـواج ل،يــبــدي أية ردة فع

  ".جـــورج"غـاضبا، نتيجة لذلك ينصــرف الظـل ممــا يـزيــد مــن شــدة غـضـب 

وحـركة  ةبلقـطة نـصـف جامعـرج عـبــر عــنها المـخه، فـيـبـدو لـه مجهـوال ـن حولالمكان م" جــورج"ل يتأم

حو المكتبة الجدارية التي يضع عليها كل ه ثــم يتجه نا كـلبوفـجأة يـقــوم بـرمي آلة العرض مرعــبل، تـأرجح للمـمـثـ

يـرتـفع حـيــث  ى األرضأشـرطة األفالم التي قـام بإنجازها فـيقــوم بإتالفها ورمـيها عـل ـىالعلب الـتــي تحـتــوي عـل

فـيها، يـبـدأ يضطرب تـنـفـسه، يـدوس بقدمـيه عـلـى األشــرطة ساخـرا ثــم يـقــوم بإضـرام النـار  ،ىصوت الموسـيـقـ

  .احكلـبه بالنـب
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عـن " جـورج"نـرى النـيــران تحاصــر الغــرفة، في نـفـس الـوقــت يـبحـث  ةلقطة نـصـف جامعـالل مـن خ

  .ب النجــدةشــيء ما وســط األشــرطـة الـتي تـلـتهـمـا النـيـران فـيـركض كـلبه مسـرعـا لطــل

يجـلـس في زاوية  محـتــوي عـلى شـريــط فـيـلـمي يحـتضـنهـا ثـعـلبة ت ى أن يجـدال يـزال يبحـث إلـ" جـورج"  

  .ان المنـتـشـرليفـقد وعـيه وسـط الـدخ

ن ـله الشـرطي فـي بـادئ األمـر لكه، يتجاهفي هذه األثـنـاء، يحاول الكلب إقـناع الشـرطي بالـذهاب مع

ة الحركة السـفـريالل ة بذلك حيـث ندرك ســرعة ركضه مــن ختـقـنعه امـرأ ينتهي بــه المطاف بالركـض وراءه بعـدما

! تـمع النـاس حـوله مـرعـوبـيـنيـث يتصاعـد مـنه الـدخـان ويجـالـتي تـرافـقه، يصل الشـرطي أمام المـنـزل ح راللـكاميـ

عـليه امـرأة فـيـتـم أخــذه ل حـيـث تـتـعـرف بحذر إلـى الداخ" جــورج"يـدخـل الشـرطي إلـى الغـرفة المشتعـلة، يسحب 

  .ى المستـشـفـىإل

  :10ـم المـتـتالية رق

الت أيـن يجد عـلى واجهتها بـدلة رسمية دى المحـو إحه نحيتمشى رفـقة كـلبه، يتج" جـورج"ة، وســط المديـن  

ال سـابقا مع أنه تـم اسـتـعـمـ ـبـتـسم ألنها تشبه تـلك التـي كان يلبسهاا فـية للبـيـع، يتخـيل نفسه يـرتـديهـة معـروضأنيق

، يـلـمحه شــرطي بـالجـوار "جـورج"مـاضـي وكذا الحزن الذي يـعـيـشه ى اللـتـوحي بحـنيــنـه إلـ ةموسـيـقى حـزين

ا أيـضـا عـن عـدم فهـم هوالـتي تـم اسـتــخـدام دراللقطة المقربة إلى الصبــر فـيـقـتـرب مـنه ويتحدث إلـيه مـبـتسما عـ

بالفـزع فـيـذهـب مسـرعـا تـاركا الشرطي  ى شعــوره بالحـيـرة، فجـأة ُيصـابــي مـما يـؤدي إلـلـكالم الشـرط" ورججـ"

  .همستـغـربـا لتصـرف
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  :11م المـتـتالـية رق

بحركة ه خـطـواتامـيــرا إلى منـزله المحتـرق بخطـوات بطيئة مـرفـوقـا بكـلبه حيــث تـرافـق الـك" جــورج"يـدخل   

ـتـفـقـد المكان ولـيـصــور لـنـا ة ي، يقـف وسـط الغـرفةـنى حزيموسـيـقـى إضافة إلـ نـيـسـار إلى اليمين البانورامية م

مـحتــرقا ومدمرا، في هـذه األثـناء تـتحدث ا يـظـهـر فـيـه ةلقطة نصـف جامعــرج مـا آل إلـيه المـنـزل اسـتخدم المـخ

 رلقطة حـصالل التي تـرمي باقة الـورد وتخـرج مسرعـة تنادي عـلى السـائـق، مـن خ" ـيـبيب"الخادمة خائفة إلى 

ى بـوق السيارة وتـنادي مـرات عـديـدة لكـنه ال يأتـي فـتـفـقـد صبـرهـا وتـقـرر القـيادة بنفسها، يأتـي نـراهـا تضغـط عـل

الـتي أصـبـحـت تــدل عـلى  ىيـرتـفع صوت الموسـيـقـرة حـيــث السائـق فال يجدهـا بينمـا تـقـود السيارة بسـرعـة كـبـي

  .ـوعخـطـر محـتـمـل الـوقـ

كون سماع أصـوات أشخاص يتحدثـون ويضحة كـلبه، يـبـدأ ببرفـقة أمام طـاول" جـورج"في نـفـس الـوقـت 

ال ى أذنيه لـكي ثـم يضع يديه عـل ،درالـقطة المقـربة إلى الصـر ـريـن منه فـيبكي إذ تـظهــر مالمح حـزنه عـبـساخ

بالقـيادة " بـيـبـي"تمـر ذه اللحظات تسيسمع أي صـوت ثـم ينهـض مسـرعا يجـلـب صنـدوقـا يضعه بـيـن يـديه، في هـ

  .ةـمتابعـة الكاميـرا لحركة السـيارة السـريعـن خــالل محـدثة الفــوضى وسـط الطــريــق تـتـجـســد لـنـا مة فـائـقـة بسـرع

لغـرفة المجاورة، يجـلـس عـلى مقعـد ثـم يفـتحه، يـوجـد ى االصنـدوق ويتجه حـامال إياه إل" جـورج"يـأخـذ 

زاوية الل الل جـره من سرواله نـشاهـده مـن خن خم" جــورج"الكـلـب عـند رؤيته ويحاول إخـراج  ه فينبحمسدس ب

  .ةبسـرع ولالـوص" بـيـبـي"بينـما تحاول  لبه بحـزنك" جـورج"ـل ، يتـأمةغاطـس

وشك االنتحار لـتـتـمـثــل ى عـل" جــورج"المسدس، ثـم يدخله في فـمه، يستمـر كـلبه بالنبـاح، " جــورج"يـمـسـك 

يذهـب للنظــر عـبر النافـذة  ا،عندئـذ يسمع صوتـا غـريبـ نلـقـطة مقربة إلى الكـتـفـير لــنـا خـطـورة الـمـوقــف عــبـ

