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الت العالم الكووي وإشكالية صىاعة املسشح و  ثح
 يىماسوال

 (1)مهذان ليلى 
(2)مهذانوسيمة 

  

 مةذ  مق

ٌػذ ألادب مشآة غايعت للخُاة وهانذة لها في آن مػا، قهذ أظهش الؿشبُىن والػشب 

باألحىاط ألادبُت ظهش بؽٍل خاص في حهىدهم في مجاُ صُاؾت وجدذًذ اهخماما واضخا 

مٍىهاث وآلُاث ًل حيغ منها مً مذاخل غذة مىهجُت ومصؼلخُت، قمً هزا اإلاذخل 

هؼشح ئؼٍالُت الخػذد أو الخذاخل ألاحىاس ي التي حػذ بإسة الخىجش الشئِعُت في الكهم 

ت الخذًشت وما أخذزخه مً حؿُحراث غلى قني وؤلادساى ًلما حػلو ألامش بالخهىُاث الخٌىىلىحُ

ئر يثر الخذًث غً الػىإلات في العىىاث ألاخحرة في ظل اإلاخؿحراث الذولُت  ؛اإلاعشح والعِىما

 .الجذًذة أو الٍىهُت

ئن هزا الؼشح ًظػىا بذاًت في خؼاب معاءلت للجيغ ألادبي بدذ راجه وغالنخه 

بالػىإلات أو باإلاعشح والعِىما جدذًذا وغالنتهما بػىامل ؤلابهاس والخهىُاث الخٌىىلىحُت 

اإلاخمحزة التي أغؼتها ئمٍاهُاث الدصخُص والخجعُذ، وججاوص خذود اإلاٍان والضمان، خُىما 

في ألاغماُ اإلاعشخُت والعِىمائُت ًىحهها الٍاجب واملخشج  أطحى الىص سظالت مؽكشة

اث الػشض واظخجالء  عاغذه غلى الخػمو في معخٍى العِىمائي ئلى اإلاخلهي لُشحر اهدباهه َو

ت وأبػاده الجمالُت، قىظُكت الىص الذسامي ال جهخصش قهؽ غلى ؤلاخباس  مظامُىه الكٌٍش

خ ومٍان الػشض، بل جخػذاها ئلى جشحمت  وإًظاح بإسه مظامحن الىص ومهاصذه بخاٍس
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الذاللُت والخأؼحر غلى أبػاده ؤلاًدائُت مً خالُ ؤلاغذاداث الكىُت اإلاصاخبت له، والتي 

جخكاغل وجخٍامل لدؽٍل لىخت قىُت جماسط ظلؼتها غلى اإلاخلهي، وجشظم أقو اهخظاسه غً 

و ما ٌعمى بكً ؤلاخشاج، هى اإلاصؼلح الزي ٌػني "خشقُا أن حػمل ف ي مٍان، وهى ػٍش

ذ ا ًاث و اإلامشلحن، و  لػباسة الكً اإلاخػلو بالصىسةبصٍش الذًٍىساث والخلكُاث وؤلاطاءة، خش

ش، مىظىسا ئليها في خذ    ،4227 ،هٍُىلض( راتها وفي غالنتها ببػظها البػع"آلت الخصٍى

دوس يبحر في جيعُو وجشؼُذ ًل الجهىد اإلاؽاسيت والػاملت في صىاغت  قللمخشج ،(3:5ص. 

 اإلاعشخُت والػمل العِىمائي أو الذسامي يٍل.

ًايت والخشوج   ٌععى اإلاإلل اإلاعشحي أو الذسامي غامت ئلى ججاوص العؼدُت والش

سا مً اإلاباؼشة ئلى الخشيت الذسامُت التي جىلي غىاًت خاصت بالصخصُاث التي نمصتها أدوا

حسجل الىانؼ بدزاقحره بهذس ما حػشض الجىهشي الىانعي، رلَ أهه لِغ بمهذوسها نُى 

ًالهصت والشواًت، وهى ما ًهىدها   ًل ش يء غٌغ ما ههىم به في ألاحىاط ألادبُت ألاخشي 

ئلى الهُى أن الذساما أضخذ جىظل أهىاغا مً الكىىن حعخػحر أدواتها وحعترقذ ججاسبها 

ي الصُاؾت والخػبحر، مخخؼُت بزلَ مهىلت ههاء الجيغ ألادبي، مخجاوصة وحعخلهم أظالُبها ف

، هزا الخجاوص ما حػل الىص الذسامي والػمل العِىمائي مجشة العجن الهشائُت الخهلُذًت

 مً الىصىص غلى خذ نُى سوالن باسث.

