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Abstract
The artist is based (Director) on a text prepared in advance of the artwork, Theatrical text is one of the rich
sources from which the director quotes and rephrases it artistically and in a way that suits the visual mediator
according to a conscious vision that is aware of employing and employing cinematic discourse tools from the
elements of cinematic language, Different visions and views vary from one director to another according to
his cultural and intellectual authority in dealing with the same text, The researcher divided the study in this
subject on the methodological framework, And included the problem of research, which is determined by the
following question: What are the multiple visions of theatrical text in the novel? And the importance of
research and its objectives of identifying the divergence of cinematic visions of theatrical text. The
theoretical framework, The second section deals with two sections in the first topic: the vision of the abstract
of the text quoted and the second section: the exploitation of elements of cinematic language on theatrical
text, The researcher then extracted a number of indicators that he used as a tool and criterion in the analysis
of the selected samples The film " Death of a Salesman " directed by Volker Schlondorf. The film "The
Salesman " directed by (Asghar Farhadi) In order to reach the goal of research, and draw conclusions from
the analysis of the samples, the most prominent, a new reading of the text is generated based on the
multiplicity of visions and the succession of time periods of the environment surrounding the director a great
role in the crystallization of the visions of the output through the impact of society and customs and
traditions and the culture and thought, The researcher concluded the conclusions drawn from the results of
the analysis and concluded the search list of sources and references.
Keywords: Directed by, feature film, Cinema
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تعدد الرؤى اإلخراجية للنص المسرحي في الفيلم الروائي
(مسرحية موت بائع متجول) إنموذجا
علي عبود شلش
كلية الفنون الجميلة ،الوزيرية ،بغداد
جامعة بغداد ،العراق
خالصة البحث

يستند الفنان (المخرج) على نص معد مسبقا في إنجاز العمل الفني ويعد النص المسرحي احد المصادر الغنية التي يقتبس منها المخرج
ويعيد صياغته فنيا وبشكل يالئم الوسيط المرئي وفق رؤية واعية مدركة بتوظيف واشتغال ادوات الخطاب السينمائي من عناصر اللغة
السينمائية فتختلف وتتباين الرؤى ووجهات النظر من مخرج آلخر وحسب مرجعيته الثقافية والفكرية في تناولهم للنص الواحد وقد قسم
الباحث الدراسة في هذا الموضوع على اإلطار المنهجي واشتمل على مشكلة البحث التي تتحدد بالسؤال االتي :ماهي الرؤى اإلخراجية
المتعدده للنص المسرحي في الفيلم الروائي؟ و أهمية البحث واهدافه المتمثلة بالتعرف على تباين الرؤى اإلخراجية السينمائية للنص
المسرحي ،اما االطار النظري وقد قسم على مبحثان في االول :الرؤية اإلخراجية للنص المقتبس والثاني :اشتغال عناصر اللغة السينمائية
على النص المسرحي ،بعدها خرج الباحث بجملة مؤشرات استخدمها كاداة ومعيار في تحليل العينات المختارة وهي الفيلم (موت بائع
متجول) اخراج (فولكر شلوندورف) وفيلم (البائع ) اخراج (اصغر فرهادي) بغرض التوصل الى هدف البحث ،واستخالص النتائج من
التحليل العينات إذ كان أبرزها ،تتولد قراءة جديدة للنص المقتبس بناء على تعدد الرؤى اإلخراجية وتعاقب فترات زمنية ،للبيئة المحيطة
بالمخرج كل هذا كان له دور كبير في بلورة الرؤى اإلخراجية من خالل تأثره بالمجتمع والعادات والتقاليد وما يمتلكه من ثقافة
وفكر،وخرج الباحث باالستنتاجات المستنبطة من نتائج التحليل وختم البحث بقائمة المصادر والمراجع.
الكلمات المفتاحية :اخراج ،الفيلم الروائي ،سينما

مقدمة:
تعتمد أغلب األعمال السينمائية على اقتباا

تأثير مباشر في سايكولوجيا المخرج فاي تفسايره للانص وحساب رؤياة
نصوصاها مان قصاص أو

ذاتية ناتجة عن فكر وثقافة وخزين معرفي والتجارب خاضها المخارج

روايااات أونصااوص لحادثاة مهمااة تؤخااذ ماان كتاااب كمااا فااي فاايلم (كاال

معتماادا علااى أدواتااه والمتمثلااة بعناصاار اللغااة السااينمائية فااي التعبياار

رجال الرئيس) مان إخاراج (أالن جااي بااكوال) والاذي تنااول فحايحة

وايصااال رؤيتااه ممااا يجعاال الاانص قااابال للفهاام الكثاار ماان زاويااة فكاال

وترغيت ،أونصوص مسرحية خاصة كونها أقرب الفنون الى الساينما

مخااارج لاااه رؤياااة خاضاااعة لعناصااار محيطاااة وذات عالقاااة متجااااورة

ماان حيااث عناصاار االشااتغال واعتمادهمااا علااى وسااط ساامعي بصااري

ووطياادة اليمكاان فصاالها عاان ذات الفنااان (المخاارج) وماان هنااا تتعاادد

بالخطاب الفني كذلك الى اصاله هذا الفن المسرحي ،علاى ان تمار تلاك

الرؤى و الصور الذهنية وتتزاحم األفكار ،ومن خالل ماا تقادم يطار

النصااوص األدبيااة علااى معالجااة إخراجيااة وفااق رؤيااة سااينمائية للفنااان

الباحاااث التسااااؤل اآلتاااي :مااااهي الااارؤى اإلخراجياااة المتعااادده للااانص

(المخاارج) إذ تختلااف الرؤيااة ماان مخاارج آلخاار وباااألخص فااي الاانص

المسرحي في الفيلم الروائي؟

الواحد ،فنصوص مسرحيات لشكسبير"هاملت" و"عطيل" و"ماكباث"
والى اخره من النصوص التي تم معالجت النص الواحد الاى العشارات
من المعالجات بنتاج فناي (فايلم روائاي) فمان المخارجين يقتابس الانص
دون اضافة او تغير ومانهم يخحاع الانص المسارحي ألسالوبه الخااص
او يوظاف الانص للعااادات وتقالياد ومعتقادات مجتمعااه ،كاون البيئاة لهااا
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اهمية البحث والحاجة اليه :تتجلى أهمية البحث في النقاط

يتكاااااون منهاااااا الفااااايلم ،وهاااااو موقاااااع يؤهلاااااه الساااااتباق رؤياااااة هاااااذا

االتية:-

الدمج")انطونيوني.)1222 ،

 .1تقديم دراسة حول تعدد الرؤى اإلخراجية السينمائية

.9

الرؤية اإلخراجية:

للنص المسرحي للباحثين والطلبة والدارسين للفنون

يرى الباحث ان رؤية الفنان (المخرج) هي صياغة العمل الفني بناء

السينمائية والتلفزيونية.

على قدراته الفكرية والمعرفية وبما يمتلكه من خيل واسع ينتج عنه

رفد المكتبة العراقية بدراسة حديثة حول تعدد الرؤى

عمل فني يدل عن خلفيته الثقافية واالجتماعية.

اإلخراجية السينمائية.

النص : Textاصل كلمة النص ( )Textمن الكلمة الالتينية

 .5يفيد

العاملين

في

مجال

اإلخراج

( " )Textumالشيء الذي نسج " ،فالنص ينسج المادة معا على نحو

السينمائي

مرتب ومترابط " (االصبحي.)9115 ،

والتلفزيوني.
أهداف البحث:

مفهوم النص يرتبط بعملية التدوين النصوص حيث كان يتم النظر اليه

يهدف البحث الى تحقيق االتي :التعرف على تباين الارؤى اإلخراجياة

على ،انه " يمثل مجموع الكلمات المطبوعة او المخطوطة التي يتألف

السينمائية للنص المسرحي .

منها االثر االدبي" (وهبه.)1246 ،

حدود البحث :يتحدد البحث موضوعيا بدراسة تعدد الرؤى اإلخراجياة

كذلك المدون الذي تعبر عن االثر االدبي ،فـــ" المعنى الحرفي هو

السااينمائية للاانص مساارحي ،وحاادود البحااث زمانيااة ومكانيااة فرضااتها

الصياغة اللغوية لعمل مكتوب في تميزها عن تفسير القارئ

طبيعة البحث المحدد بنص مسرحي (موت بائع متجول) وقد تم اختيار

لموضوعة او قصته او معانيه المتحمنة ،وهو يعني كذلك العمل

عينااة قصاادية وذلااك لاسااباب التااي ساايوردها الباحااث ضاامن الفصاال

االدبي المحدد الذي يتخذ موضوعا للتحليل" (فتحي.)1246 ،

الثالث.

اما النص في المسر  ،هو" رسالة مكتوبة من روامز codes

تحديد المصطلحات:

واعراف  conventionsمتبلورة ينشا االطار المسرحي على اساسها

الرؤى  : Visionجاءت كلمة رؤى في لغة " رأى ،يرى ،رأيا ورؤية

وتهدف الى تمكين القاريء (المخرج) من تفسير هذا النص وترجمته

وراءة ورؤيانا ،أي نظر بالعين المجردة أو بالعقل والرؤية ما تراه فاي

الى عوالم درامية  Dramatic wordsوفحاءات تخيلية وفقا لقاعدة

(المنااااااام) و (الرؤيااااااة) هااااااي النظاااااار بااااااالعين أو بالقلااااااب وجمعهااااااا

الميل او التوافق مع المعيار واالنحراف عنه" (يوسف.)9111 ،

رؤى"(معلوف.)1228 ،

النص المسرحي :يعتقد الباحث ان النص يشمل كل أنواع التقديم وليس

ماااا فاااي اللغاااة االنكليزياااة تعناااي كلماااة ( " )Visionطياااف ،خياااال،

التدوين فقط فالعرض يمثل النص ويندرج تحته اشكال التي تعتمد على

رؤيا،بصيرة ،رؤية،حاسة البصر ،شيء مرئي ،يتخيل يتصاور" (عباد

اسلوب العرض اكان شفاهي مثل روايات السير الشعبية او الكتابة مثل

الكريم.)9119 ،

الرواية والقصة اوسمعي مرئي كالسينما والمسر .