 ا آسفةلتجـده واقـفـا حـزيـنا حامال المسـدس، تـلقي نظرة عـلى المكان ثـم تحدثه باكـية بالقـول أنه" بـيـبـي" فـتـدخل

قط ا كانت تـريـد ف، لتـستمـر بالحديـث بـالقـول أنهـدرى الصـاللقطة المقـربة إلالل حـيـث تـتـضـح مالمحهـا من خ
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يطلق النـار سهـوا ه ال يجـب أن تـكون آسفة فتهـدئـتها من خالل قـوله بأن" جـورج"مساعـدته واالعـتـناء بـه، يحاول 

أغـمَي عـليه إذ يـجـســد المـخـرج طـرافة ا و لـتـكسر زجاجة مرمية عـلى األرض، لكـن الكلب يمـثـل بأنه أصيب به

اللذان " جــورج"و" يـبـيبـ"ك ا يثيـر ضحخصـصـهـا للـكـلــب، مم ةلقـطة كبـيـرة بـزاوية غـاطـسالل ـف من خوقـالمـ

اك شيئا أخيرا عـلـيـه اع بقـبـول مساعـدتها لكـنه متـشاءم، فـترد مبتسمة بالقــول أن هنإقـن" بـيـبـي"يتعانقان، تحــاول 

  .هتـجـربـتـ

  :12م لمـتـتالـية رقا

إلنتاج الـذي يـبـدو مـديــر شـركة ا، إنهما بمكـتـب صمــوسـيـقى رقـى يـرقـصان بسعـادة عــل" بـيـبـي"و" ورججــ"  

  .رضمتحـمسا لـرؤيـــة الـعـ

يـرقصان " بـيـبــي"و" جــورج"ـر كـيـت يبتعـدون عــن الشاشة ليظهوحات كـالمـجـمــوعـة مـن الـرجال يحـمـلون لـ

قم التصويــر فهـما في ينهـيان رقـصـتـهـما بـانـتـهـاء الموسـيـقـى وينتظران ردة الفعـل أمام طا ة،رقـصة جـمـيـل

الـتي  رـربة إلى الـخصـقاللقـطة المالل الـذي يـتـرقـب آراء اآلخـريـن اتجاه أداءه مـن خ" جــورج"األستوديـو خاصة 

عـلى أداءهـما الذي " جــورج"و" بـيـبـي"ويهـنئ  رخـصـصـهــا له المـخـرج، يطلب المديـر مـن المخـرج إيـقاف التصويـ

ه وهـنــا نالحــظ إمـكانـية رى فـيـجـيـبـه بـأن ذلك شــرف لئعـا لكـنه يطـلـب منهـمـا إعادة التصويـر مـرة أخـيعـتـبـره را

  .رسـماع أصـوات المـمـثـلـيـن، يأمـر المخـرج العـمـال بأخذ أماكـنهـم، الـتـزام الصمت ثـم بـدأ التصويــ
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  :يلمـفـتارة في الـتاليات المخـتـتحليل اإليحائي للمـال - 5

  :متحلـيـل زمكانية الـفـيل - 1- 5

لـقــد أعـطى المخـرج في الـفــيـلـم أهــمـيـة كـبــيــرة للمحـيـط الـزماني والمـكاني كونه يسـرد فــتـرة تـطــوريـة جـد   

ي جـرت ذكر كل الفـتـرات الـزمـنـية الـتقــد  هنـجــدحيث  ،ة الفـيـلـموالـتــي قـامـت عـليهــا حـبـك ة بالنـسـبـة للسـينـمـاهــام

بـدايــة إنـتــاج األفـالم تجـســد  1927، حـيـث أن سـنـة 1932إلـى غـايـة  1927فـيهـا األحـداث ابـتــداءا مـن سـنـة 

سـبـقــتـهــا عـارضــا بـذلـك الـنـجــاح الـذي لـكـن المخــرج عـــرض الـفــتــرة الـتــي " مـغـنـي الجـاز"اطـقـة بعــرض فـيـلـم الن

، أمــا بالنسبة لسنـة "جــورج فــالـنـتـيـن"كــان يلـقــاه الفـيـلـم الصامت بالنسبة للجمـاهـيـر والشهــرة الـتــي كــان يتمتع بهــا 

ـيـنـمـا في ظل انـطـفـاء شعـلـة األفـالم الصامـتـة النـاطــقـــة كــان قـد اجـتـاح كـلـية عـالم الس فــإن إنـتــاج األفـالم 1932

 Tears Of"بإخــراج فــيـلـمـه الصامـت " جــورج فــالـنـتـيـن"ة بعـض المخـرجـيــن، حـيـث قــام عـلى الـرغـم مــن محـاول

Love "ا أن ، كم"أضــواء المـديـنة"ـفـيـلم تــرة كذه الفــم شــارلـي شابـلـن التي أنـتـجهــا في هـالوهـــو مـا يـذكــرنا بأف

ـوبـر والـذي يـمـثـل يـومـان مـن عــرض الفـيـلـمـيـن الجـديـديـن لكل مـن أكـت 24ر وهــو رج ركـز عـلى تـاريـخ آخـالمخـ

  .ةم الصـامـتـل الصـوت إلـى األفالول إدخـامجسـدا بذلك فـتــرة تـضارب اآلراء ح" يـلـري مـبـيـب"و " جـورج فـالـنـتـيـن"

داث القصة في أمـريــكا تــحـديــدا هــولـيـوود حـيـث يــعـرف المـخـرج جـرت أحـي بـالنـســبـة للمحـيـط المكان

إذ نرى  ل،الكــبـيــرة في أعـلـى الجــب" هــولـيـوود"بالمــكـان مـن خالل إحدى اللــقـطات الـتي تـظـهـر عـلـيـهـا الفـتة 

ين استوديوهات التصوير وصاالت العرض وحتى األماكن التي كانت تقام فيها تجارب األداء يتنقل ب" جورج"

  .تقوم بإجراء تجربة أداء أمام أحد العاملين في طاقم التصوير" بيبي"الختيار الممثلين حيث نرى 
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  :اريـق اإلشهـصـملـحليل الـت - 2- 5

  "انالفـنــ" « The Artist »ـت اري للــفــيــلـم الصـامالــمـلـصــق اإلشهــ
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 .هــاري الـلـون األبـيـض واألســوديغـلـب عـلى الملصـق اإلش  •

جـورج "و ) بـيـريـنـيـس بـيـجــو" (بـيـبـي مـيـلـر"ا رئـيـسـيـتـان للفيلم وهــمتـظـهـر عـلى الملصـق الشخصـيـتـان الـ  •

 .ا ومـبـتـسـمـيـنبـعـضـهـمـا، فـاتـحيـن ذراعـيـهـمقـريـبـيـن جدا مـن ) جـون دو جاردان" (فـالـنـتـيـن

حيـث كـتـبت الكلمة  « The Artist »ة ـيـزيـلن الفـيـلم أسفـل الملصـق اإلشهـاري بالـلغة االنجكـتـب عـنـوا  •