صاس اإلاعشح والػمل العِىمائي مجاال مدعػا اللخهاء ألاحىاط والكىىن واإلاػاسف قُما 

بُنها، قصشها أمام يخابت ولِغ سواًت مجيعت واضخت خاصت "بػذ أن اجخز الخؼاب 

العُاس ي حجما هائال في أيثر اإلاعشخُاث الػشبُت مىز أواخش الخمعِىاث وخالُ العخِىاث 

شان ب والخُبت خصىصا غىذما غمهذ خالت الؿظ مت خٍض  89;3ئزش الخشج الىاجج غً هٍض

ًان للمعشح الػشبي هزا اإلاعخىي مً الخذًت والخؼىسة، ومؼ ًل رلَ ًجب  والزي لىاله إلاا 

 ت بصىسة خاههت"الاغتراف أهه في بػع ألاخُان ػؿذ العُاظت غلى ألاغماُ اإلاعشخُ

شاع والخشيت ئرا لحزخش الػمل الذسامي في النهاًت بالخىجش والص (343ص.  ،8;;3 ،الِعىغي)

بالخدىالث التي أخذزتها الشىسة الصىاغُت التي هُأث ؤلاوعان وسخبذ مىه ما سبؽ ًل رلَ "

اإلاىظىمت الهُمُت وألابػاد ؤلاوعاهُت، وأصبذ سنما مً ألاسنام، وآلت حعهم في الػملُت 

ت وبدٌم أن الػملُت ؤلابذاغ ُت هي اوػٍاط لٍل هزه الخدىالث، قهذ غبرث غنها الخىمٍى

ًان للؽػش جكاغالجه مؼ  الشواًت واإلاعشخُت والعِىما والكىىن الدؽٌُلُت بٍل ألىاجها، يما 

 ،4232، بىػاسن ) ىسه ومظامُىه بٍل هزه ؤلاؼػاغاث"هزه الظاهشة، قاصؼبؿذ لؿخه وص

ؼ أصىاجه العش  (29ص.  دًت وجٌشُل خؼاباجه خلها لصُـ حذًذة لخؼاب ٌػشف بدىَى
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غىذما جشجًٌ ئلى قىىن يشحرة، وبهزا التراظل بحن هزه الكىىن لم ٌؿحر اإلاعشح أو العِىما مً 

بيُتهما وهظامهما ولؿتهما قدعب، بل ؾحرا مً أظالُب نشاءتهما التي قشطذ غلى الىانذ 

 الخُؼت لٍل أؼٍاُ الاهكخاح اإلاىحىد داخل الىص الذسامي الجذًذ.

 السيىما، العوملة وإشكالية الحذوداملسشح، 

اإلاعشح والعِىما بمكهىم الذساما التي أصبدذ مبدشا مػشقُا وقىُا في  انترن مكهىم

ب الىص ي ألادبي، بما في رلَ الخجٍشب اإلاعشحي والعِىمائي، ورلَ السجباػها  الخجٍش

 ؟ لهيهافي خذود جىظُكها وج بمػؼُاث الصُاؾت والبىاء الكني، قأي قهم لخؼاب الذساما

 املسشح

ًاث وإًماءاث، مما حػل  ًاة أخذار بمجمىغت أقػاُ وخش حػنى الذساما مىز ػلُػتها مدا

معخخذما في رلَ لؿت  " بػذ أن وحذ قيها الهذسة غلى الخػبحر غً مؽاغشه،الٍاجب ًلجأ ئليها

ص واههباض وخشي حذًذة،
ّ
ت، قيها جهل ت واهدؽاس واوسجام وبىاء مخمحزا  وجكصُالث حىهٍش

، بً جمُم) "، وأصمت وغهذة واهكجاس وجصاغذ وجشنبوجىانع وصشاع وجدّذ وخىاس وظشد

وبزلَ غذث طشبا مً طشوب ألادب وقىا نائما بزاجه خحن جىاولها اإلابذع  ،(35ص.  ،4225

غلى ؼٍل غشض معشحي وظِىمائي خاص مخجاوصة بزلَ الخذود الكاصلت بحن مخخلل 

 ألاحىاط ألادبُت.

"للٍلمت  أصل مصؼلح الذساما مشجبؽ بمصؼلح اإلاعشح الزي ٌػىد ًبذو مما جهذم أن

، التي حػني مٍان الكشحت، أو اإلاؽاهذة، واإلاعاسح أخذ أنذم وظائل Theatronالُىهاهُت 

خُث ًهىم اإلامشلىن بأداٍء حّي لدعلُت الجمهىس أو وغظه  ؛الدعلُت التي غشقها ؤلاوعان

مً قىم مىصت أو في خلبٍت  اف والاظخػالء،بؽٍٍل قني حمالي ؾحر مباؼش، ًخلى مً الجك

مؼ   (5 ، ص.4228 ،أخمذ ئبشاهُم) "أو مكخىخت جىاظب جهذًم الػشض اإلاعشحي مؿلهت،

مجمىغت مً مٍّىهاجه ألاظاظُت مً الجمهىس واإلامشلحن واإلاعشح، والتي بؿُاب واخذة منها ال 

، قمً أحل هزا أوعانهوحىد لٍلمت معشح اإلاخٍىهت مً الىص والػشض اإلاعشحي بجمُؼ 

ًاجبهًان قً ا مً أحل هزا وؾحره،وؾحره " ، إلاعشخُت أيثر قىىن ألادب اظخػصاء غلى 

اإلادؽّػبت مً  وأؼّذها خاحت ئلى مهاسة قىُت خاصت حعخؼُؼ أن جإلل بحن غىاصش هزا الكً