وامااا عقياال مهاادي عاارف الرؤيااة الفنيااة ،بأنهااا " تمثاال (رؤيااة) الفنااان،
قدرتاااه علاااى صاااياغة حركاااة عناصاااره التكوينياااة والشاااكالنية للنتااااج

اإلطار النظري

واجتالبهااا ماان عااالم المخيلااة الجامحااة والمشاكسااة الااى عااالم الواقاااع

المبحث االول :الرؤية اإلخراجية للنص المقتبس

الموضوعي وهي التي تدفع بحركاة العالماات الاي باث خطااب يتأولهاا

مفهوم االقتباس يتردد هذا المصطلح في كافة الميادين االدبية والعلمية

(المتلقي)" (يوسف.)9111 ،

والفنية ويخص كل النتاجات الفكرية ويعرف االقتبا

ويعتقااااد المخاااارج االيطااااالي انطونيااااوني ان المخاااارج هااااو المااااتمكن

او باحث في احدى الميادين المعرفية باالستعانة بنص يتسم برصانه

والمسااتوعب لفكاارة العماال ويسااتطيع تجساايد رؤيتااه للعماال ماان خااالل

يعود لغيره من ذوي االختصاص والعلمية المشهود بها ليعزز به

ادواته " شخص واحد يحمل في ذهناه فكارة واضاحة عان أبعااد الفايلم،

نظريته او رأي يتفق معه في الموضوع الخاضع لدراسة او البحث مع

وهذا الشخص هو المخرج  .شخص واحد يدمج العناصر المختلفة التي

مراعاة اإلشارة إلى عائدية النص األصلي ووردت كلمة االقتبا
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) (quotationفي معجم المصطلحات العربية ،بانه " ادخال المؤلف

وهاو الكلمااة المسااموعة " (فريااد ،)1241،فتحولاات السااينما ماان مجاارد

كالما منسوبا لغيره في نصه ،ويكون ذلك اما للتحلية او لالستدالل،

تسلية إلى فن أكثر تطورا ونحجا " تحولت السينما من التجربة التقنياة

بهامش المتن إبرازه

او من مشاهد الحفاالت الجماعياة االمتاعياة الاى فان حقيقاي قاادر علاى

بوضعه بين عالمات تنصيص او بأية وسيلة أخرى .على أن الذوق

خلاااق انتااااج ياااوازي روائاااع الثقافاااة العالمياااة " (البشاااتاوي،)9119،

األدبي العام يفحل اأاليزيد النص المقتبس عن عشرة اسطر تقريبا

وارتبطت السينما بالمسر بطبيعته أقرب الفناون إليهاا كاذلك العناصار

"(وهبه واخرون .)1246 ،

المشتركة في االشتغال ،و" بسبب التشابه البناائي فاي كال مان المسار

هذا في حاال اذا كانات الماادة المكتوباة أي تتعامال ماع الوسايط ذاتاه او

والساينما ،فانهماا تفااعال أكثار مماا فعلات الساينما ماع الفناون االخارى"

نص مكتوب الاى وسايط المرئاي

(جميس ،ص ،)32كذلك كال منهما يحول الانص المكتاوب الاى صاورة

هنا يتباين شكل ومحمون االقتباا  ،هاو"  adaptationاعاادة سابك

مرئياااة فتجااااة ا لفاااان السااااينما الاااى االقتبااااا

ماااان النصااااوص االدبيااااة

عمل فني لكي يتفق مع وسيط فني اخر ،وذلك كتحويال المسارحية الاى

والمسارحية خاصااة وأرتكااز الكثياار ماان المخاارجين فااي اإلقتبااا

فيلم او القصة الى مسرحية " (وهبه واخرون.)1246،

الرواية والمسر وتحويلها ألعمال سينمائية للغايات عديده أهمها تميز

بدايات السينما واالقتباس من االجناس الفنية:

النصااوص المساارحية بقصااة رصااينه فااي البناااء وذات أساالوب درامااي

انحمت السينما الى الفنون المعاصرة في نهاية القرن التاسع عشر مان

ممتع ومشوق ومقنع وله وقاع كبيار علاى الجمهاور مماا يعطاي فرصاة

خالل الصاور المتحركاة التاي التقطتهاا الاة األخاوين (لاومير) كخاروج

للمخرج بطر عمل سينمائي ذو قيماة فنياة وجمالياة  ،فــاـ" ال شاك ان

العماال ماان المصاانع وإطعاام الطفاال ودخااول القطاار إلااى محطااة ،التااي

اقتبااااا

الروايااااة األدبيااااة أو المساااارحية للسااااينما أو للتلفزيااااون أماااار

ابهارت وادهشات الجمهاور واحساتهم بالرهباة والمتعاة لماا يشااهده فاي

محمود،ألن االستناد الى قصة قوياة درامياا ،والاى ناص أدباي ذي بنااء

دور العرض من افالم ال تعدوا اكثار مان مجارد دقاائق تصاور احاداث

متماسااك ،والااى شخصاايات انسااانية مقنعااة فااي صااراع وتفاعاال ،تس اهم

تسااجيلية تخلااوا ماان الساامات الفنيااة والجماليااة وتفتقاار لعناصاار البناااء

جميعا َ في إعطاء العمل الفناي قيماة وعمقاا اكبار" (عصامت،)9119 ،

الدرامي لاحداث كاون بداياة ظهاور الساينما أساتند الاى اختاراع الاة ال

والمخرج عندما يقتبس مان ناص فمنماا هاو يقاوم بترجماة تلاك الكلماات

الى فن راسخ لاه قواعاد واساس منهجياة بارغم مان ذلاك اعتماد (لاويس

إلاااى صاااورة مرئياااة فيحااايف و يحاااذف ويساااتبعد شخصااايات ويخلاااق

فاي اخاراج اول فايلم روائاي (بلال السااقي) عاام

قد يكون اقتباسا عن أصل ،وقاد يكاون

على انه يجب اإلشارة الى مصدر االقتبا

يختلف الوسيط التعبيري من االقتبا

لومير) علاى االقتباا

شخصيات اخرى ،ان" االقتبا

 1243على قصاة مصاورة رسامها (كريساتوف) كاذلك فلماي المخارج
ا

اقتباسا من أصل واالقتبا

علااى

عن ال يأخذ من األصل سوى عنصر واحد

بورتر (سرقة القطار) و (حلم عفريت الخبز والجبن) مقتبسين من

أو أكثر ويصوغه صياغة فنية ،وقد تكاون موضاوعية أيحاا فاي شاكل

مااادة مساارحية (ينظاار جراناات ،)9119 ،وعلااى غاارار االخااوة لااومير

من يأخذ إلاى جاناب ماا

وبااورتر أتجااه المخاارجين فااي الفتاارة الصااامتة نحااو الااى االقتبااا

جديد ومختلف عن النص األصلي.أما االقتبا

ماان

يأخااذ فقاارة أو أكثاار ماان أقااوال أو أحااداث أو أفعااال فااي نطاااق محاادود"

الاانص المساارحي وخاصااة ماان مساارحيات شكساابير كفاايلم (هاملاات)

(سالم ،)1225 ،فيختلف االقتبا

من مخارج الاى اخار وحساب رؤياة

للمخرج الفرنسي (كليمان موريس) في عام  1211كذلك فيلم (عطيال)

المخرج فمنهم يلتزم بالنص ودون اثراء جماالي للعمال ومانهم ال يلتازم

للمخاارج االمريكااي (سااتيوارت بالكتاااون) عااام 1219وفاايلم (رومياااو

بمستوى معين لالقتبا

وجوليت) للمخرج االيطالي(ارتو امبروزيو) مع مرور الزمن فرضت

الحرفي
 .1االقتباس َ

فينقسم االقتبا

الى نوعين وكما يلي-:

السينما نفسها كفن قائم بذاته فشهدت تطورات من دخول الصوت لينتج

عاارف حمااادي كيااروم االقتبااا

عرض يعتماد علاى الوسايط سامعي بصاري والتجاارب الفنياة مرموقاة

والجوهري ألنه خال من التنويعات المركبة او مبهمة ،ويتحدد في نقال

من النصوص االدبية والمسرحية ،ماع " نطاق االفاالم بادات

عماال روائااي الااى شاشااة مااع احتاارام الحااد االدنااى ماان التاادخل المباشاار

باالقتبا

الحرفااي ،بأنااه " االقتبااا

األصاالي

مرحلااة جدياادة فااي العالقااة بااين المساار والسااينما ،وبااين النصااوص

للسيناريست او المخرج المقتابس ،وتتطلاب هاذه الطريقاة فاي االقتباا

المسرحية واالفالم السينمائية ،اذ اصبح هناك قاسم اخر مشترك بينهماا

مطابقة ومالءمة المعطى الروائي ألبعاد معطى اخر سيكون سينمائيا "

207

مجلة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية العدد ( )53االصدار ( 9112 - 11 -1بحوث الفنون)