ون ثـانـية باللـوبلونـيـن مخـتـلـفـيـن فاألولى باللـون األحمـر وال « Artist »مـة الثـانـيـة أعـلى الكل « The »ى األول

 .األبـيـض

 : د عـبارتـيـن كـتبت باللغـة الفـرنسيـة باللـون األبيـض واألصفــر ذهــبــيفي أعـلى الملصـق نجـ  •

•      « LE FILM QUI ENCHANTE L’AMERIQUE ! DE RETOUR DANS LES 

SALLES»  

« 10 NOMINATIONS AUX OSCARS DONT MEILLEUR FILM »  

  :الملصــق فـكـتـبـت عـبـارة أخــرى باللغــة الفــرنسيــة وباللــون األبــيــضا أسفــل أمـ

« ACTUELLEMENT AU CINEMA »  

  :دالالتـال

لـى صـورة األفالم السيـنـمائـية سـواء ا سائـدان عـألبيـض واألســود فهـما اللونان اللذان كـانن ابالـنـسـبة للونـي •

 .ةل القـدرة عـلى تصويـر األشيـاء بألوانها الحـقـيـقـيها قـبـمنا أو الناطقـة الصامـتة مـنه

ما يخص المسافة القـريـبة بـيـن الممثـل والممثـلة استخدمـت للـداللة عــلى العالقة الحـمـيـمـية التي فـيـ •

 .متجمعهما في الفـيلم وبـالتـالي تقـديـم الطابع الـرومانـسـي للفـيـل

للتخصـيـص والتعــريـف ة جليـزيـة اإلنـي تستعمل في اللغهولى للعـنوان باللون األحـمر فأمـا كـتابة الكلمة األ •

 Red »راء ، كـمـا يذكر اللون األحمـر بالسجـادة الحمـ"للفنان الحقيقـي"وبالتـالي الفيلم يقــدم تعــريفـا 
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Carpet » جـات السينمـائـيـة ولى لإلنتـاا الممثلون والفنانون خالل تقديــم العــروض األي عـليهي يمشالت

ن المصـوريــن والصحـفـيـيـن اللذيـن ـة حيـث تستقـطب عــدد هـائل مـات السينمـائـيوكذلك خالل المهـرجان

 .ةجـيـن إلجـراء اللقـاءات الصحفـييتهـافـتـون عـلى الممثـلـيـن والفنـانـيـن والمخـر 

لم ا الفيالـتي نـالها الفيلم كـما أنه يـذكرنـا بالجوائـز التي حصدهـة ى الشهــر ز إلي يـرماللـون األصفـر الذهـب •

 .و األصفـر الذهبيخـاصـة منهـا جـوائــز األوسكار عـلما أن لونها هـ

إلشارة إلى در املصــق عـبـارة عــن ديكـور لمبـاني تـرمـز إلـى الفـن المعـماري األمـريـكي، كما تـجخـلـفـيـة ال •

انـظـر ( 24ة لـقـط 12ـق اإلعالني عـبـارة عـن فـوتـوغــرام مـأخوذ مـن المـتـتـالـيـة رقم أن هــذا الملص

 ).ارةالتـقـني للمتـتاليات المختـالتقـطـيع 
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 :قةـنما الناطـيـات السـدايـلى بـية الدالة عـيلمـقونات الفـاألي - 3- 5

 :01الية رقم ـتـتـمال

وهي السـنة الـتي شـهــدت  1927ة سـنـ ،الفـتـرة الـتي تـبـدأ فـيها مجـريات قـصـة الفـيـلــمر ينطـلـق المخـرج بـذك

ا أنه ـمـك "وان وارنـراخـ"ركة لـشـ" ازمـغـني الج"الحدث الـتـطوري وهـو اطالق األفالم النـاطـقـة من خالل فـيـلم 

 ملدخـول عـالـ" جـورج"ا حـبـكة الفـيـلم وهـي معــارضـة المـمـثـل أحد أهم النـقـاط الـتي تحـتـويـهعن اسـتـطـاع أن يعـبــر 

دأ لديهم بسبب تعارض حيث يوضح مدى شدة الصراع الذي يتولد لدى األشخاص الذين يبة السـيـنـمـا الناطـق

ما عقوال أفكارهم، وٕان كان هذا الصراع فكريا فإنه يمكن له أن يصبح حربا، الفائز فيها ال يحتل أرضا جديدة وٕان

  .جديدة إذ يفرض عليها مبادئه ليس باستخدام السالح أو شرارة كهربائية وٕانما بصورة ملغمة باألفكار الدخيلة

لـشـخـصـيات وعـلى الـرغم مـن عــدم سـمـاعـنا ألصـواتهـم ورؤيـتـنا لـشـفـاهـهـم وار اباإلضــافة إلى أن ح

المكـتوبة وهي الـتي شـاع اسـتــعـمـالهـا في فـتـرة السـيـنـما الصامـتـة، نقــل تـتـحـرك إال أن المخرج دعـمهـا باللوحات 

، عدا عن ذلك فـالمــوسـيـقى كان لها دور مـمـيـز في تــدعـيـم المـعـنى واخـتـلـفـت رنـتها ماع الـقـائر حوار حدة الصا اللـن

  .هباخـتـالف المعـنى الذي يـريـد المخرج إيصال

شاف أنه ـتـد الكـفاجئ المشاهـتـث يـيـزة حــيـمـقة مـريـطـراع بـد الصــل مشهـطاع أن يستغـتـسرج اـإن المخ

وكأنه بذلك يريح المشاهد ليترك له الوقت للتعرف على شخصيات ض، ـريـور عــمهـمائي أمام جـنـيـرض ســع

ث ـيـات حـنـيـثالثـية في الـائـمـنـيـروض الســواء العــا أجـنـور لـوقت ذاته صـو في الــفهالقصة وأسباب النزاع بينها 

  .روضــك العـلـور مع تــمهـل الجــاعــفـة تـيـفـيـا كـل منهـيـاصـرق ألدق التفـطـت
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  :02م المـتـتالـية رق

" المتواضع"هذا الفن تة ـة الصامـيـائـمـنـيـروض األفالم الســاه عـقـلـتت ـذي كانــدى الـرج الصـنا المخـل دـرصـي

رة ـالشهالذي استطاع االرتقاء ليستحق أن يدفع األرستقراطيون ثمن تذكرته بعد أن أثار فضولهم، أيضا رصد لنا 

الذين لم يمتلكوا ريشة لرسم لوحاتهم الرائعة وٕانما تعابير وٕايماءات أجسادهم والتي ون ـلـع بها الممثـتـمـتـي كان يـتـال

ارجي لصالة العرض ـط الخـيـلمحقلوب اآلالف إن لم نقل الماليين، فقد صور المخرج اكانت كافية إلغواء 