حمهىس وخىاس وأن جخظؼ في ؾحر اقخػاُ لهُىد اإلاعشح والتزاماجه، نصت وممشل ومعشح و 

وأن جخػاون ًل هزه الػىاصش في ؾحر جظاسب أو جىاقش، ختى ًصل الٍاجب ئلى غمل قني 
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لُصل به ئلى وعي اإلاخلهي الزي ًجػله ػشقا  (;;3 ، ص.;422 ،الػؽماوي ) "مخٍامل مخىاؾم

ًا في غملُت الخمعشح، ظىاء في جهمصه  وجخدشى  للصخصُاث التي ًجػلها الٍاجب حػبرمؽاس

أن جبلـ الذسامُت أي: هي ؾاًت اإلاإلل الذسامي، أو في ئغؼائه الخلُى اإلاشطُت، و  بٍل جلهائُت،

 في غمله رسوتها.

ًاهذ ُل أسظؼى، وقصله لألهىاع ألادبُتئرا ما أخزها بػحن الاغخباس جصي ، التي 

وبُئخه الاحخماغُت، قاجها جمشل ئسهاصا لكً بالظشوسة حعاًش ػابؼ غصشه، ووظؼه الكني، 

ما  ً ألابؼاُ وآلالهت وصلتها بالبؽشالخمشُل الخذًث، بػذما داسث أخذاثها خُى مجمىغت م

ت أسظؼى التي  ًان ًمشل خُاة البذاوة والبٍاسة ألاولى، ومً رلَ وعخخلص اهؼالنا مً هظٍش

وأؼمل مً أن جدىاُو اإلاعشح ، أن الذساما أوظؼ ظذ الهىاغذ الٌالظٌُُت لهزا الكًأس 

 قهؽ، بل هي مشجبؼت بٍل ما ًإدي قػال، له أن ًترى أزشا مدضها بايُا أو مطخٍا ظاسا

 .(::;3 هىساط،)

ذ الٍىمُذًا والتراحُذًا غلى ما هي غلُه لذي الٌالظٌُحن ئلى ؾاًت ظهىس أؼٍاُ 
ّ
ظل

ت " مً أن ــــ هُجىقٌُخىس  ــــحذًذة ظهشث مؼ زىسة الشوماوعُت، حػلُال مً أصخابها الىظٍش

الػامت للمعشح التي جهُى بأن اإلاعشح مشآة للخُاة، وما دامذ الخُاة ججمؼ أخُاها يشحرة بحن 

 : أي ،هكغ اإلاٍان، قلمارا ال ًىػٌغ هزا في مشآة اإلاعشحاإلاطخَ واإلابٍى في هكغ الىنذ و 

مادام الخخابؼ ال  ىاخذةاهذ املخضهت في اإلاعشخُت الإلاارا ال جخاَبؼ اإلاؽاهذ اإلاطخٌت واإلاؽ

ه ... قكٌخىس هُجى ال ًذغى بالبذاهت ئلى 
َ
دذز

ُ
ذ اإلاعشخُت أن ج د ألازش الزي جٍش ًإدي ئلى جبذُّ

ذ في مأجم مشال وإال أصبذ هزا خمانت ًُمّجها الزوم في اإلاعشح  ،مىذوس ) "ئػالم الضؾاٍس

أن الذساما جظل دائما قػلى الشؾم مً الشىسة التي أخذزذ في اإلاكاهُم، ؾحر  (59 ، ص.4226

ًي خُاة وحػٌغ هظشة، وجصىسا شخص  ا.ُجمشل خذزا وجدا

همذ الخجاسب اإلاخىاصلت في الكً اإلاعشحي الخمشُلي في ئوػاػ وبػث اإلاعشح ئلى ػىس أظ

اث بما قيها ألادبي  حذًذ، مؼ أغهاب الشىسة الصىاغُت، التي ؼملذ حؿُحرا مّغ حمُؼ اإلاعخٍى

بي في لُبرص اإلاعشح ا قهم ما جىّصلذ ئلُه أغماُ ظابهيهم  مداوالث سّواد خاولىالخجٍش

أظخار آلاداب الذسامُت باهجلترا حىسج "واظدُػابها، لُخجاوصوها بابخٍاساث أخشي مً بُنهم 

ًاهذ مخخبره الزي الزي أوؽأ وسؼت ججٍشب مه George Pierce Baker بحرط بٌُش مت 

 Vesevoldوخشج في سوظُا قِعكىلىد محرُهىلذ  أحشي قُه ججاسبه اإلاعشخُت مؼ ػالبه...