وماا يتحامنه مان شااروط

بااازوليني " ان االنتقااال ماان الروايااة الااى السااينما يطاار مسااألة تقنيااة

(كياروم ،)9113 ،وماا عارف عان االقتبااا

تخص بها الرواية ينطباق هناا عان المسار  ،ولكان هنااك نقطاة مهماة،

وأسلوبية ،ألننا بهذا ننتقل من لسان اي من لغة وطنياة الاى لغاة – عبار

فأحيانااا نشاااهد فيلماااا هااو أشاابه بالمسااارحية المصااورة ويطلااق عليهاااا

وطنية "( كيروم.)9113 ،

بالمسااار المصاااور او التمثيلاااة المصاااورة او المسااارحية الساااينمائية

الرؤية اإلخراجية

(ينظر :سالم ،)1246 ،بمعنى أدق يقوم المخرج بنقل المسارحية بكافاة

المخرج أحد أهم القائمين على إنجاز العمل الفني بل هو قائد كال

تفاصيلها من أحاداث وحاوارات نصاا وباالحرف وبالشخصايات وحتاى

المشاركين فيه حيث تغدو سامات (المخارج) واضاحه علاى هاذا العمال

اسااماء هااذه الشخصاايات كااذلك كاال العناصاار السااينوغرافية للمساارحية

المتمثل بالفيلم السينمائي ،و "هناك عديد من االفراد يشاركون في خلق

كالمالبس والديكور وانجزت الكثير من هاذه االفاالم التاي تكاون اقارب

الفيلم ..فان هذا الخلق اليكون باعتباره خلقا فنيا اال اذا طبعه فنان واحد

المسر حيث تدور احداث الفيلم في مكان واحد واداء الممثال وحاواره

بطبعه ..هذا الفنان هو المخرج ..هو الذي يكتب نص التصوير ..ويظل

كما من الذي يعتلي خشبة المسر  ،ويعتقد الباحث بعادم وجاود اقتباا

هو صاحب الطابع الغالب على الفيلم كعمل فني .وتتجلاى هاذه السامات

حرفي بشكل جازم ففي ترجمة نص معين الاى لغاة اخارى وألكثار مان

ماان خااالل عناصاار اللغااة المرئيااة وماادى امكانيااة تفاارد المخاارج ماان

مترجم تختلف معناى الكلماات وجمال وكماا فاي ترجماة ناص مسارحية

استخدامها وتوظيفها .الفنان يحاول رسم رؤيتاه الشخصاية راغباا دائماا

المفكارين

بعرض مهاراته الخاصة والتعبير عن رؤيته الفردية ،وتختلاف الرؤياة

الفرنسيين ان ترجمة االدب خيانة .مع ذلاك هاي الطريقاة الوحيادة التاي

الفنية من فنان الى اخر فكل مخرج خاض تجاارب مختلفاة ولكال مانهم

يمكن نشر فن من الفنون او علم من العلوم " (سالم.)1225 ،

مرجعيات ثقافة واجتماعياة واخالقياة مختلفاة يتاأثر بهاا مماا يجعال مان

 .2االقتباس الحر

النص المقتبس خاضع لهذه رؤية هذا للفنان وتفسيره للمناطق الغامحة

عنااد التطاارق لهااذا النااوع يتبااادر إلااى الااذهن بأنااه خيانااة وتجاااوز علااى

في النص وبسبب تناول الانص ألكثار مان مخارج تتعادد الارؤى وعلاى

النص األصلي لكن مفهومي الخياناة واالماناة ال يارتبط بهاذا الناوع بال

مراحل متعاقبة من األزمنة كذلك تتعدد االساليب في طار الانص مماا

يفرضاااها صااايب التعبيااار غيااار المتطابقاااة باااين الوسااايطين الرواياااة او

يحع للنص في حالاة مان تجادد دائام وتاداول مساتمر علاى مار الازمن،

المسرحية والفيلم ،ان " تقتبس معناه ان تترجم وسطا ( )mediumالى

وهااذا التعاادد بااالرؤى يولااد عنااد المتلقااي المقارنااة والتميااز بااين عملااين

يتطلب رؤياة إبداعياة عالياة

للاانص مقتاابس واحااد وماادى براعااة المخاارج فااي نقاال العماال الفنااي ماان

ماان قباال المخاارج ومعرفااة كبياارة بلغااة فحااال عاان تااوفر خلفيااة ثقافيااة

وسيط الى اخر ،فــــــاـ" يشااهده المتفرجاون مارة تلاو أخارى ليتعرفاوا

وفكريااة للمخاارج وتمكاان ماان ادواتااه كااذلك معرفااة كافيااة عاان العماال

علاااى جهاااد ورؤى المخااارجين المختلفاااين للااانص نفساااه" (عصااامت،

األصاالي ليسااتطيع المخاارج ماان إنجاااز عماال فنااي متكاماال ،وياارتبط "

 ،)9119وكل فيلم يرتكز على فكرة معيناه التاي تحتاوي علاى عناصار

مفهوم الرؤية اإلخراجية بقدرات المخرج الفكرية ،شخصيته وطريقتاه

الصااراع والتشااويق واإلثااارة و قااد يعتمااد المخاارج عنااد االقتبااا

علااى

الخاصة في رؤية الحياة ،وما يمتلكه من مرجعيات أيدلوجية او ثقافياة،

فكااارة اساساااية لتكاااون محااامون العمااال الفناااي ويساااتغني عااان مشااااهد

لرؤيتااه تلااك ،وان الرؤيااة اإلخراجيااة

وشخصاايات واحااداث وحااوار وحسااب تفساايره للاانص المقتاابس ،أن "

المهيمنااة تعتمااد علااى تساايد أحااد العناصاار اللغويااة ،بوصاافه الوساايلة

االقتبا

يقف عند حدود االستفادة باـ(ثيماة) واحادة مان العمال االصالي

األنسب للتعبير عن هذه الفكرة "(اباراهيم ،)9119 ،و دائماا ماا يارتبط

المقتاابس عنااه أو بشخصااية أو أكثاار بحيااث يقتاابس صاافاتها أو بعاا

هذا النوع من االقتبا  ،ويتحدد" بشرط معين االوهاو وجهاة النظار او

صاافاتها مااع مسااماها أو صاافات دون المساامى"(سااالم ،)1225 ،وعنااد

الرؤيااا الجدياادة التااي يمكاان ان تحاااف كمباارر باعتبااار منجاازا جدياادا "

قراءه النص من قبل المخرج تنشا فاي مخيلتاه صاورا للمعااني جدياده

(علااوان ،)9112 ،وباساالوب الااذي ينفاارد بااه المخاارج حااين يسااتخدم

يكسااار التوقاااع لااادى المتلقاااي فينساااف الااانص االصااالي ويفقاااد احتكااااره

ادوات التعبياار ماان عناصاار اللغااة السااينمائية لتجساايد المعاااني العميقااة

كمصاادر وحيااد لاقتبااا

فيقااوم المخاارج بادخااال شخصاايات وحااوار

داخل النص االصلي عبر الوسايط المرئاي ويقاول المخارج بييار بااولو

واحداث ليقترب العمل من القيم االجتماعية والثقافية للواقع المحيط به،

(يرما) للشاعر المسرحي االسباني (لوركا) ،و" يرى بعا

وسط اخر" (فيلد ،)1242 ،وهذا اإلقتبا

كاال هااذه تشااكل اللبنااة األسااا
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فمن حق المخارج يتساع تادريجيا ليصابح أكثار مشاروعية أن يقادم علاى
تقديم تصور إخراجي مغاير لاصال ،عبار قاراءة ذكياة للكاامن ماا باين

السرد

السطور ،قد يوافق عليها المؤلف نفسه .ففي الفيلم المصري (يمهل وال

يعااد الساارد أهاام عناصاار اللغااة فماان خاللااه تحكااى قصااة عباار الوساايط

يهماال) المقتاابس عاان مساارحية هاملاات تاادور احااداث الفاايلم فااي الاازمن

التعبيااري (الصااورة) ،ويتمتااع الساارد بتقنيااات كاالسااترجاع االحااداث

المعاصر وبحوار ذو لغة بسيطة عامياة خالفاا للحاوار االصالي والاذي

السااابقة والخالصااة فااي اختاازال االحااداث الطويلااة فااي مشااهد او لقطااة

تتساام بااه مساارحيات شكساابير بحااوار شااعري حيااث اتجااه المخاارج الااى

والحذف االحداث من خالل حوار عندما نقول سوف اراك بعاد اسابوع

البيئة المحلية بما تتحمنه من ثقافة وعادات وتقاليد لتجسيد الممحامون

واالسااتباق اي االشااارة لحاادث لاام يقااع بعااد وفااق انساااق سااردية كنسااق

فقاد ياتم علاى ناص اجنباي بحياث تعااد

التتابع او الدائري او المتوازي او التكراري السرد شاكل المحامون او

صياغة النص االصلي ليقادم عرباي اللغاة والجاو ...بال عماال مسارحيا

(شااكل الحكايااة) ويختلااف العماال السااينمائي عاان العماال المساارحي ماان

محلااي الفكاار والقاايم والجااو والعااادات واللغااة ،فااي حالااة التمصااير او

حيث االنتقال بالزمان والمكان حيث يستطيع المخارج الساينمائي بسارد

االردنة او المغربة "(سالم.)1225 ،

احااداث متوزايااة بااين مكااانين او اكثاار ،و" أباارز أخااتالف بااين الاادراما

الفكري للعمل الفناي " االقتباا

المساارحية والاادراما السااينمائية – مثاال االخااتالف بااين الساارد النثااري
المبحث الثاني :اشتغال عناصر اللغة السينمائية على النص

والسرد السينمائي -هو وجهة النظر ،فنحن نشااهد المسارحية بالطريقاة

المسرحي

التي نريدها ،لكننا نرى الفيلم بالطريقة التي يريادها الساينمائي أن نارى
مان ناص مسارحي يتطلاب مخارج (فناان) ذو

الفايلم" (موناااكو . )9116،ففاي نهايااة فايلم (ماكبااث) اخاراج (جوسااتين

إن عملية االقتبا

درايه ووعي ومتمكن في اساتخدام عناصار اللغاة الساينمائية وتوظيفهاا

كورزيااال) يتنقااال بناااا المخااارج باااين مجموعاااة متوازياااة مااان اللقطاااات

جماليا وفنيا وفاق رؤياا اخراجياة فاي تحويال الانص المسارحي واعاادة

لمشهدين بعد موت الملك ماكبث فاي مكاانين مختلفاين فاي االول سااحة

انتاجه الى عمل فني مرئي متكامل وبدون هذه االدراك العمياق وكيفياة

المعركاة واخااذ الساايف ماكباث ماان قباال طفال قتاال اباااه علاى يااد ماكبااث

االساتخدام تفقااد هااذه العناصاار هاادفها ماان ايصااال رسااالة للمتلقااي ويفقااد

والثاني في القصر واخذ سيف مكبث من قبل ولي العهاد الاذي قتال ابااه

الخطاب قيمته وال تؤدي دورها التعبيري فاللغاة الساينمائية حالهاا حاال

الملااك علااى يااد ماكبااث ايحااا اسااتطاع المخاارج ماان تاازامن حاادثين فااي

اللغة المكتوبة اذا شابتها اي خلل تربك المتلقي وتنفاره مان العمال ،فاان

مكانين مختلفين متشابهان في المغازى والموضاوع وساير الشخصايتين

الناااجح يجااب أن يتحاامن اعااادة تفكياار كاملااة ماان خااالل

نحااو جهااة الشاامس التااي تعطااي داللااه عااودة الحااق ألصااحابه الشاارعين

" االقتبااا

الوسيط الجديد -والبصري اساسا – للسينما "(جرانت.)9119 ،

وبزوغ عهد جديد بأنتهاء موت الطاغية ماكبث.