للرجل "س اللطيف فهو بالنسبة لهن نموذج ـنـاصة الجـه خـيـبـن ومعجـيـيـفـع الصحـم" ورجـج"امل ـعـية تـفـيـوك

  !أنيق، وسيم، مشهور وغني" المثالي

دات ـره لمعــويـصـن خالل تــة مـصـات القـريـل مجـيـاصـفـتـرج لـالمخطاها ـتي أعـمية الـا األهـنـل لـمثـتـوت

ل ـيـزة تسجــر وأجهـوح آالت التصويـوضـا رؤية بـنـنـيث يمكـونها حــلـمـستعـوا يـن كانــذيـن الـن والمصوريـيـيـفـالصح

ابة ـو بمثـه فهـن بـيـطـيـاألشخاص المحنان أو ـة للفـبـسـنـالـواء بـاس سـن أن نوع اللبــدا عـالصوت المستعملة، ع

  .نــشريـرن العـات القـيـنـيـى ثالثـا إلـنـلـقـنـاريخية تـرة تـذكـت

  :03م المـتـتـالية رق

رى فاألولى كانت تحظى بنفس ـل اإلعالم األخـوسائـا بـمـنـيـع السـمـجـتي تـوطيدة الـا العالقة الـنـد لـسـجـتـت

المواضيع األخرى في الجرائد كالمواضيع السياسية وبالتالي كل عرض هو حدث األهمية التي تحظى بها 

ع ـبـتـي تـوود وهــيـولــي هـة فـر شائعـبـتـعـية تـى خاصـا إلـرنـظـت نـفـلـ، كما أنه يجماهيري ال مجال لتفويته

دث زخما ـإنها تحـف" ورجـج"و" يـبـيـب"لــورة ـي صـفـاط الصحـقـتـرد الـث بمجـيـوم حـنجـة للـاة الخاصـيـن للحـيـيـفـالصح

  .رجال اإلعالمـي بالنسبة لـفـق الصحـبـة السـيـمـن أهــدا عـا عـملحوظ إعالميا

التي ون ـنـفـا للـمـنـيـية السـولـمـى شـلـع" يـبـيـب"و" ورجــج"ن ـيـرج بـه المخـرضــذي عـادل الـبـتـص المـرقـؤكد الـي

  .صمتها، فهو لم يكن عائقا بل محفزا ايجابيا ومكون سحري يلقي سحره على الجميع وعلى الرغم منا ـتهـقـسب
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  :04م المـتـتالية رق

الـتـسـلـسـل المـنـطـقــي  رى بـإدراج التـاريخ لـتـقــديــمفي هـذه المـتـتـالـية نـجـد أن المخرج اسـتـعـان مــرة أخ

لــة عـلــى بـدايــة السـيـنـما النـاطـقة مــن خالل للـدال 05/12/1929ر تــاريــخ عـن طــريـــق ذك مألحداث الفـيـل

  .تالـتجـارب األولـى إلدخـال الصـوت عـلى الفـيـلم الصـامـ

ـي عــرضـت أمــامه والمـشـاركة في ة الـتلـتـبـنـي الـتجــرب" جـورج"كذلـك قـام المخرج بـإيصـال فـكرة معــارضة   

الصمت والصوت، ليس اختالف حرف فحسب بل هـــو اختالف :"علينا السؤال التالييطرح  أنهوكة األفالم النـاطـق

  تقنية وجمالية فمن الذي سيفوز؟

كلمحة، تمهيد عن اإلجابة التي نحاول الوصول " زيمر"و" جورج"ليأتي بعد ذلك الحوار الذي دار بين 

ـلـتـيــن بـسـيـطـتـيــن وار عـلـى جـمأصــواتهـم واقـتـصـار الحـ عنـسـمـ الــرغـم مــن أنـنـا العبر تتبع مجريات الفيلم، فبإليها 

إذا : "لـيـرد جــورج!" لهـــذا هـو المـسـتـقـبـ! ال تـضـحك جــورج:"ا معـنى عـمـيــق حـيــث قــال المديــرإال أنهـما حـمـلـتـ

أن الفـنان لـيــس هـو مـن يـتـحكم بالـتـغـيـرات أو أيضا ا ـد هـننج!" كـان هـذا هو المـسـتــقـبـل يـمـكـنـكم الحـصـول عـلـيه

ال األعـمال وبـالتـالي خـضــوع السـيـنـمـا ة رجل عـوامـل أخـرى مـن أهـمهـا المـنـتجـيــن وخاصـل السـيـنـمــا بـمـسـتـقـب

لـيه تـصـبـح عــرضة للخـطـر جـراء بكـيانها للجانـب االقـتـصـادي عــن طـريـق التحـكم فــي رؤوس األمـوال وعـ

الي ـالتـكي رؤوس األموال وبـات مالـوالت واتجاهـيـوع لمـرضة للخضــك عـذلـة وكاألزمـات االقـتـصـاديـ

  .مـتهـيـولوجـديـاي

  :05ـم المـتـتالـية رق

جراء " جـــورج"ا ي آل إلـيـهالـتة الـنـفـسـية السـيـئة الـور لـنــا الحنـرى أن المخرج صـ ،ةفـي هـذه المـتــتــالـي

ومع ت، يـسمعـه أصـبـح مخـيـفا ألنه يـذكره بـنهايـة عـهـده كـمـمـثـل صـامـ ة، فـكـل صــوتتـخـوفه مـن السـيـنما النـاطـق

أن تسجيل األصوات يستدعي الصمت التام وعزل الضوضاء للحصول على صوت نقي وواضح فإن المخرج قام 
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وت الممثل حيث يعتبر صوت فني وجعل أصوات المحيط الخارجي والنعتاد عزلها، بالعكس، حيث عزل ص

جعلها في المقام األول وبالتالي هو يصور الصوت على كونه عنصر تشويش يثير انزعاج اإلنسان فال ننس بأن 

لرفعه أو الصوت هو دائما في حاجة للتعديل كي يتمكن اإلنسان من تحمله أما بالنسبة للصمت فال يوجد مؤشر 

باإلضافة إلى أن الصورة سواء كانت باألبيض واألسود أو بألوان خفضه فلطالما كان رمزا للسكينة والهدوء 

فهي ال تزعج وال توتر عين المرء، وفي هذا اإلطار نستحضر الحادثة التي تعرضت لها المغنية الكندية طبيعية 

Lara Fabian  والتي على الرغم من أن الصوت الذي أطلقه مهندس الصوت هو لحن أغنيتها ولكن شدته

كانت كافية لتعرضها لصدمة وتجعلها تعاني من اضطرابات خطيرة في حاسة السمع وهو ما يفسر استعمال 

  .المخرج لصوت االنفجار عند سقوط الريشة على األرض

  :06م المـتـتالية رق

 ،ـراات السينمــائـيـة المنتجة وهـو حــدث يثيـر زخـما إعالميا معـتـبمـن أولــويـات الشرك بحق أصـاطـلم النـيـالف