Meirehold   ًاة الاهكػاالث مػلًىا أن اإلاعشح ش يء آخش ؾحر جكاصُل الخُاة الُىمُت ومدا
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غلى اإلاؽهذ اإلاعشحي املجشد،  مظيُت للبدث غً معشح بذًل ٌػخمذ وبذأ سخلت واإلاؽاغش،

ّىن قشنخه  (53-52، صص. 4228، أخمذ ئبشاهُم) "27;3اإلاعشخُت الخاصت في غام  ًو

ت الذسامُت، إلاا جخؼلبه أروام الػصش ل ِعخمش اإلاإلكىن اإلاعشخُىن في خلو ألاؼٍاُ الخػبحًر

ا غلى جشحمت أيبر أغماُ الزًً غملى  أروام اإلاإلكحن الذسامُحن الػشب والتي يشحرا ما قخيذ

 والػمل بمىحبها، مؼ ئغؼائها هٌهت الٌُان والؼابؼ الػشبي ألاصُل. الؿشبُحن

ًان البّذ مً  ومؼ ظشغت الّخدىالث العُاظُت والاحخماغُت التي ؼهذها الػالم الػشبي، 

خلو أؼٍاُ حعػل ألادًب الخػبحَر غً معخجذاث الػصش، قمً بحن هزه ألاؼٍاُ اإلاعشح 

خه ئلى أبػذ مً الهشن اإلااض ي، ومً الشابذ أهىا أخزها مكهىم اإلاعشح  الزي ال ًزهب "جأٍس

ألاوسوبُحن، وبخاصت غً اإلاعشح الكشوس ي الٌالظٍُي والشوماوس ي  ونىاغذه وجهالُذه غً

ىسوي و مىلُحر و هىؾى و دوما ...( الزي أجُذ لشّواد معشخىا ألاوائل يماسون الىهاػ وأبي 
ُ
ً(

خػلمىا مىه"   (35، ص. 4222 ،ًاظحن) خلُل الهباوي ودمحم غشمان حالُ، أن ًخصلىا به ٍو
أليبر  الؿشبُت خصىصا بػذ اصدهاس خشيت الترحمتظل اخخٍاى الخظاسجحن الػشبُت و  يف 

 مؼ بذاًاث النهظت الػشبُت. أغماُ اإلاعشخُحن الؿشبُحن
 السيىما

 »رلَ أن العِىما ٌػذ الاجصاُ العِىمائي املجاُ الزي خظي أيثر باهخمام الباخشحن 

خ الكً والكٌش مً ؾحره ا مً الكىىن، وفي ظل أؼٍاُ معخهلت لم جًٌ أنل ئظهاما في جاٍس

ذة ال جظاهى، ابخٌشها هإالء اإلا   ،9;;3، دولىص )إلكىن ونامىا بيؽشها سؾم ًل ش يء"قٍش

قهي ال حػذ قهؽ وظُلت للدعلُت قدعب، وإهما هي أداة للدؽٌُل غبر لؿت  (25 ص.

ت مػُىت غبر الخٌىىلىحُا التي مٌىتها مً صىؽ  ظِىمائُت حزابت ومإزشة، بؿُت جشظُخ سٍؤ

 أقٍاس الىص بصىسة ريُت غبر ؤلاغذاداث الكىُت والخهىُت للىص ومشاخل الخىكُز.

ٍي حػذ العِىما وظُلت  وظُلت اجصاُ حماهحري مهمت ونذ صىكها غالم الاجصاُ ألامٍش

 mediaوظائل الاجصاُ العاخىت "»مً بحن   Marchal macluhanماسؼاُ ماًلىهان 

chauds( "hot)،  ئلى حاهب ؤلاراغت، الٌخاب والصخاقت اإلاؼبىغت وفي مهابل الٌالم

parole الهاجل والخلكضة التي ٌػذها وظائل اجصاُ باسدة ،media froids (cool)  لهلت

(Francais, 1973) مػلىماتها ويثرة اظخهؼابها للمخلهي
قمؼ الخؼىس اإلازهل للخهىُاث  

الخٌىىلىحُت احعػذ دائشة اللؿت والٌالم الحعاع دائشة الاجصاُ وظهىس بذائل جىاصلُت 

حذًذة، قاصدادث ئؼٍالُت جدذًذ اإلاصؼلح غىذما نذم العشد والىص هكعه صىسة مشئُت 
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قهؽ  ال جمشل العِىما الُىم ما ٌػشف بأقالم ألايؽً في ؼٍل حذًذ هى الكُلم العِىمائي

سة مؼ مجمىع الذواُ اإلاصاخبت لها اإلاخمشلت في الصىسة بل ًل ما ًمٌىه أن ًخلو ؤلازا

الصىث اإلاىظُهي و  والصىث ألاًهىوي son phoniqueالصىث اإلاىؼىم به و  اإلاخدشيت

 copieالتي جخظمنها اليسخت النهائُت اإلاؼبىغت mentions écritesوالبُاهاث اإلاٌخىبت 

impressionnée "(Metz, 1977, p. 197)،  وغمىما ٌعخذُ بالذواُ العِىمائُت اإلاخػلو

بالصىس وحػانبها، والصىث اإلاىؼىم به اإلاخمشل في الخىاس والخػلُو، مؼ الطجُج اإلاعمىع، 

ولباط اإلامشلحن وإًماءاتهم ومالمذ وحىههم، مؼ مجمىع الخهىُاث العِىمائُت التي ًدخمل 