ويقااوم المخاارج بتجساايد رؤيتااه ماان خااالل الوساايط التعبيااري (السااينما)

الشخصية

الذي يعتمد على الصورة لتمريار المعااني كونهاا اي الصاورة منظوماة

الشخصااية هااي التااي تقااوم بالفعاال وتاادفع باالحااداث الااى االمااام وتعتباار

عالمية تنقل تجارب إنسانية من خالل مجموعة من األفعال والحركات

مركز االهتمام في العمل الفني (المسرحية ،المسلسل التلفزيوني ،الفيلم

لخلق مجال للتخيل تخاطب عقل المتلقي ،فــــ" يعكس الفان فاي الغالاب

الروائي) ولكل شخصية هدف او دور معاين فاي مجارى احاداث الفايلم

الواقااع الخااارجي للمحاايط و(البيئااة) اي يعيااد انتاااج الظااواهر الطبيعيااة

ومن خالل ضاخها للمعلوماات او مااتقوم باه مان افعاال يجاب يكاون ان

والصااراعات االجتماعيااة والحالااة االقتصااادية ،والتشااكيالت الثقافيااة...

لكل شخصاية فاي الفايلم دور أساساي لتؤدياه ،انهاا تقادم شايئا ماا محاددا

المعتمدة على قاوة الخيلياة ..توجياه رساائل تربوياة وارشاادية للمتلقاي"

لالخاااراج ،ويجاااب ان تعطاااي فكااارة او معلوماااة للمحقاااق فاااي االفاااالم

(يوسف ،)9111 ،مما ذكر يتبين ان الفنان يفكار ويناتج مخرجاات عان

البوليساااية ،او ان تكاااون موضاااع الحاااب ،او تحااايف حكماااة او عمقاااا

طريق وسيط وهذا الوسيط لهٌ عناصر التي من خاللها يعبر عن افكاره

للقصااة ،ففااي نصااوص مساارحيات شكساابير نجااد ان نااص المساارحية

ماان الاانص المساارحي الااى فاايلم روائااي يتطلااب

يساامى باساام الشخصاايات الرئيسااية (هاملاات ،ماكبااث ،عطياال ...الااخ)

ورؤيتااه ،واالقتبااا

وتتحمن هذه المسرحيات شخصيات ثانوية او المساعدة فاهي تقف مع

توظيف عناصر اللغة السينمائية وهي على النحو اآلتي:
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الشخصاايات الرئيسااية (البطاال) وتاادعمها فااي اتخاااذ القاارارات وتماادها

واقفة الى ان تستقر الكاميرا تقف عند ماكبث يحمال مشاعال ينظار نحاو

بالمعلومات وال تقل اهمية الشخصية المساعدة عن الشخصية الرئيساية

نار تلتهاب بمنصاة تحاوي اعمادة خشابية قيادت عائلاة (ماكادف) عليهاا

ففااي فاايلم الروائااي عطياال تكشااف(اميليااا) خااداع ومكاار زوجهااا(اياااجو)

وهاي تحتارق بارغم مان وقاوف شخصايات باال حاراك بالمقابال غطاات

الاااذي حااارض عطيااال علاااى قتااال زوجتاااه (ديزدموناااه) ،كاااذلك نباااوءه

حركة الكاميرا هذا الفعل الشنيع من خالل مياه الشاط التاي بادات بهاا

السااااحرات الثالثاااة لمبكاااث بتسااالمه العاااري ويصااابح ملكاااا فاااي فااايلم

الحركة مرورا بالشخصيات التي تقاف بعيادا عان ضاوء الناار الملتهباه

(ماكباااث) ،تعتماااد الشخصاااية فاااي المسااار علاااى المبالغاااة بااليماااات

الرافحة لفعلة ماكبث واخير بماكباث محاور الشار ،و" المسار يانجح

والحركااات التااي تشااتت المتلقااي وعلااى صااوت ذو مسااتوى عااالي علااى

المخااارج بتوصااايل الفكااارة بواساااطة حركاااات الممثلاااين بينماااا يواصااال

العكااس فااي السااينما التااي تكااون الشخصااية علااى طبيعتهااا فااي االنفعااال

المخرج السينمائي الفكارة ذاتهاا فاي المحتاوى ذاتاه مقيادا احياناا حركاة

ومسااتوى صااوتها ،أن " الممثاال المساارحي يمثاال بصااوته ،بينمااا يمثاال

الممثلااين ،مطااورا بالمقابااال حركااة الكاااميرا " (روم ،)1241 ،تعتبااار

الممثل السينمائي باستخدام وجهه .وحتى في المواقاف االكثار حميمياة،

زوايااا الكاااميرا أداة دراميااة فعالااة تتاارك تااأثير علااى المتلقااي بخااتالف

فان جمهور المسرحية يجد صعوبة في الفهم اال اذا استخدمت ايمااءات

مستويات النظر اكانات الزوياة النظار منخفحاة او مرتفعاة اوبمساتوى

وحركاااات وفاااي الوقااات ذاتاااه ..فاااان الممثااال الساااينمائي قاااد ال يحاااطر

النظر ولهذه المستويات دالالت عند االشتغال في محامين العمل الفني

الستخدام صوته ذاته ......لكن يجب ان يكاون الوجاه معبارا علاى نحاو

كما في فيلم (روميو جوليت) حين ما يكتشاف رومياو باان جوليات ابناه

عادي،خاصااة عناادما يااتم تكبيااره االف الماارات فااي اللقطااات القربيااة "

من العائلة (ال كابيولت) عدوه عائلته وهي تصعد الساللم خلقت حركة

(موناكو.)9116 ،

الكاااميرا (كاارين) المبتعاادة عاان الشخصااية ومسااتويات النظاار المتباينااه
وحجم اللقطة البعيدة فجوة بين الطرفين ودلت عن ابتعاد الحبيبن بسبب

اللون واإلضاءة

عاداوه العاائلتين فاـ(روميااو) يقاف تحات مساتوى النظاار عناد بداياة ساالم

ان اللون يترك اثرا لدى المتلقى لما يعطيه من رمزية وداللاة للخيار او

وهو مصدوم وجوليت التي هي فوق مساتوى النظار تنظار الياه بدهشاة

الشاار وتصااعيد الحاادث او بعااد نفسااي ،فــااـ " اخااذ االسااتخدام الاادرامي

بسبب بما علمته من مربيتها بانه ابن العائلة (ال مونتيجيو).

لاللوان منحنيات وتصورات كثيرة ومتعددة طبقا لطريقاة هاذا المخارج
او ذاك للتعبير عن تقادم الحادث ولتصاعيد التاوتر الادرامي" (السالمان،

الديكور و االكسسوار

.)9115

ويعتبر الاديكور اهام العنصار فاي توصايل المفااهيم والمحاامين العمال
الفناااي للمتلقاااين ،كماااا يكشاااف الاااديكور عااان وزماااان ومكاااان والحالاااة

حركة الكاميرا وزواياها واحجام اللقطات

االجتماعيااة واالقتصااادية للشخصااية وللااديكور صاافات ان يساااهم فااي

مايميز الوسايط المرئاي الساينمائي عان الوسايط المرئاي المسارحي هاو

الحدث وويكون واقعياا ويسااعد علاى خلاق الجاو النفساي للادراما ،ال "

اسااتخدام الكاااميرا التااي تصاال الااى اي مكااان وفااق اليااة اشااتغال يحااددها

يمكن ان ننسى ان تصاميم الاديكور ياتم علاى اساا

الانص" (معاوض،

المخرج وفق رؤيته ،وعندما تعد مسرحية للسينما فان كال مشاهد يمثال

 ،)1246تم توظيف المسر المفتو في فيلم (روميو وجوليات) حياث

غالبا في اكثر من لقطة واحدة ...واصابحت الكااميرا متصافة بالمروناة

دارت أهاام االحااداث الفاايلم علااى المساار او خلفااه فااي تكااوين ويحاادد

من جديد وتصوير المشاهد ...بأي عدد من اللقطات يمكن ان تسجل اي

مجرى االحداث داخل اطار واهم هذه االحداث الاذي صاعد مان وتياره

عدد مان الزواياا المختلفاة والمساافات المختلفاة ،فكال حركاة او زاوياة

الفاايلم والوصااول الااى قمااة الصااراع مقتاال (مركوشاايو) صااديق روميااو

دالله معينه تحفي معنى لسياق الفيلم كحركة االستعراضية ( )panفي

كذلك لم يبتعد المخرج عن اجواء المسر من خالل اختيار للديكور.

فيلم (ماكبث) التي وضعت المتلقي في قلق وتوتر وترقب حول مصاير

اصل كلمة اكسسوار فرنسية ،وتعني" مكمالت المنظر اي قطع االثاث

عائلااة (ماكاادف) المعااارض لماكبااث الطاااغي تباادأ الحركااة افقيااا ماان

والموجودات التي تستخدم في داخل المنظر لكي تدل علياه وتشار ماا

الشاااط البحاار وامااواج بتجاااه تاال وشخصاايات ترتاادي مالبااس سااوداء

هيته " (رحيمة ،) 9114،ويكون االكسساوار اماا ثابات او متحارك اي
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وجااود االكسسااوار ياارتبط بالااديكور المخصااص للمشااهد وموضااوعة

الموسيقى تتغلغل أنغامها الى نفس االنسان الاذي يتولاد لدياه (صاورة

الحاادث يعتباار االكسسااوار الشخصااية احااد متالزمااات التااي تعاارف بهااا

ذهنية) لمجرى االحاداث الاذي يادل بماوت شخصاية او حالاة الفار ان

وتعماال كعنصاار فااي صااراع درامااي ولاايس قطعااة تكميليااة وحسااب باال

االحسا

الاذي تثياره الموسايقى ابلاب مان اي كلماة وال تحتااج الوسايط

اشتغال العنصر كدال ضمن منظومة عالمية (رمز ،ايقونه ،اشارة).