ا بــدوره فــي المـضـامـيــن الـتــي تـقــدمهـا السـيـنـمـ مكـمـا أن هــذه التـقـنـيـة أدت إلى تـغـيـر ذوق الجـمـهـور الـذي يـتـحـكـ

هــذا  الذي كانت ترتفع صوت ضحكاته أثناء مشاهدته لفيلم سينمائي صامت،على الرغم من كونه نفس الجمهور 

أن  "جورج"حديثه مع ي ن نوع آخـر وهـــو صــراع األجـيال حـيـث أكـد المـديـر فا مـصـراعـأيضا التغـيـيــر ولد 

تي ـة الـيـمـتـرا إلى الحـيـشـذا مـكـر هــاألمن ـكـو لم يـى لـنـمـتـان يـه كـأنو  ةالجـمـهــور يـحـب الـوجــوه الجـديـدة والشـابـ

م مــن أن ا، عـلى الــرغــدونهـل بـمـال للعـجـية ال مـوجـنولـة تكـيـمـتـا حـي أصلهـتـور والــب الجمهـليه مطالـا عـرضهــفـت

ا ـرائـعة وهـو مـثـال طـبـق األصـل عـميــؤكد له العـكـس مـن ذلـك عـن طــريــق تحـديــه بـإنـتـاج أفـالم صـامـتـة " جــورج"

 1930سـنة " أضـواء المـديـنــة"لفـيـلـمـيــن صامـتـيــن حـقـقـا نجـاحا بـاهــرا هـمـا ه بـإنـتــاج" شـارلي شـابـلن"ه قام ب

اء ـريـبـس كـكـعـي اـو مــه وهـسـفـن نـا مـقـر واثـديـمـحدث مع الـتـي" ورجــج"، فـ1936ة سـن" األزمـنة الحـديـثــة"و

  .تكافح لتؤكد أن صمتها ليس ضعفا كما أنه ليس عائقا بل ميزةة ـيـصـشخ
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  :07م ـية رقالمـتـتال

ا مـنحى إنتــاج األفالم الناطـقــة يرصــد لـنـا المخـرج األحـداث الـتـي سبقــت لتجـسـيــد مـدى القــوة الـتي اتخـذهـ

م الصامــت والفـيـل" بـيـبـي"لنـاطــق لــم ارض األول لكـل مـن الفـيـليـمثــل العــوالــذي  1929أكتوبر  26يــوم 

ي بهــا وهــي تمشي بـتـفــاخــر وسـط انـدهــاش زبـائــن المطعـم نـدرك الشهــرة الـتي حـظ" بـيـبـي"وعند رؤية  ،"جـــورج"لـــ

" يــبـيـب"ب ـيـإذ تج ،هـاباإلضافة إلى انـتـهـاء عـهد السـيـنـمـا الصامـتة ومـمـثــلـيـا دايــتـهمـمـثــلـــو السـيـنـمـا النـاطـقـة فـور بـ

ر إلى ــيـشـا تـا إال أنهـرتهـي لشهــقـيـب الحقـبـرف السـا أنها ال تعـرهـظاهـن تـرغم مـلى الـفي وعـؤال الصحـلى سـع

ي ـائـنمـيـلم السـيـفـا في الـكنـن ممـذي لم يكـو الشيء الــا وهـاعهـطيع سمـستـور يــمهـولها أن الجـقـوت بـر الصـنصـع

سي إلنتاج األفالم ـيـرئـب الـبـو األساس والسـاما فهـرا هـنصـاره عـبـتـور باعـلى الجمهـز عـيـركـتـد الـيـعـم تـالصامت، ث

  .اـرهـيـدد مصـذي يحـو الــية وهـائـمـنـيـالس

ود ــمـا عـمـهـنـيـل بـصـه يفـتـام طاولـل أمــة كـطـقـي لـف" ورجـج"و" يـبـيـب" نـل مـجمع كـرج المخ ثم نجد أن

ا ـمـن بعضهـا عـمـصلهـفـتي تـن رغم أن المسافة الـيـتـيـن الشخصـيـراع بـرق وصــود فــى وجـلـة عـداللـا للـتارهـد اخــوق

من كالمها وحديثه معها بنبرة غاضبة لهو دليل على أن الصراع له تداعيات " جورج"وتضايق  رة،ـيـبـيست كـل

على حياة اإلنسان ليس فقط المهنية وٕانما حتى الشخصية مع أن المخرج أيضا يجسد لنا المشاحنات التي تحدث 

ء أكثر سوءا من أن يتم بين كل ثنائي مهما بلغت أهمية العالقة والمشاعر التي تربط بينهما فال وجود لشي

  .بمشاعره اتجاه شخص آخر وجعله يتخبط في دوامة يتصارع فيها كل من القلب والعقل للنجاةتكبيل شخص  

  :08م المـتـتـالـية رق

لى الطاولة من خالل ـبه عـوم بسكــقـم يـروب ثـاول المشـنـتـن ويـدخـي" ورجـج"ة ـيـالـتـذه المتـة هـدايـرى في بـن

اع لدى ـيـلق وضـر وقـوتـمة تـعي وثـيـبـر طــيـوضع غــأن الـوحي بــة تــيـبـزاوية جانـرا بـيـرية للكامـركة دائـح

  .ةـيـصـالشخ
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ة أي مــرور خـمـس سـنـوات مـنـذ بداي 1932ر سنة ث وفــق ترتيبها الزمني بــذكدايتــابـع المخرج ســرد األح

قـل مدى حـدة الصراع الداخـلي وحالة الضياع التي يعيشها ممثـل األفالم إنـتـاج األفالم الناطـقة، كمـا أنه يـنـ

اني ـبح يعـأص" ورجــج"أن ـوحي بـو ما يـا وهالشخصيـات الـتي قــام بأداءهـا سابق دىالصامتة أيـن تـنـتـفـض ضـده إح

اه إلى ـا إيـفـيـول مضــالمستمر للكح ته بالشربـب حالـبـط المخرج سـد ربـة وقـربـطـية مضـلـقـية وعـسـفـة نـيـن وضعـم

ى ـوا إلـوود آلـيـولـر بهـثـوم كـن نجـثاال عـر مـبـتـعـو أيضا يـية وهـنـفـة الـن الساحـه عـيابـإفالسه وغـرى كـباب أخـأس

ر ــت إثـيـوفـتي تـال" تنـوسـيـني هـتـوي"ية ـنـر المغـال ال الحصـل المثـيـبـلى سـذكر عـددة ونـتعـذه الحالة ألسباب مـه

ضائح ـفـراق بـبـها الـمـالـوود بعــط هوليـربـا تـتي دائما مـن الحوادث الـيـة زائدة من المخدرات وهي من بـرعـا لجـاولهـنـت

ر ــدلـد شانــونــريمـولة لـا مقـنـانـى أذهـادر إلـبـتـنا يـمة وهـريـالم الجـى الكحول والمخدرات وعـلـاإلدمان ع

«Raymond Chandler» ورقـن الـأس مـات كــواصفــل مـمـة تحـنـديـذه المــائال إن هـوود قــيـولــف هـصـذي يـال.  