 ئًذًىلىحُت في زىاًاها.وحىد سمىص مدذدة هكعُت أو احخماغُت أو 

نذم ظهىس العِىما ػشخا حذًذا ًخػلو بظشوسة جدذًذ مجاُ اؼخؿاُ الصىث 

والصىسة مػا وجدذًذ آلُاتهما يػالم ظِىمائي ًىكصل بلؿخه ومكاهُمه ومصؼلخاجه 

ؽٍل غاإلاا معخهال بدذود واضخت بذءا بمصؼلح العِىما  اخخصاسا cinéma "َو

ًي خشقُا وهزه الٍلمت اإلاخػذدة اإلاػاوي جذُ  : أي  cinématographeلٍلمت  الدسجُل الخش

في الىنذ هكعه غلى ألاظلىب الخهني وإهخاج ألاقالم )غمل في العِىما( وغشطها )خكالث 

خ العِىما( ومجمىع اإلاإلكاث  ظِىمائُت( وناغت الػشض ومجمىع وؽاػاث هزا اإلاُذان )جاٍس

ٌ ًالعِىما ألامٍش مت مصىكت في نؼاغاث 
ّ
ُت والعِىما الصامخت والعِىما الخىهمُت اإلاكل

ت"  ؾحر أن ألاقالم جخخلل مً الىانػُت ) 38، ص. 4229 ،حىسهى) والعِىما الخجاٍس

قالكُلم العِىمائي لِغ حػبحرا غً خلم لٌىه الخلم الزي ظىف وؽاسى قُه "ئلى الخُالُت 

م اإلاؿىاػِس ي، وأن ًل جىنل في  مٍُاهٍُا الخلم بػظىا بػظا مً خالُ هىع مً الخىٍى

ًىنظ الخالم الزي ًكهذ الاهخمام في هىم لم ٌػذ بأي خاُ ملٍا له ... ًلمت خلم جىالي وجخابؼ 

ألن اإلاؽاهذًً لم  ؛أخذار خهُهُت جخىالى الىاخذة جلى ألاخشي مؼ حسخُل يبحر لألخالم

هتًٍىهىا نذ سبؼىا هزه ألا  ت بىكغ الؼٍش  ؛ مأو نذ جخُلىها ألهكعه خذار مؼ بػظها ظٍى

لًٌ ًخخبرون هزه ألاخذار وهم غلى مهاغذهم يما ًمًٌ أن ًجشبىها في أظشتهم، 

بت هم ؾحر معإولحن غنها وطػها غلى غاجو بهذس ( ;5. ، ص4234، ًىيخى( "مؿامشاث ؾٍش

ًأخذ أهم الخلهاث الخىاصلُت التي حععى لخدهُو اإلاؼابهت  املخشج العِىمائي الزي ٌػذ 

بحن ئسؼاداث الىص ووانؼ الػشض، لُىهل صذي هزه الشؾباث ئلى اإلامشلحن قِعدشحر 

جػلها داخل املخُؽ العِىمائي.  غىاػكهم وهممهم يما ٌؽذ مً رهىُاتهم ٍو
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 العوملة وثأثيرها على السيىما واملسشح

آلاوهت ألاخحرة مً هزا الهشن باهخمام الجامػُحن وؤلاغالمُحن  خظُذ الػىإلات في

ئر يثرث الىذواث وألاًام الذساظُت واإلالخهُاث التي جدمل اظمها وػابػها  ؛والعُاظُحن

أُو مً جبنى قٌشة الػىإلات بػذ غالم ئر ٌػذ " ؛غىىاها سئِعُا لها في ظل جدىالث الػالم الٍىوي

جُيعٍي" معدؽاس الشئِغ العىظُىلىحُا الٌىذي "ماسؼاُ م اى" جىسهخى "صبُؿىُى بٍش

ًاسجش  ٍي  ٍا التي جمخلَ  (2:;3-99;3)ألامٍش   ٪ 87الزي أيذ غلى طشوسة أن جهذم أمٍش

ٌُت التي  ادة ؤلاغالمُت غلى معخىي الػالممً اإلا همىرحا ًىهُا للخذازت ًدمل الهُم ألامٍش

ت وخهىم الاوعان"ًزٌػىجها دوما  ئر لِغ للػىإلات ػهىط  ؛ (8;;3 )الػظم، في الخٍش

جاساتها وجدبؼ صىسها اإلاخجذدة مدكىظت ًمًٌ اظدُػابها واليسج غلى مىىالها بهذس م

ت مػا، وهى ما أصبذ ٌػشف الُىم بػصش العشغت أو ما بػذ الخذازت خاصت لإل وعان والهٍى

جذخل  قخه آلالت الخٌىىلىحُت غلى خُاجه والخؼىساث الصىاغُت، قأخزث آلالتامؼ ما "أط

في أبعؽ مكشداث خُاة الاوعان اإلاػاصش ابخذاء مً الجىاُ ئلى الؼائشة، قظال غً اخخالف 

لُاث في الخُاة، في اإلاػماس وفي الكىىن الدؽٌُلُت واإلاعشح والعِىما وظهىس  حضئُاث ًو