يترجمااه ،فااـ" المعزوفااة الموساايقية المناساابة ،والمتواريااة بااذكاء ،تااؤثر
علااى الحااوا

عاان طريااق خلااق جااو ساايكولوجي قااادر علااى محاااعفة

األزياء

قابلية المتفرج لمتلقي اإلحساسات عشارات المارات ووضاعة فاي حالاة

ال يمكاان فصاال االزياااء عاان الشخصااية وابعادهااا يمكاان ان تفصااح عاان

انسااجام"(مارتااان ،)9112 ،عنصرالصاامت يزيااد ماان اهميااة الحاادث

صفات هذه الشخصية فالمخرج يحدد زي كل شخصية بناءا عن رؤيته

معين ويولد حالة من الشد واالنتبااه والتشاويق لادى المتلقاي نحاو الفعال

واستنادا لدور كل شخصية في الفيلم ،ان " المالبس فاي الفايلم ال تكاون

القاااائم ،كماااا " أضااااف الصاااوت -موسااايقى أو كاااالم  -إلاااى الصاااورة

مطلقا عنصرا فنيا منعزال ،وينبغي النظر اليها من جهة أسالوب خااص

المتحركاااة أبعااااد وأعماقاااا جديااادة .وأصااابح الصااامت قيماااة ومعناااى.

لالخراج في امكانها ان تزيد او تنقص من تأثيره " (مارتاان،)9112 ،

المؤثرات الصوتية عنصر من عناصر الصوت تستخدم إلضافاء الجاو

فاالزياء تحدد الجنس رجل امراة او على القومية والبلاد تادل علاى فقار

العام للفيلم بمكان وزمان ومجريات االحداث" (التلمساني.)9111 ،

وغنى الشخصية كذلك عن فترة تاريخية معيناة او الازمن شاتاء صايف

المونتاج

او مهناة الشخصااية وحتااى الادين ان كااان قااس او شايخ جااامع ومماااذكر

المونتاااج المياازة الثانيااة التااي ينفااارد بهااا الوساايط السااينمائي بعااد الاااه

تنفااارد االزيااااء عااان بااااقي العناصااار بالفصاااح عااان معاااالم الشخصاااية

التصااوير فماان خاللااه تترتااب اللقطااات والمشاااهد حسااب زمااان ومكااان

الظاهرية والمخفية وهاذا ماا نالحظاة فاي فايلم (رومياو وجوليات) ففاي

وتسلساال االحااداث ،فــااـ" تنظاايم لقطااات فلاام طبقااا لشااروط معينااة فااي

الحفلة التنكرية ارتدت الشخصيات ازياء تعبار عان مكنوناتهاا فجوليات

التسلسل والزمن"(مارتان ،)9112 ،وهنا تكمن اهمية المونتاج بعتباره

بينمااا رومويااو

من يجسد رؤية المخرج من البنااء النهاائي للفايلم والوعااء الجاامع لكال

لتعطي صفة النبل والشاجاعة للشخصاية عكاس ابان

العناص ار ،ان" المونتاااج يعتباار عصااب الرؤيااة اإلخراجيااة للفلاام حيااث

عاام جولياات الشاارير الااذي ياادعوا الااى الكراهيااة والمااوت ارتاادا زي

يقوم المونتاج بوظيفة البناء المعماري للشكل الفيلماي ككال الاذي يجماع

الشيطان ويحطة اتباعه بزي الهياكل العظمية ،في فيلم (عطيل) برزت

كل البنى"(العبودي ،)9113 ،وتتكون المسرحية من فصول تنقسم الى

مالماااح شخصاااية الرئيساااية ذات االصاااول العربياااة مااان خاااالل الااازي

مشهد وتعرض بلقطة عامة بينماا الوسايط الساينمائي يختلاف مان حياث

التقليدي الذي يمتاز به سكان المغرب ذات المنااطق الصاحراوية حياث

عدد المشاهد وعادد اللقطاات مختلفاة االحجاام وفاق ايقااع سالس ضامن

تحميهم من الحر الشمس النهار وبرودة ليل الصحراء.

عمليااة مونتاااج تعتمااد علااى االختاازال وحااذف األزمنااة والتااي ال يمكاان

اختااارت زي المااالك الطاااهر النقااي ذو اللااون االبااي
اختار زي الفار

تجاوزهااا فااي المساار  ،فـــااـ" الطبيعااة البصاارية للفاايلم ال تتحماال بناااء
العناصر الصوتية

يتكاااون مااان بحاااعة مشااااهد طويلاااة" (التلمسااااني ،)9111 ،يساااتطيع

للحاااوار دور مهااام فاااي دفاااع مجااارى االحاااداث الاااى االماااام والوصاااول

المخاارج ماان خااالل عمليااة المونتاااج ان يوجااه المتلقااي نحااو محااامين

الصاااراع مااان خاااالل مشاااادة كالمياااة باااين شخصااايات او خبااار تنقلاااه

يحاول ايصالها ضمن سايل صاوري مان اللقطاات المختلفاة ،اماا " فاي

الشخصااية ،و" اهاام ماورثتااه السااينما ماان المساارحية هااو الحااوار فااي

الفيلم السينمائي فمن المخرج يتحكم في هذا االمر ويملاي علاى المتفارج

تطوير الحدث الدرامي"( محرم ،)9119،ويختلف الحوار فاي الساينما

ما يود له ان يراه من لقطة قريبة او لقطة بعيدة او لقطة عاماة او لقطاة

عاان المساار بااليجاااز وبالوضااو ولغااة بساايطة واالشااارة ألحااداث

متوسطة وغيرها من انواع اللقطات الساينمائية" (محارم ،)9119 ،و"

ساتجري الحقاا" فااي الساينما فااان الحاوار يميال الااى البسااطة وااليجاااز

يمكان ان تقاوم عمليااة التركياب بتأكيااد تفاصايل صااغيرة فاي الحركااة أو

والتلماايح واالقتااراب ماان الواقااع وكلمااا قاال الحااوار فااي الفاايلم واحتلاات

االيمااااء ،مماااا يمااار علاااى المسااار دون ان يلحظاااة أحاااد "( فولتاااون،

الصورة المكان االكبر زادت فرصة االبداع والتميز.

 ،)1224في فيلم (عطيل) يعطي كاسيو الخنجر لعطيل لينتحر بها دون
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علم الحاضرين الذين قبحوا عليه بسبب قتله لزوجته دزيدمونة ،وقسام

وحدة التحليل:

مارسيل مارتان المونتاج الى ثالثة أنواع أولها المونتاج الروائاي الاذي

اتخااذ الباحااث المشااهد واللقطااة التااي تاام فيهااا تبيااان الاارؤى اإلخراجيااة

يتفاارع الااى المونتاااج الخطااي والتااي تكااون فيااه األحااداث متسلساالة او

السااينمائية للاانص المساارحي كوحاادة للتحلياال فااي عينااه البحااث المنتقاااة

المونتاااج العكسااي وياادعى بالااادائري إذ تباادأ األحااداث ماان النهاياااة او

قصديا.

المونتاج المتوازي إذ يجري فيه حدثانن أو مجموعة احداث فاي أمااكن

مجتمع البحث:

مختلفة تجمعهام فكارة واحادة اماا الناوع الثااني فهوالمونتااج األيادلوجي

وأشتمل مجتمع البحث على افالم التي اعتمدها الباحث كاأدوات لبحثاه

الناتج عن تحارب اللقطات اماا الناوع الثالاث المونتااج اإليقااعي وهاو

حيث قام الباحث باختيار عينه من مجموعاة كبياره مان األفاالم ،ارتاأى

التوليف الذي يعتمد على حجم وطول عرض اللقطة بناء على استيعاب

الباحث ان يتخذ عينة قصديه ضمن مجتمع البحث حيث تم تحديد الفايلم

المتلقي للقطة.

االمريكااي (مااوت بااائع متجااول) كونهمااا قااد اسااتوفيا متطلبااات البحااث

ممااا ذكاار سااابقا يتحااح بااان لكاال عنصاار ماان عناصاار اللغااة السااينمائية

واهدافه.

اشااتغال يااتم فاي زاويااة معينااة يهاادف ماان خاللااه التعبياار عاان محااامين
فكريااة ضاامن البنيااة الكليااة للخطاااب المرئااي ،فــــااـ" كاال عنصاار ماان

تحليل العينات

عناصر اللغة السينمائية لاه وظيفاة داللياة محاددة وهاي قياادة الحاوادث

العينة االولى

اضااااءة الااانص والتعبيااار عااان االفكاااار واالفصاااا عااان المعلوماااات

وفاه بائع متجول Death of a Salesman

الحاارورية للاانص وماان ثاام انتاااج المعنااى الكلااي للخطاااب" (العبااودي،

إخراج :فولكر شلوندورف

.)9113

تأليف :أرثر ميلر

مؤشرات االطار النظري

بطولررة :داسااتين هوفمااان (ويلااي) ،جااون مااالكوفيتش ،سااتيفن النااج،

بعد ان تم بحث في تعدد الررؤى اإلخراجيرة للرنص فري الفريلو الروائري

كيت ريد (ليندا زوجة ويلي) ،تشارلز دورنينج.

توصاال الباحااث إلااى مجموعااة ماان المؤشاارات التااي تمثاال حصاايلة لمااا

مدة العرض ٦٣١ :دقيقة

اسفر عنه االطار النظري وكما يلي:

سنة االنتاج ( ٦٨٩١ :امريكا)

 .1تتمثل الرؤية اإلخراجية لدى المخرجين بتوظياف عناصار اللغاة

الجوائز :جائزة جولدن جلوب ألفحل ممثل

السينمائية في تجسيد محامين الخطاب المرئي .