  :09ـم المـتـتـالـية رق

ه ـبـضـب غـصـه ويـمـتـشـده يـن نجــه أيإلى درجة تخــاصـمـه مع ظل" جــورج"تفــاقـم الصـراع الداخـلي لـدى 

ذ ـو يأخـه وهـذاتـره لـديـقـدم تـمة وعـائـشـتـالم" ورجــج"رة ـظـلى نـو يدل عــلى شيء فهـوٕان دل عل ـاشـته بالفـعـنـيـيه لـلـع

  .اـرهــديـقـتـسي لـيـار رئـيـل والنجاح كمعـشـفـال

وكأن  بـلـاصة الكـف خـيـوانه األلـيـن اإلنسان وحـيـب" اإلخالص"د عالقة ـسـضا يجـرج أيــد المخـا نجـنـه

طل ـلى أنه بـع «Jack»ب ـلـور الكـو يصـ، فهالتواجد بالقرب من حيوان هو أفضل من التواجد برفقة ألف شخص

رف بشجاعة ـتـرطي يعـث أن الشـيـران حـيـنـن الـذه مـقـنـوي" ورجــج"زل ـنـرطي مسرعا نحو مـجه الشـتـه يـضلـبفـف

  .ا لهـنـتـون ممـب أن يكـيج" ورجــج"رى أن ـوان ويـيـالح

رض ـعـة تـلـاثـوادث ممــؤرخا لحـدا مــهـشـر مـبـتـعـوله يـاس حـنـاف الـفـتـوال" ورجــج"ا لــــتهـرفـرأة لمعـاجئ المـفـوت

اك من ـنـرا، فهـيـبـا كـامـتمـا اهـصون لهـصـخـفة يـيـوانات ألـيـون بحــقـرفـدهم مـا نجـمـن طالــذيـوود الـيـولــوم هـا نجـله
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ول ـصـل الحـوود ال يسهـيـولـفي هـلص، فـل والمخـضـديقه المفـا صـرهـبـتـناك من يعـته وهـيـا جزءا من شخصـرهـبـتـيع

اء ـيـراء أشـشـسب لـكـر مما تـثـأك قـفـنـذي تـي المكان الـوود هـيـولـه:"ول كين مواريـث يقـن حيـيـيـقـيـقـلى أصدقاء حـع

  ".حبهمـاسا ال تـق أنـعانـا وتـاجهـتـال تح

  :10م المـتـتـالية رق

ة بالنسبة بـول السـيـنـما النـاطــقة هـو عـدم قــبـول الصــوت والـذي أصـبـح لغـة دخـيـلة وغـيـر مفـهومقـدم ــع

فلغته المعتادة هي الصمت بينما الصوت كمفردة دخيلة أو قاعدة نحو أو صرف لم يستوعب درسها " جـــورج"لــ

ة الشرطي ـيـصـباإلضافة إلى أن شخ ،ابالهـلع ويجعـله يـفـر هــارب األمــر الــذي يصيـبـهولم يتمكن من تطبيقها 

يه ـاني يتحدث إلـثـوال" ورجــج"الشرطي األول أنقذ ـف ا دور ايجابي،ـان لهـث كـيـلم حـيـة في الفـيـانـرة الثــر للمـتظه

ث ـوود حيــيـولــلى هـيء عــان لها وقع سـتي لطالما كـية الـة القضائـو ممثل للسلطـي هـا، والشرطـمـسـتـبـف مـلطـب

  .فةـلـتـتهم مخـتهم بـلى أروقة المحاكم إلدانـين عـانـنـفـد من الـديـردد العـت

  :11ـم المـتـتـالية رق

وٕافالسـه  ة الفـنـيـةق عـدا عـن غــيابه عـن الساحض للفيلم النـاطــبــرأيـه المعارض والمناهـ" جــورج"تـمـســك 

يـرفـض سماع أي شـيء باكـيا ومغــلقا أذنـيه " جــورج"نـرى إذ ة اليــأس بفعل انـدثـار السـيـنـمـا الصامـتة دفعه إلى قمـ

لـى وعدم قدرته عـلى الـتحـمل تـفـضـي به إلى اتخـاذ قـرار اأصبحـت تـتـع يالسـخــرية الـتبيديه لتفادي أصــوات 

وهو أيضا يمثل  " جــورج"ي عـاشهـا يـضـع نهاية لمعـاناته وهـو االنـتحـار الذي يعـتـبـر نـتـيـجة لحالة االكـتـئـاب الـت

ب السـيـناريـو أراد للـبـطل الـنجاة هــذه المرة اتـن كوألغريزة الضعف التي تتملك اإلنسان وتقوده لوضع خطير، 

منـاسب والـتـي تـقـتــرح عـليـه حال لمعـاناتـه إذ تـجـسـد لـنا هــذه الـلـقـطـات أهـمـية ت الفي الـوقـ" بـيـبــي"ـول وصبـ

اء رَ وَ ــا فَ ـما معـاكلهـشـمـدان الحـلـول لـر فـهـمـا يخـطـطان ويجـيـن الـرجل والمـرأة حـيـث يـدعـم كل منهـما اآلخة بـالعالق

  .م امرأةـيـظـكل رجل ع
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  :12م المـتـتالية رق

غــنـائـي وبالتالي تـنـتـهـي عـقدة  مبالمشاركة في األفالم النـاطـقة مـن خالل المـشـاركة في فـيـل" جـــورج"قـبـول 

بإيـجـاد حـل بـديـل ونهـائي للمـأساة الـتي عــاشها وهـذه الـنهـاية تـعـتـبـر نــوعا مـا نمــوذجـية فـغـالـبا مـا يـجـد " جـورج"

ـن دوة ومة ومن حـيـاته قدو ـالـبـطل سـبـيـله للخالص في األفالم السـيـنـمـائـيـة األمـريكـية الـتي تـمـجـده وتـتـخذ مـنه ق

والسـيـنـما " أمـوات هــولـيــوود"ة لـتـمـجـيــد هي في حد ذاتها وسـيـل" جــورج"ــوعــظة لآلخريـن، وألن شخـصـيـة ه محـيـاتـ

يـفـعــلون  لـيــوود يـبـجــلون األمـوات والو فـي هــ:"في قـوله«Errol Flynn» ن ايـرول فـلـيـاالسترالي ر الصامـتة نـتـذكـ

  ".اءشـيـئـا لألحيـ
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  :امةـائج العـالنت - 6

لـعـمـلـيـة البحـث الـتـي قـمـنـا بـهـا ومـن خالل المعلومات المستـقـاة مـن المـراجع باخـتالف أنـواعها  اــعـبـت

  :يالـدراسة مـن معـطـيـات نستـنـتـج ما يـل يدرج فا أوٕاضافة إلى م

ـاحـثـيـن والمخـتـرعـيـن الـذيـن اسـتـهــواهــم ن البلمحاوالت عــديــدة لـمجـمــوعـة مـ ةجاءت كـنـتـيـجنشــأة السيـنـمــا  �

يـتها للفـنون الـتـي سـبـقـتها وتـمـتعهـا ا أن شـمـولـحـب الـتـصـويـر وعــرض الصـور عـلى الجمهــور، كم

الـرغـم من أن بـدايـتها كانـت وســط العـامة ولـيـس بـخـصـائـص نـوعـية جعـلها تـتـبـوأ مكانة هامة عـلى 

 .ةضـمـن النخـبـة األرسـتـقــراطـي

ـا عـوامل تـقـنـيـة شـمـلـت تـطور همــراحل تـحـكمـت في تـغـيــرها وتـنـوع دةمــر الـتـاريـخ السـيـنـمـائي بـعـ �

ة سـيــاسـيـ(بـاإلضـافة إلى العــوامـل الخارجـية  ـات المـسـتـعـمـلة في إنـتـاج األفالم السـيـنـمـائـيةيالتـقـن

في إثــراء ونـضـج مـضـامـيـنـهـا وانـتـهـاجـهـا كـأداة إليـصال رسـائل مـتـنـوعة  سـاهـمــت) اجـتـمـاعـيــة، ثـقــافـيــة

 .ةشـأنهـا شـأن بـاقي الـوسائل اإلعالمـيـ

 ورـائـمـة بـذاتها وهي ذو طابع عالـمي مـسـتـخدمـة بـذلـك الصـتـمـكـنـت السـيـنـمـا مـن أن تـصــبـح لـغـة ق �

سـة الكامـيــرا بـاإلضافــة إلى الصـوت، هذا الوافـد الجديـد الذي أضافـته إلـى ة الـتي تـلـتـقـطـهـا عــدالمتحـرك

قــاهـا ات ودالالت يـتـلـأيـقــونأسـلوبـها الفريـد والذي اكـسـبها قـوة ال يـسـتـهـان بهـا وهـذا بفـضـل ما تحمـله من 

ن عـرضة لـتـلـقـي ال الحالـتـيـــن حل هـذه الشفــرات أم لم يـتـمـكن من ذلـك فهو فــي كن مالمـشـاهــد سـواء تـمك

 .هاألمـر إلـى تغـيـيــر في سـلــوك به د يـنـتـهـيأفـكار جديـدة ق

ا كـارا ومـعـتـقـدات ومفاهـيم تـتعـلق باإلنـسـان، حيـث تـقـدم نـسـقــق يـضـم أفـارة عــن نـسااليـديـولـوجـيا هي عـب �

ل والـنـشـاط وتـفـســيــره وهـي تـضع أفـكارا كـبرى تـؤثـر عـلى العـقـ مريا ُيـمـكـِن من خالله فهـم العـالفـك

ادئ يـصال وتـطـبـيــق أفـكار ومـبشـتى المـياديــن إل ىإل" تـتـسـلـل"ــط، بل ذا فـقلسـيــاسـي وتـسـيــره، لـيـس ها
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أصحابهـا، مـمـا ال يـمـنع أن تـكـون السـيـنما إحدى وسائلها فـغـالبـا مـا تـتـداخل فيها إلحداث التـغـيـيـرات 

ي جـمـيـل يصعـب الكـشف عـن خـفاياه فهـي تحـتاج إلى ن قـالـب فـنـوسـط المجتمعات والشعـوب ضـمـ

 .ةاللغة السـيـنـمـائـي امـتالك القدرة لتحلـيـل

دم ـخـتـاد المسـتـي العـل فـثـمـتـة تـويـة قـيـتـحـية تـنـلى بـر عـوفـتـتي تـاجحة اآلن هي الـنـورة الـات الصـومـقـإن م �

ور ـنسى وجود صـية، إذ ال يجب أن نـنـفـق وأصالة الرؤية الـمـة إلى عـصصة لها إضافـة المخـزانيـيـوالم

ي ـوعــر الــشـية نـمـنا، لذلك فأهـوتـيـترق بـخـية تـولوجـديـرؤى االيـكار المبطنة والـباألفوردة محملة ــمست

 .روريةـية ضـملـري عـالبص

من خالل  «The Artist»ت ـامـم الصـيلـن الفـارة مـتـات المخـيـالـتـتـل للمـليـحـة التـيـلـمـلى عـناءا عـبو 

  :ليـما ي  جتـنـتـسـلم نـيـحول الف اـم جـمـعـهــتي تلومات الـالمعـة بـانــعـتـاالسـمي وبـلـيـل الفـيـلـتحـاربة الـقـاد مـمـتـاع

المــرحـلة التـطورية الـتي شهـدها العـالم السـيـنـمـائـي " ال هازانافـيـسـيــوسمـيـش"ي ناقــش المخـرج الفــرنـس �

ن األبـيــض و أسـلوبا مـتـمـيــزا تـمـثـل في تـمـسـكه بـاللوت مـسـتـعـمال بـذلـك و الصـبـإدراج مـكون آخـر وهـ

واألسـود وبالصـمـت واإلكـتـفـاء بـاالسـتـعـانة بـالمـوسـيـقـى للتعـبـيـر عـن الحالة النـفـسـيـة للمـمـثـلـيـن باإلضافة 

ـقه وحـبه لفـتـرة ع مــن تـعـلنـاب للوحات المكـتـوبة إلتـمام المعـنى عـلى الـرغـم مـن االخـتـيـارات المـتـاحة وهذا

ـا والـتـي أراد إحـيـاء ذكـراهم وتـكريـمهم فهم يعـتـبـرون األوائل الذيـن وضعـوا ة ومـمـثـلـيهاألفالم الصامـتـ

باإلضافة إلى أن هذا التعلق نابع من إيمان المخرج  االحجـر األساس لـمـا آلت إليه وضعـية السـيـنمـا حالـي

 .يمكنه تعويض الصمت فهو فن ولغة حيث القمة مكانها والرقي ميزتها من عدم شيء

بعـدا أكبر وأعـمق من مجـرد معـالجـتـه لـبـدايـة السـيـنـما النـاطقة،  «The Artist»ت يـتـخـذ الفـيـلم الصامـ �

بـنا االسـتـنـتـاج إلى أن ـلــق بـالتـكـنولوجيا وهـنا يـفـضـي ي يـتـعفـهـذا التحول الطـارئ أصـلـه تـطور تـقـن

ي المخـرج يحاول دفعنا إلى عدم قبول كل ما تـنـتـجه وتـضـعـه التـكنولوجـيا بين أيـديـنا وأن لـنـا الحق ف
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منـاقـشة مبادئها فـمـا يـكون مـناسـبا بـل رائعـا بالنـسـبـة لشخـص لـيـس بالضـرورة أن يكون الحال نـفـسه 

ما يـنـبهـنا إلى أن اإلنـســان فعال سـيـصـبـح رهـيـنة اآللة الـتي صـنعـهـا بكلتـا يـديـه بالنـسبة لآلخـريـن، وهـو 