ا ًالكً البُئي وألاقالم العِىمائُت الهصحرة حذ كاهُم ومصؼلخاث حذًذة غلى الخُاةم

  .(;:6 ص. ،4237، خعحن ػاهش( والدؽٌُل والصىسة" ومعشح الجعذ

الخهىُاث  جإدًهلم ًًٌ للمعشح أن ًخؼىس بهزا اإلاعخىي الُىم لىال الذوس الكػاُ الزي 

ً وما ملخشج واإلاصمم والخهني، قشهاقت "الخٌىىلىحُت التي أولذ غىاًت قائهت با الهشن الػؽٍش

الهائلت في مجاُ الخهىُت وحؿُِب الػهلُت بػذه اخخلل اخخالقا يبحرا بعبب الخؼىساث 

خُث مكاهُم زهاقُت حذًذة يدب ؤلاوعان واإلاعاواة  ؛ؤلاوعاهُت وهى غصش الهضاث

ت والذًمهشاػُت، وهي زهاقاث ئوعاهُت ؼملذ الٌشحر مً املجخمػاث ؤلاوعاهُت دون  والخٍش

التي  (:7 ص.، 4229، ًىػ) ى اظدُػاب هزه الشهاقاث الجذًذة"أخشي لم جًٌ نادسة غل

ت وانخصادًت واحخماغُت حذًذة. ت وخظاٍس  أضخذ بمشابت نُم ظُاظُت وقٌٍش

لػل الاهخمام بىطؼ ظُاظت حذًذة للكً واإلاعشح مشجبؼت بالشهاقت واإلاػاسف الخذًشت، 

ًان البذ أن جىػٌغ صىسها غلى  ت،  جىؼلو أظاظا مً وحىد غذة ظىاهش احخماغُت وقٌٍش

وبشهادؼى وجخكو مؼ ما بذا  نذ بذأه ؼٌعبحر وإبعً ًان اإلاعشح وهى هجذه جىانع مؼ ما

زم ظهشث الػذًذ مً اإلاعاسح التي حػمل غلى  ،بشؼذ الٍاجب واإلاىظش واملخشج ألاإلااويلذي "

حؿُحر الؽٍل وصىسة الػشض اإلاعشحي واإلاعشح الكهحر واإلاعشح الىزائهي واإلاعشح اإلاكخىح 
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ل رلَ مً أحل الخالص مً نُىد  ،ومعشح الؽمغ واإلاعشح البذًل اإلاعشح ونىاهِىه ًو

ًان همهم الٌبحر  ت، قأدي رلَ ئلى ظهىس مخشححن  التي ال جمىذ الكظاء الٍافي مً الخٍش

 جهذًم غشض معشحي ًيؽذ اإلاؿاًشة وؤلابذاع قظال غما ظبو ريشهم قهم غل ظبُل 

دؽاس قىسمان ودًلع   ،7:;3، صلُدت)ىن" اإلاشاُ ال الخصش اهؼىهحن اسجى وبُتربشوى وٍس

  .(8;-7;صص. 

اء  لهذ جدههذ الخهىُاث الخٌىىلىحُت في الكً اإلاعشحي غلى معخىي الذًٍىس وألاٍص

ت ألاخشي، هزا ونذ أًهً يال   وؤلاطاءة وؾحرها مً جهىُاث الػشض اإلاعشحي البصٍش

ت رلَ أن "مً املخشج واإلاصمم خاحت اإلاعشح  ت الُىم للمإزشاث البصٍش الػىاصش البصٍش

راث الجمالُاث الػالُت التي وقشتها الخهىُت الخذًشت، حعهم بصىسة واضخت في الاهؼباع 

الجمالي الزي ٌعدؽػشه الجمهىس، قكي اإلاعشح ال ًمًٌ قصل الجاهب الخػبحري غً الجاهب 

ألن ألاظاط الزي ٌعدىذ ئلى الجاهب الخػبحري ٌععى لخهذًم صىس حمالُت لىص  ؛الجمالي

ًان مٌخىبا أم ؾحر مٌخىبالػ وألاخحر هى هص املخشج أو هص الػشض اإلابخٌش ومً  ،شض أ

اءالىص ئلى ال وؤلاطاءة والخػبحراث الخشيُت والجعذًت،  صىث واإلاىظُهى والذًٍىس وألاٍص

لدؽٌُلُت والجمالُت اإلامحزة قان حمُؼ هزه الػىاصش اإلاذغمت جٌىىلىحُا جمخلَ أبػادها ا

ت ههذًت  (7:ص.  ،;422، مػاد)لها" لُبذأ هطج اإلاعشخُت بػذ خىطها البػذ الخُاحي بشٍؤ

اجخزث مً الاهؼباغاث وألاخٍام مجخمػت في وعو مىخظم مخُالها الاحخماعي املخالل 

بي الزي اهؼلو مؼ بشجىلذ بَشؽذ.  للمىؼو ألاسظؼي وهى ما ٌػشف باإلاعشح الخجٍش

اء التي جٌخمل صىستها مؼ صىسة  ئرا سحػىا ئلى أدواث اإلاعشح ؤلاخشاحُت هزيش ألاٍص

ًاتها وإًماءاتها وخىاساتها التي حػٌغ بالظشوسة معخىاها ومٍاهتها  الصخصُت وخش

 الاحخماغُت، رلَ أن غملُت ؤلادساى البصشي جٌخمل وجخجلى في نُمت الضي، لىخلص 

 لِغ مدصىسا بهاغت الػشض بل ًمًٌ أن ًصذس في النهاًت ئلى أن الػشض اإلاعشحي 

ئلى مىاػو غذًذة مً الػالم وهى ما ًكشض غلى اإلاإلل أو املخشج الػىاًت بمٍىهاث الػشض 