وفاه بائع متجول Death of a Salesman

 .9يوظف المخرج مان خاالل رؤيتاه للانص االصالي عناصار غيار

النص االصلي المقتبس Death of a Salesman
النص المسرحي من تاليف الكاتب (ارثر ميلر) كتاب فاي عاام 1292

موجااودة كتقنيااة الساارد مغااايره او أسااتحداث اوحااذف مشاااهد او

تتكون من فصلين تتنااول المسارحية نقااط التصاادم فاي طبيعاة العالقاة

اضافة حوارات.

بين ماهو اجتماعي ومااهو فاردي حاامال فاي طياتهاا نظارة ناقادة للحلام

 .5يخحع عنصر الحوار في النص المقتبس لرؤية المخرج مساتندا

األمريكاااي واعتبااارت هاااذه المسااارحية مااان أعظااام انجاااازات المسااار

على مرجعيته الثقافية والفكرية والعادات والتقاليد.

األميركي الحديث و حصلت على جائزة بيرلتز وجائزتي توني وكاذلك
إجراءات البحث

جاائزة دائارة نقااد الادراما بنيويااورك وهاي أول مسارحية تحصال علااى

منهج البحث:

ثالثا جوائز وعرضت هذه المسرحية حوالي  811مرة ،وترجمت إلاى

سيعتمد الباحث في إنجاز هذا البحث على المنهج الوصفي إذ يوفر هاذا

أكثاار ماان  91لغااة بعااد شااهور علااى ظهورهااا وال زالاات تقاادم فااي أكباار

اإلجراء إمكانية البحاث فاي تبياان الارؤى اإلخراجياة الساينمائية للانص

المساااار واقتبسااات مااارات عدياااده للساااينما ،واعتماااد الباحاااث الااانص

المساارحي ،عباار تحلياال عينااة البحااث المختااارة قصااديا للوصااول الااى

المترجم من قبل مهدي الحسيني.

أهداف البحث.
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ملخص قصة الفيلو

وتكن لاه االحتارام والوفااء بالمقابال خياناه زوجهاا لهاا وزياف مايادعي

يتناول الفيلم موضوع الصراع داخل العائلة الواحدة (عائلة ويلي) وقلة

فحال عن شخصيات ثانوية لها دور في دفع القصة إلى االمام واضافة

تقاادير الجياال الشاااب لتحااحيات الجياال الااذي ساابقه وينتقااد الفاايلم الحلاام

معلوماااة او تكاااون مساااانده للشخصاااية فاااي حالاااة التاااأزم والصاااراع ك

األميركي من خالل طر قحية الفقر والطمو ضمن بعدين مختلفين،

(تشااارلي) وابنااه (برنااارد) جاروصااديق (ويلااي) الااذي يقرضااه المااال

األول هااو العائلااة الواحاادة ،ومااا ينااتج عنااه ماان تفكااك وتناقحااات فااي

ويطلب منه العمل معه.

وجهااات النظاار ،والثاااني فااي االسااتغالل والطمااع ومااا ينااتج عنااه ماان

اللون واإلضاءة

أزمات اجتماعية في نهاية الفايلم ينتحار(ويلاي) لكاي تساتفيد عائلتاه مان

وظفت اإلضاءة الموجهة نحو وجه الشخصية (بن) المتوفي لتعبر عان

اموال التأمين والتخلص من الديون.

نقي وطهر وجعلت منه مالك كونه يلعب دور الحامير االنسااني الاذي
يخاطب ويوجه نحو الصاواب كاذلك اللاون االباي

لازي الاذي يرتدياه

(بن) كذلك تمكنت االضاءة مان خلاق ضاوء النهاار وعتماة الليال حياث

اوال ً :تتمثررل الرؤيررة اإلخراجيررة لرردى المخرررجين بتو يررف عناصررر

يتولد تغير وحدة الزمان في الفيلم.

اللغة السينمائية في تجسيد مضامين الخطاب المرئي .

حركة الكاميرا وزواياها واحجام اللقطات

السرد
في بداية الفيلم يظهر (ويلي) يقود سايارة فاي ظاالم حالاك واذا بصاوت

كشاافت حركااة الااة التصااوير (الكاارين) عاان مكااان االحااداث وتحدياادا

مكااابح الساايارة تااوحي عاان حااادث يااتم ايقاااف اللقطااة ()stop cadre

منزل ويلاي الاذي يتوساط البناياات العلياا فقاد بينات حركاة الكارين فيهاا

لاويلي وهاو يقاود السايارة يبادأ عازف الاة الفلاوت ،يليهاا مشاهد (ويلاي)

سااطوه هااذه البينايااات وتجاوزهااا ممااا ساابب انهيااار الطبقااات المجتمااع

يفااتح باااب منزلااه وياادخل ،وظااف كاتااب الاانص األصاالي احاادى تقنيااات

الوساااطى ولماااا يلقياااه (ويلاااي) مااان تمياااز طبقاااي وعااادم مبالاااه وغيااااب

االرتاااداد فاااي السااارد ( )flashbackالتاااي اصااابحت ركيااازة اشاااتغال

التخطاايط الحكااومي لمااا تتجااه اليهااا الاابالد ماان انفجااار سااكاني ،وظااف

المخارج وجسادت ماان خاالل عناصاار اللغاة السااينمائية وتكاررت حالااه

الرمز في احدى اللقطات مان المشاهد قبال خاروج (ويلاي) مان المنزلاه

االسااتذكار او االسااتدعاء ماان ذاكاارة ( )flashbackللشخصااية (ويلااي)

واالتجاه نحو تحقيق الحلم االميركي الزائف اال بانتحار(ويلي) فجسدت

ويستذكر فيها (المومس) واخيه(بان) التاي تقاود الاى احاداث جارت ماع

رؤيااة المخاارج ماان خااالل لوحااة تقااع خلااف (ويلااي) تحااوي علااى العلاام

عائلته يتولد االستذكار من خالل حافز كالحوار مع زوجته (ليندا) التي

االميركي ووجه نظر(ويلي) نحو اخية (بن) الذي يتوهم بوجوده .

تخبااره بماادى وسااامته بمقاباال حااوار مااع المااومس التااي تخبااره ساابب

الديكورو االكسسوار

أختيارها له بذات وضحكاتها التي تنقلة الى غرفة فندق كانا يلتقيان بهاا

وظااف الااديكور البساايط كاادال للحالااة االقتصااادية لعائلااة (ويلااي) كااذلك

كمااا فااي مشااهد ويلااي يتااذكر فيااة عالقتااه بااالمومس حيااث اعتمااد فيهااا

اساااتخدمت خلفياااات المنااااظر كاااالحقول والبناياااات لتاااوحي بالمشااااهد

المخارج علاى تجسايد رؤيااه مان خاالل نظارة ويلاي نحاو ماراة وتقساايم

الخارجية كون تصوير الفيلم داخل اساتوديو مغلاق وعادم وجاود ساقف

الكادر الى مستويات وخروج المومس من وسط ظالم وتختفي الحقا.

للمنزل (ويلاي) ليباين ساطوة البناياات المحيطاه باه ،ووظاف اكسساوار

الشخصية

شخصية (ويلاي) النظاارة فاي مشاهد ينظاف نظارتاه بمناديل ينظار الاى

هيااأت الشخصاايات وفااق ابعادهااا ودالالتهااا فااي الاانص االصاالي فاأساام

المااراة يساامع اصااوات تناديااه لينتقاال لمشااهد فااي فناادق لتصاابح النظااارة

(ويلي) باللغة االنكليزية يعني الحئيل ولهذا اختير ممثال قصاير القاماة

حلقة النقل كذلك اكسسوار الكاا

الاذي فااز بهاا ابناه (بياف) ليساترجع

يوحي في الستينات من العمر واكد (ويلي) من خالل حوار له يقول فيه

ذكريات تلك المبارة من خالل الحوار مع زوجته.

(انني قصير) اماا اخياة (بان) ضامير(ويلاي) الاذي ياذكره باالختياارات

األزياء

الخاطئااة التااي أختارهااا وينحاام (بيااف) األباان البكاار لااويلي الااى مناازل

كشاافت االزياااء عاان ابعاااد الشخصاايات ك(باان) الغنااي بزيااه الفاااخر ذو

العائلة الذي فشل في العمال والتعلايم بسابب اكتشاافه لخياناه والاده ألماه

اللون االبي

الذي دل عن رو من عالم اخر وضمير (ويلي) الحاي،

مما جعلة في دوامه صراع مع نفسه من ناحياة االم التاي تحاب زوجهاا

وزي (بياف) الااذي يطماح بااان يكااون أحاد العبااي كارة القاادم االمريكيااة
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وأخيه (هابي) المتاأنق مان اجال النسااء فكال زي يباين حالاة الشخصاية

ثالثرا ً :يخضررع عنصررر الحرروار فرري الررنص المقترربس لرؤيررة المخرررج

وطلعاتها واهدفها.

مستنداً على مرجعيته الثقافية والفكرية والعادات والتقاليد.
حافظ عنصر الحوار في النص االصلي على قدسيته فلم يخحع ألي

العناصر الصوتية

تغير من قبل المخرج كون النص االصلي نابع من ثقافة وفكر وعادات

وظف الحوار كمنلوج لشخصية (ويلي) حين يحاور بااقي الشخصايات

هي ذاتها من بيئة المخرج ومرجعه االسا

(باان) و(المااومس) (بيااف) الغياار موجااودة ضاامن المشاااهد تمكنااه ماان

في تجسيد رؤياه.

االنتقال الى حالة االستذكار كذلك وظفت المؤثرات الصوتية فاي بداياة
الفايلم وهاو صاوت مكاابح السايارة العائادة لاـ(ويلاي) وارتطامهاا بشايء

العينة الثانية

تمكن المخرج ومن خالل رؤية بتلميح او شارة واستباق لحدث مهم هو

البائع

موت (ويلي) من خالل حادث سيارة في نهاية الفيلم واستخدامه للمؤثر

إخراج :اصغر فرهادي

نفسه ،وللموسيقى دور بتعبير عان مشااعر واحاسايس والعاطفاة ويلاي

تأليف :اصغر فرهادي عن مسرحية أرثر ميلر

حين يتذكر (المومس) والفر حين يتحادث ماع اواالده حاول مشااريعة

بطولة :ترانة عليدوستي (رناا) ،شاهاب حسايني (عمااد) ،باباك

المستقبلية كذلك استخدام اله الفلوت الهوائية التي تبدأ في المشهد االول

The Salesman

كريمي.