عـيـات على جوانـب أخـرى سـيـاسـية، اقـتـصـاديـة، اجـتـمـاعـية واألخطر من ذلك داه تـي لفـالتطور التـكنولوج

 .ةثـقافي

ة تـأسسـت وفـقا لسـيـاسة االحتكارات ؤسسة بـل هـو مالسابع ةالفن السـابع لـم يعـد مجرد فـن يـقع في الرتـب �

ة والفـنـية ة التـقـنـيإن العــمـل السـيـنـمـائي مهـمـا بلغـت أهـمـيـته من الناحـية رؤوس األموال وبالتالي فر وسـيـط

ـون ـن قـد يحيــلة الـذيوذ الهائفـإن من يـسـيـطر عـلى عـمـلية إنـتاجه هـم رجال األعـمـال والساسة ذوي النـفـ

 .ه فـنـيـا في مـكانون عـمالتـلأو يقـ

الجمال؟ ما هي معاييره ومن يحددها؟ من له الحق في الحكم على جمالية ما تصنعه أيدينا أو تبتغيه  �

كي ال نقذف خارج النهر كأسماك السلمون فتلتهمنا " التيار"أنفسنا؟ وهل نحن مجبرين على إتباع نفس 

التأكيد عليه، فمن " هازانافيسيوس"بالنسبة للسينما خاصة منها الصامتة وهو ما أراد نفسه الشيء ! الدببة

غير الضروري أن تتشابه أفكارنا وآراؤنا لتحصيل النجاح والسعادة بل في االختالف ثراء وتنوع وتعدد 

 .يصور لنا الحياة بمختلف جوانبها

! د بتعديله باستعمال برمجيات الكمبيوترصمتي فن، صمتي لغة أرقى من أن تسجله آلة أو أن يقوم أح �

 .وغيرهما ليستحقوا أن يكونوا عمالقة األبكم العظيم" هاردي"و" شابلن"و" جورج"هي أفكار أوصلها لنا 
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  :ةخاتم

ة المكتـوبة ثـم الصـورة تـتـخـذ السـيـنـما طـريـقها إلى جماهـيـر عريـضة لمـكرة إلى الكن الفالقـا مانط  

خـروج العـمال مـن مصـانع لـومـيـيـر " "لومـيـيـر"فمن عرض فـيلم اإلخوة ...أذواقهم، انـتـمـاءاتهم وثـقافـاتهمباخـتالف 

كـنـت عـبـرهـا من ة تـممـا أشـواطا هـائلت السـيـنقـطعـ «Fast & Furious 7»م إلى العـرض األول لفـيـل" ـيـارسـيـلبم

  ".زمـيـتـ"ك الطابـع العـالـمـي للغـتهـا وهــو مـا أكد عـليه تـخـطي كل العـوائــق مـستـغـلة في ذلـ

إن القـائـمـيــن عـلى الفـن السـابـع يـجـيــدون فـي كل فـيـلم وعـبـر كل لـقـطة تـمريـر أفـكارهم ومـبادئهم إلى   

لسـيـنمـائـيـة الـتي نـجحـت وبـشـكل يـعـتـبـر نـمـوذجـا عـن األعـمال ا «The Artist»" الفـنـان"م الصامـت الـناس، فالفـيـل

م الصامت لفـيـلذا اـب فـني مـتـمـيـز، فـمن كان لـيظـن أن هـي قـالكـبـيـر في نـقـل أفـكار إلى المـشـاهديـن مـضـمـرة ف

أن يـحـصـد والذي تــرددت شـركات اإلنـتاج في تـبـنـيه وتـدعـيـمه ) 2011سـنـة (ـيـض واألسـود المـنـتـج حـديـثـا باألب

ـسـبة للـسـيـنـما ة بالـنـن مـئة جائـزة، فـالمخـرج الفــرنـسـي تـمـكـن من معـالجـة وسـرد فـتـرة تـاريـخية جد هـامر مأكـثـ

ده عـبر رؤياه الفـنية ريذي يـبـطريـقة رائعة، صحـيـح أنـنا لم نـسـمع أصـوات المـمـثـلـيـن إال أنه أوصـل المعـنى ال

ثـيـنات مـن الـقـرن العـشـريـن في لوحة رة الـثالتجعل المشاهـد للفـيلم يـعـيـش فـتـ" أيـقونـية"مهـا في لقـطات والـتي ترجـ

  .ةسـيـنـمائـية فريـدة من نوعها وهو ما يـجـسد جـمالية الفـيلم من الـنـاحية الفـنـي

امـت بل هـو ي الصـيـلم السـيـنـمـائـلم يـناقـش فـقــط دخول الصـوت عـلى الف «The Artist»" انالفـن"إن   

ي ـنـولوجيا في حـد ذاتها مـبـيـنا حجم تـداعــيـاتهـا في حـيـاة اإلنـسـان وأن لهذا األخـيـر الحريـة فول التكيـقـدم جدال ح

مـيـشـال "ة فـلـناطقـشـاركة في األفالم اللم" ـورجج"ي يـريدها لكنه في نـفـس الـوقـت وبـقـبول ا الـتاخـتـيـار التكـنولوجـي

يـؤكد عـلى أن اإلنـسـان ال يـمـكـنه االسـتـغـناء عـما تــوفـره له الـتـكـنـولوجـيا، وهــو بذلـك يـأخـذ بعدا " هـازانـافـيـسـيــوس

حدة  ه ومـشـاعـره في الكـفة األخرى لـنـرى مدىفة ورغـبـاتي كــيـا يـضع فـيه فـكر اإلنـسان ومـَنِطـِقِه فوجايـديول

  .ـويالصـراع القـائم بـيـن كل مـا هـو مـادي وبـيـن كل ما هـو مـعــن
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ا الـبـيـانـات إذن يـمـكـن القول؛ صـحـيح هـو عـصـر المعـلومة، عـصـر السـرعة، عـصـر حـضـارة تـتـخذ فـيـه  

واحدة للـتـفـكـيـر فـيـما نريـده فعال، ة ـو دقـيـقالـرقـمـيـة أهـمـية بـالغة لكن هـذا ال يـمـنـعـنـا من اسـتـغـالل ولوالمعـطـيـات 

ـيـة ع مالبــس التـبـعالخـاصة الـتـي يـجـب أن تخـل اأو تـركه وفـقا لمـبادئـن هفـيما يـنـبـغي فعـله، مـا يـنـبـغـي االحـتـفـاظ بـ

وانـتـاجـاتها مـن زاوية ضـيـقـة ، كمـا أنه يـجــب الكف عن النـظر إلى السـيـنـمـا "قـصات مـصـمـمـيهـا"باخـتالف 

ـد ـإن سـيف" الفـنـان"ـافـيـسـيــوس في ـار هـازانأبعـد وأعـمق من ذلك وكما أش يتحصــر وظـيـفـتهـا في الـتـرفـيه، بـل هـ
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