"قسخت يبحرة في الخىهل بحن الصىسة وألاخذار اإلاخباغذة والتي ألاخشي التي جمىذ اإلاخلهي 

ا الجمالي هىا نذ ناسب بحن العِىما حػمل الخٌىىلىحُا غلى إلالمتها...ئال أن قػل الخٌىىلىحُ

ت واللىن، لىن اإلاالبغ والذًٍىساث غبر جهىُت هاقزة وقاغلت  واإلاعشح وبحن ؤلاطاءة اللحزٍس

 ؛ ومبهشة وحؽترى العِىما مؼ اإلاعشح في أوحه الػشض وفي خاحتها إلزاسة الجمهىس وفي سوخُتها

 قظال  (392 ص. ،4226 ،سوبحرحغ وهاًذ) خُث جخالءم سوخُا مؼ سوح اإلاعشح"

 غً اظخخذام ؤلاطاءة الخذًشت )الذاجاؼى( العِىمائي داخل الػشوض اإلاعشخُت.
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أهخجذ العِىما مىز وؽأتها لؿتها الخاصت بها، ونىاغذها وأظالُبها، والتي جٌؽل 

اللقطات واملشاهذ والكاميرا اإلاػشقت بها مذي زهاقت أو حهل اإلاؽخؿلحن بها، وحػخبر 

هي اإلاػادُ العِىمائي للٍلماث والجمل والكهشاث، ونذ ايدعب ًل  والعذسات واملوهحاج

مكهىم وجهىُت ظِىمائُت وظُكت وداللت مػُىت مً خالُ الاظخخذام، البذ أن ٌعخىغبها 

ذه بذنت وبأظلىب ًكهمه اإلاخكشج مً دون  املخشج العِىمائي لٍي ًخمًٌ مً جىصُل ما ًٍش

ن ًلم بمهىخه وأن ًكهم الهىاغذ وألاؼٍاُ لبغ، زم ئن معإوُ الخىكُز غً الػمل غلُه أ

والخذع وألاظالُب التي ٌعخؼُؼ مً خاللها جىكُز غمله غلى أيمل وحه، قبػذ آلُاث ئغذاد 

الىص ألادبي جأحي مشخلت جىكُز الػمل الزي جمذ يخابخه غلى الىسم لُصبذ وانػا مجعذا، 

ىب الخػامل في الخىكُز وأظل جباغهاؤلاخشاج وألاظالُب التي ًمًٌ الُأحي دوس الخذًث غً 

ش اء اإلامشلحن لخٌخمل  مؼ اإلامشلحن والخصٍى وآلُاجه وجهىُاجه وألالىان والذًٍىس وألاطىاء وأٍص

ى حُذ وجىكُز مػبر غً اإلاىطىع ببالؾت ظِىمائُت قىُت،   بزلَ خلهت الػمل وقو ظِىاٍس

ىأي غً الىص ألادبي وطىابؼه مً ح  هت أخشي.ًي ًدظى باهخمام اإلاؽاهذ مً حهت ٍو

وجشجٌض غلى غمو  ،وزُها مؼ الخهالُذ الكىُت الخهالُذ العِىمائُت جمشل اجصاالئن 

الػالنت بالشوابؽ الجذلُت اإلاخشانكت مؼ ألاقٍاس الكىُت والخؼىساث الػلمُت والكىُت، وهي 

زشوث غٍاؼت  أيذهغالنت نذًمت هظشا لذوسها ومداولتها الجمؼ بحن الكىىن املخخلكت وهى ما 

 و ؾالبا ما جخالقى لٌُمل أخذها آلاخش، ومىز "بهىله: 
ً
، ويشحرا

ً
الكىىن ًلها ججزع ئلى الخىخذ مػا

هي ومداوالث الكىاهحن ال جىهؼؼ مً أحل خلو غمل قني ؼامل ًجمؼ   الكىىن الػصش ؤلاؾٍش

 في  ًلها.
ً
هُت التي حمػذ بحن  الذساماونذ ججعذ هزا الػمل أوال  والؿىاء الؽػشؤلاؾٍش

ؤلاًمائي أمام خلكُت مً اإلاىاظش التي سظمها الكىاهىن الدؽٌُلُىن...  والشنص واإلاىظُهى

، ؾحر أجها لم جصل ئلى مشجبت والبالُه وبشاألا ونذ جالنذ الكىىن حمُػها في ًل مً همىرجي 

 مدههت الػمل  الكىىن لخجمؼ بحن  العِىماالخىاصن والخٍامل الشائػت... والُىم جخصذس 
ً
حمُػا

ًٍ مشئي  العِىمامل، ولم جًٌ الكني اإلادعو الؽا   صامذفي بذاًتها ؾحر ق
ً
ٌػشض صىسا