عنااد دخااول (ويلااي) وفااي المشااهد االخياار فااي المقباارة دل عاازف الااة

مدة العرض132 :دقيقة

الفلااوت علااى الشخصااية وللصررم اشااتغال فااي مشااهد اكتشاااف (بيااف)

سنة االنتاج ( 9116 :ايران)

عالقااة ابيااه (ويلااي) بااـ(المااومس) فعباار عاان صاادمة وذهااول وانخااداع

الجررروائز :جاااائزة االوساااكار كأفحااال فااايلم اجنباااي جاااائزة كاااان
كأفحل سيناريو

(بيف) بوالده وارتباك (ويلي) والخوف من أفتحا أمره.

تدور أحداث فيلم ( الباائع  )The Salesmanحاول الازوجين (عمااد

المونتاج
وظف المونتاج داخل اللقطة في عملياة االنتقاال الاى مشااهد االساتذكار

ورناااا) مااان الطبقاااة الوساااطى المثقفاااة يساااكنان فاااي العاصااامة طهاااران

( )flashbackمع (المومس) او (بن) ليس صورة فقاط بال مان خاالل

يشاااركان فااي تمثياال عماال مساارحية "مااوت بااائع متجااول"  ،ينااتقالن

العناصر الصوتية المصاحبة كالحوار مع (بان) او الماؤثرات الصاوتية

للعاايش فااي شااقة جدياادة ،يجهااالن أن مسااتاجرتها السااابقة هااي مااومس

كحااحكات (المااومس) ليمهااد للمشااهد بسالسااة وانساايابية ويااتمكن ماان

لتتعاارض (رنااا) بعااد أيااام قليلااة لمحاولااة اعتااداء جنسااي ماان قباال أحااد

الرجااوع االحااداث المتسلساالة وفااق ترتيبهااا زماكانيااا ،كااذلك بيناات لنااا

الزبااائن القاادامى (للمااومس)  ،تاادمرها نفس ايا ،وتفقاادها تمامااا الشااعور

عمليااة المونتاااج ماان خااالل تسلساال اللقطااات وحركااة كاااميرا ( tilt

باألمااان ،ممااا ياادفع زوجهااا (عماااد) لمحاولااة معرفااة الجاااني ،واالنتقااام

 )downكيفيااة انتحااار (ويلااي) بفااك جاازء ماان ساايارته بالمقاباال كاناات

منه.

زوجتااااه (ليناااادا) تحاااارص بااااان ترجعااااه لمكانااااه كاااال يااااوم دون علاااام
زوجها(ويلي) إذ ركز انتباه المتلقي نحو هذا الجزء المهم.

اوالً :تتمثل الرؤية اإلخراجية لدى المخرجين بتو يرف عناصرر اللغرة

ثانيا ً :يو ف المخرج من خالل رؤيته للنص االصلي عناصرر ييرر

السينمائية في تجسيد مضامين الخطاب المرئي.

موجررودة كتقنيررة السرررد مغررايره او أسررتحداا او حررشف مشرراهد او

• السرد

اضافة حوارات.

اعتمااد المخاارج (فرهااادي) فااي عمليااة ساارد الفاايلم علااى النسااق
الحرفااي للحااوار

التتااابعي ومنااذ المشااهد االول بأنهيااار المبنااى السااكني لينطلااق صااوب

التاازام المخاارج بااالنص االصاالي ماان خااالل االقتبااا

وواالشاااااتغال واساااااتخدام احااااادى تقنياااااات السااااارد وهاااااي االرتاااااداد

احااداث متتاليااة وفااق تسلسااها الزماااني والمكاااني وتركياازة علااى قااص

( )flashbackفي النص من خاالل اساتخدام عناصار اللغاة الساينمائية

االحداث من خالل الوسايط التعبياري (الصاورة) ماع التطاور األحاداث

وفااق رؤيااة المخاارج ومرونااة الوساايط السااينمائي الااذي يتاايح ايصااال

والكشف عن الشخصيات وبأسلوب هادئ من شخصايتي (عمااد ورناا)

المحمون الفكري للنص.

وباارغم ماان البدايااة المغااايره لاانص المساارحية والشخصاايات يوازيااة
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وبسالساة أحاداث تجاري علاى خشاابة المسار وباين كواليساه كتاادريب

لطر حالة االنتقام والتساامح التاي تخاطاب االنساان بعادم التسارع فاي

على العرض المسارحي ووقاوع مشاادات واحاداث ضامن ساياق الفايلم

اتخاذ القراره ضد االخرين.

تااانعكس علاااى المسااارحية المقدماااة للجمهاااور واثنااااء اداء الشخصااايات

الديكـــــورو االكسسوار
باادأ الفاايلم بمشااهد لااديكور العماال المساارحي وانتهااى بااه فاادل ان

ألدوار التاااي يلعبونهاااا علاااى خشااابة المسااار وتااارك المخااارج النهاياااة
مفتوحه لتتولد عند المشاهد قرأت متعدده للنص الفيلمي .

العمل يجاري فاي فحااء ناص المقتابس ضامن كاذلك دل الاديكور علاى

الشخصيـــة

ثقافة (عماد ورنا) المحتوي على لوحات فنية ووظف المخارج عنصار

ابعاد وسمات وصفات شخصية البطل فاي الانص المسارحي

االكسسااوار كعنصاار دال للشخصااية المعتاادي علااى (رنااا) فماان هاتفااة

نقل بع

(ويلااي) فااي شخصااية (عماااد) الااذي يمثاال فااي نفااس المساارحية كااذلك

النقال ومفاتيح سيارته التي تركها في الشقة كشف عنه في نهاية الفيلم .

لعب(عماد) دور(بيف) ابن (ويلي) حين محاسبة (المعتدي) الذي يعمل

األزيـــــاء

باااائع متجاااول ففاااي الااانص االصااالي يحاساااب االبااان االب ويتشااااجران

كشفت االزياء عن مهن والزي السائد في البالد كالحجاب وساهم الزي

وجسدت(رنا) حالة االنهيار بعاد حادثاة االعتاداء والصادمة والصاعوبة

بايحاا ابعاااد الشخصااية كالحالاة النفسااية التااي تماار بهاا رنااا بعااد حالااة

التي تواجهها في أثناء أدائها دورها فاي المسارحية كاذلك الماومس فاالم

االعتااداء والصاادمة التااي واجهتهااا الااذي انعكااس علااى زي فأغلبااه ذو

تظهاار فااي سااياق الفاايلم باال وجاادنا الشخصااية فااي العماال المساارحي

اللون رمادي قاتم غير مهنادم وكأنهاا تعايش حالاة مان الحاياع او غيار

وتتقارب هذه الشخصية مع (المومس) التي لديها طفال وتعايش وحادها

مهتمه بالمظهر الخارجي.

كل الشخصيات تدخل في صراع ودوافع وفق رؤية المخرج.

العناصر الصوتية

اللـــــون واإلضـــــاءة

أعطى الحاوار معلوماات حاول شخصاية االساتاذ (عمااد) مدرساة ماادة

خحااع الاانص االصاالي للعااادات والتقاليااد والتعاااليم الدينيااة للاابالد ففااي

االدب واكد على انتمائاه للانص المسارحي فاي حاوار ماع طاالب حاول

شخصية الماومس تجااوز المخارج الحميمياة بينهاا وباين ويلاي (عمااد)

واسئلة عديده من ضامنها عان دوره فاي المسارحية ليجيابهم عمااد بأناه

لكن استطاع المخرج من خالل اشتغال عنصر اللاون تمكناه مان اباراز

(البائع المتجول) واساتطاع المخارج وفاق رؤياة واعياة مان نقال جاداال

شخصااية (المااومس) وتفردهااا ففااي العماال المساارحي التااي ترتاادي فيااه

وشجارا من البيات باين (عمااد ورناا) علاى خشابة المسار

مان خاالل

الشخصية معطف ذو لون احمر فلم ترتدي اي شخصية نسائية معطف

حوارات مسرحية ومشادة كالمية  ،كذلك المشاجرة بين (عماد وباباك)

احمر ودل لون المعطف علاى المجاون والجانس لصااحبه الشاقة بارغم

التي اثناء عرض المسرحية كون (باباك) من ارشدهم لشقة (الماومس)

من عدم ظهور هذه الشخصية وعندما يجمع مالبسها (باباك) من شقتها

 ،كااذلك عملاات المااؤثرات الصااوتية علااى التشااويق واالثااارة ففااي بدايااة

الذي يوجد من بينها معطاف احمار اماا االضااءة كانات طبيعياة تحااكي

الفاايلم باارز خااط الصااوت ماان خااالل طاارق علااى االبااواب وصاارا

الواقع.

شخصيات بخروج من الشقة التي يسكنها (عماد ورنا).
المونتــــاج

حركة الكاميرا وزواياها واحجام اللقطات

وظااف المونتاااج بناااء علااى الخاصااية التااي يتمتااع بهااا بكونااه حااااوي

فااي المشااهد االول وظااف أهتاازاز الااة التصااوير لايحاااء بنهيااار المبنااى

لعناصر اللغة وترتيبها ضمن نساق صاوري متسلسال سالس ممهاد كماا

وكشااف لنااا حركااة الكاااميرا المحمولااة ساابب انهيااار المبنااى بعااد متابعااة

في مشهد (عمااد) وهاو فاي حالاة شارود ذهناي فاي سايارة االجارة واذا

عماااد الااذي يحماال جااارة المااري

بحااحكات اماارأة وينتقاال بنااا ماان خااالل القطااع علااى خشاابة المساار

لتقتاارب ماان شااباك لترينااا جرافااات

تعمل بالقرب من المبنى ووظفت هاذه الحركاة ألكثار مان مشاهد فغادت

و(عماد) في نفس الحالاة وهاو يمثال دور (ويلاي) تخارج الممثلاة بادور

سمة واضحة في الفيلم وهي احدى سامات الواقعياة االيرانياة والتركياز

(الماااومس) واساااتمرار الحاااحكات التاااي تميااازت بهاااا الشخصاااية كاااان

عن حالة االنفعاال للشخصايات مان خاالل القطاات المتوساطة والقريباة

االنتقال من مشهد الى مشهد خحعت لرؤية فنية تمكنات مان االختازال
وتلخيص بميقاع اشبه بلحن موسيقي بتغير زمن ومكان.
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ثانيا ً  :يو ف المخرج مرن خرالل رؤيتره للرنص األصرلي عناصرر ييرر

 .9تختلااف الاارؤى الفنيااة للمخاارجين للاانص المقتاابس ففااي االقتبااا
الحر يستعين بعناصر ويحذف اخرى او اخاتالف المحامون اماا

موجودة كتقنية السرد مغاير او أستحداا او حرشف مشراهد او اضرافة
حوارات .