 " "حؽاسلي حؽابلً" ىىسودولل قالىخِ" و"بىال هُجشي " ًأقالمع بصىث، مخدشيت ال جيب

  اإلاىحاث الصىجُتُل " التي جدالعالُيُىمفي أًامه ألاولى، ختى ئرا ايدؽكذ مادة "

خؼىتها الجباسة في ججمُؼ  العِىمازم جدُل هزه ئلى صىجُت، بذأث  مىحاث طىئُتئلى 

ت ًلها  والكىىن  واإلاىظُهى اإلاعشحاإلاشئُت واإلاعمىغت، وأخزث جهذم  الكىىن  ُّ  الدؽٌُل

وظُلت ئلى بلىؽ الٌماُ لجمُؼ الكىىن، يما  العِىمافي غمل واخذ سائؼ الخىاظو، وأصبدذ 

 بما ال ٌعخؼُػه الػالمواإلاٍان خاملت أسوع ألاغماُ الكىُت بحن سبىع  الضمانخؼمذ خىاحض 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7_%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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 مؼ جىليها دساظت أزش الػمل العِىمائي ( 86، ص. 98;3، غٍاؼت)" ألاوبشاوال  البالُهقً 

 غلى اإلاؽاهذ ويُكُت نشاءجه له ونىة ألازش الزي جتريه العِىما في هكغ اإلاؽاهذ.

ومً بحن الخؼىساث الخاصلت غلى معخىي الكُلم العِىمائي في ظل اظخخذام الخهىُاث 

ً الا  هؼالنت الخذًشت هى اظخخذام الخاظىب لخػذ بذاًت الدعػُيُاث مً الهشن الػؽٍش

امحرا الجذًذة التي حػذ ومً رلَ اظخخذام الٍ ،الخهُهُت للخٌىىلىحُا الشنمُت في العِىما

با والخهاغ بمشابت " ًامحرا سنمُت صؿحرة وخكُكت الىصن ًمًٌ الخىحه ئلى أي مٍان جهٍش

صػب  الصىس التي ٌعخدُل الخصُى غليها بالٍامحرا الشهُلت والخامل الشالسي الهىائم ٍو

ملم حػبت مشهلت بالػذظاث، جدُذ لَ الٍامحرا الشنمُت  57مً   slrبٍامحرا  الخهاػها

ون جؼكل، ونذمذ هزه الخهىُاث في قلم )خشب دالخجىاُ بدحرة والخهاغ الصىس مً 

ًاط"  4224الىجىم( غام    .(8;3ص.  ،4239 ،أصلُىة خُذو)للمخشج حىسج لى

جشجبؽ غملُت صىاغت وإبذاع الكُلم باملخشج أظاظا، لزا ًصبذ مً الظشوسي جدبؼ أهم 

ى وجيخهي بدعلُم اليسخت  الػالناث اإلاعاغذة في صىاغخه، والتي جبذأ بٍاجب العِىاٍس

ؼ، قمعإولُت املخشج الشئِعُت  هي أن ًشوي الهصت وهي خو "النهائُت مً الػمل للخىَص

ػني هزا البد ى وإغذاد لألخذار بدُث جبمهصىس غلُه، َو ذو مكاحئت ث غً بىاء للعِىاٍس

عخىن ( وال ًمًٌ ججىب خذوثها" ئر جبذأ غالنت املخشج بالىص مىز  ؛( 38 ، ص.4226 ،َو

ًامال للمخشج  ػشح الٍاجب للكٌشة ألاولى للػمل غلى وسم أو خحن ًهذم الٍاجب هصا مٌخىبا 

ى  للخىكُز، أو أن ٌعلم للمخشج مً خالُ ؼشيت ؤلاهخاج، قبػذ الاهتهاء مً وطؼ العِىاٍس

ل للصىس،  لُصبذ املخشج ظُذ غلى الىسم وإحشاء الخػذًالث اإلاؼلىبت جبذأ مشخلت الخدٍى

يخهي دوس الٍاجب وهزا ما دقؼ بػع الٌخاب الزًً ًشقظىن أن جخظؼ أغمالهم  اإلاىنل ٍو

لخػذًالث وسؤي املخشج ئلى أن ًهىمىا هم بأهكعهم باخشاج أغمالهم والخدُى مً الٌخابت ئلى 

 ؤلاخشاج.

 خاثمة

ت والعمػُت والجمالُت في  ئهخاج الذاللت، ًمًٌ الهُى ئهه لٍل خؼاب آلُاجه البصٍش

لىخلص ئلى أن الكً اإلاعشحي والعِىمائي ال ًمًٌ خصشهما في ههل أمحن للىنائؼ وألاخذار 

بيسخ الىص غلى خؽبت اإلاعشح أو الؽاؼت، قان اإلاىهخاج وؤلاخشاج هما الكاصالن في غملُت 

ل غلى الىص ألاصلي، والىص املخُى ئلى معشخُت أو قُلم ظِىمائي ًٌدعب بػذا  الخدٍى

 لُا حذًذا ولؿت حذًذة اجخزث مً ؤلادساى البصشي أظاظا لها.حما

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7
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