في االقتبا

لم يلتزم المخرج بتقنية السرد في النص االصلي الذي اعتمد على تقنية

الوسيط وأدواته.

االرتداد ( )flashbackالتي كانت تنتاب حالة من االستذكار لشخصية

االستنتاجات

(ويلي) ،وظف المخارج اجازاء مان الانص المقتابس ومان خاالل رؤياة

الحرفي يلتزم بالنص االصالي ماع مرعااه تغيار فاي

 .1بااروز أحااد عناصاار اللغااة السااينمائية وتساايدها فااي العماال الفنااي
ويختلف دور واشتغال العناصر حسب رؤية المخرج .

واعياة للمخاارج اسااتطاع مان التااداخل نااص المسارحية وبطلهااا (ويلااي)
الذي يحس بانه لم يقدم لعائلته شي فيدخل حالة مان االكتاأب والصاراع

 .9يخحع الانص المقتابس لرؤياة المخارج وفاق ثقافتاة وفكاره وللبيئاة

مع نفسة بالمقابل(عماد) الذي تولدة لديه حالاه العجاز كوناه لام يساتطيع

المحيطه به وتتمثل من خالل اشتغال عناصر اللغة السينمائية على

توفير سكن بعد انهيار المبنى وعدم حماية زوجته وتحمال فكارة العمال

النص.
 .5استمرار تناول النص االصلي في اعمال فنية على مدى الزمن من

رسائل انسانية بالمسامحة وعدم االنتقام بين البشر.
ثالثررا ً :يخضررع عنصررر الحرروار فرري الررنص المقترربس لرؤيررة المخرررج

خالل الرؤية اإلخراجية المدركة والواعية للفنان.

مستنداً على مرجعيته الثقافية والفكرية والعادات والتقاليد.

 .9في كال النوعين من األقتبا

الحوار حالاه حاال بقياة العناصار خحاع لرؤياة مخارج بماا يمتلكاه مان

الحر والحرفي يتعرض الانص لتغيار

وبما تفرضه ادوات الوسيط الجديد.

خزين من التجارب والثقافة والبيئة المحيطة وبما يتناسب مع هاو ساائد
ومعاصر ففاي مشاهد يتحادث فياة (عمااد) عان المديناة وعملياات الهادم
والبناء مجمعات والتكد

المصادر والمراجع
.1

البشاري يوازياة فاي الانص االصالي يتحادث

ابااراهيم ،ماااهر مجيااد  ،الحاال اإلخراجااي واسااتراتيجية الحداثااة

(ويلي) عن الزخم السكاني وبنااء المبااني الشااهقة مماا سابب حالاة مان

الفلمياااااااة  ،الموقاااااااع االلكتروناااااااي لكلياااااااة الفناااااااون الجميلاااااااة

األختناق فكال الحوارين متقاربان من ناحية المعنى والمحمون.

.9119، www.cofarts.uobaghdad.edu.iq
.9

االصاابحي ،محمااد منياار ،فهاام الوساايلة السااينمائية ،مجلااة الحياااة

النتائج واالستنتاجات

السااااااااااااااينمائية،ع ،82دمشااااااااااااااق :المؤسسااااااااااااااة العامااااااااااااااة

النتائج

للسينما،9115،ص.193
.5

جااااءت نترررائج تحليااال العيناااات لتجياااب عااان التسااااؤل الاااذي
وضااعه الباحااث فااي مشااكلة البحااث واالجابااة عاان أهااداف

انطونيااوني ،مايكاال أنجلااو  ،بناااء الرؤيااة  ،ت ابيااة حماازاوي ،
دمشق :المؤسسة العامة للسينما ،1222،ص.119

.9

البحث والتي كانت على النحو االتي:
 .1كاااان للبيئاااة المحيطاااة باااالمخرج دور كبيااار فاااي بلاااورة الااارؤى

البشااااتاوي ،يحيااااى سااااليم ،ماااادارات الرؤيااااة وقفااااات فااااي الفاااان
المسرحي ،عمان  :دار الحامد للنشر والتوزيع،9119،ص.36
 .3التلمسااااني ،عباااد القاااادر ،فناااون الساااينما،القاهرة  :المجلاااس

اإلخراجيااة ماان خااالل تااأثره بااالمجتمع والعااادات والتقاليااد ومااا

االعلى للثقافة 9111 ،ص.61-195

يمتلكه من ثقافة وفكر.

 .6جرانت ،بارث كيث ،موساوعة الساينما (شايرمر) ،ت احماد

 .9تتولاااد قاااراءة جديااادة للااانص المقتااابس بنااااء علاااى تعااادد الااارؤى

يوسااف ،ج  ،1القاااهرة  :المركااز القااومي للترجمااة،9119،

اإلخراجية وتعاقب الفترات زمنية .

ص. 191 - 115

 .5يتغير دور عناصر اللغة السينمائية واشتغالها فاي الفايلم الروائاي
.8

من مخرج الى اخر إليصال المحمون الفكري وتسيد احدى هذه
العناصااار كحركاااة الاااة التصاااوير (المحمولاااة) او تقنياااة ساااردية

رحيمااة ،صاابا  ،الاادراما التلفزيونيااة ماان الفكاارة الااى المتلقااي،
القاهرة  :مؤسسة اوطان للنشر والتوزيع،9114 ،ص131

(.) flashback
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.4

 .95معلاااوف ،لاااويس ،المنجاااد فاااي اللغاااة  ،بياااروت  :دار المشااارق،

روم ،ميخائيااال ،احادياااث فاااي االخاااراج الساااينمائي ،ت عااادنان
مدانات ،بيروت :دار الفاربي،1241 ،ص .112

.2

 ،1228مادة (ر).
 .99معاااوض ،محماااد ،الخااادمات االنتاجياااة العماااود الفقاااري لالنتااااج

سااالم ،احمااد ،فااي التعبياار السااينمائي (الفلملوجيااا) ،بغااداد  :دار

التلفزيون ،مجلة الفيصل،ع ،113،1246ص .51

الشؤون الثقافية ،1246،ص.119
 .11ساااالم ،اباااو الحسااان ،حيااارة الااانص المسااارحي باااين الترجماااة
واالقتبا

 .93مونااكو ،جماايس ،كيااف تقاارأ فيلمااا  ،ت احمااد يوسااف ،القاااهرة :
المركز القومي للترجمة ،9116،ص.33

واالعداد والتأليف ،مصر :مكتبة المصاطفى،1225 ،

 .96وهبااه ،مجاادي واخاارون ،معجاام المصااطلحات العربيااة فااي اللغااة

ص .66-63-61-53

واالدب ،بيروت  :مكتبة لبنان،1246،ص.366-36

 .11السلمان ،حسين ،مقدمات سينمائية في السارد الصاوري ،بغاداد :

يوسف ،عقيل مهدي ،أقنعة الحداثة دراسة تحليلية في تاريخ الفن

دار الجواهري ،9115،ص.12

المعاصر ،بغداد :دار دجلة،9111،ص68 -18 -16

 .19عبد الكريم ،سعد ،رؤى المخرج المسرحي ،بغداد :مكتباة الفاتح،
 ، 9119ص.2
 .15العبودي ،احمد جباار ،البنااء الاداللي لساردية الشاكل الساينمائي،
بغداد :دارو مكتبة عدنان ،9113 ،ص.92-98
 .19عصااامت ،ريااااض ،رؤياااة جديااادة مقااااالت فاااي االداب والفناااون
والمجتمع ،دمشق  :الهيئاة العاماة الساورية للكتااب ،9119 ،ص
.911-998
 .13علاااوان ،قاسااام ،البنياااة االدبياااة وتحوالتهاااا مسااارحيا وساااينمائيا،
العراق،9112 ،ص. 111
 .16فتحي ،ابراهيم  ،معجم المصطلحات االدبياة  ،المؤسساة العربياة
للناشرين المبتدئين ،1246 ،ص.994
 .18فريد ،سمير ،مسرحيات شكسبير في السينما ،بغداد :دار الحرياة
للطباعة ،1241،ص.6
 .14فولتااااون ،الباااارت ،السااااينما الااااة وفاااان ،ت صااااال عااااز الاااادين
واخرون،المركز العربي للثقافة والفنون ،1224 ،ص.511
 .12فيلاااد ،سااايد ،ت ساااامي محماااد ،بغاااداد  :دار الماااأمون للترجماااة
والنشر ،1242 ،ص. 132
 .91كيااروم ،حمااادي ،االقتبااا

ماان المحكااي الروائااي الااى المحكااي

الفيلمي ،دمشق  :الهيئة العامة للسينما،9113،ص.19 ،15
 .91مارتااان ،مارساايل ،ت فريااد الماازاوي ،اللغااة السااينمائية والكتابااة
بالصااورة ،دمشااق  :المؤسسااة العامااة للسااينما ،9112 ،ص-61
.153-112
 .99محاااارم ،مصطفى،السااااينما والفنااااون االخاااارى ،مجلااااة الحياااااة
الساااااينمائية ،دمشاااااق :المؤسساااااة العاماااااة للساااااينما،ع ،49-41
،9119ص.199-152
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