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امللخص
إن إبراز دور الحركة وابعادها الدرامية  ,كمنتج فني س و وومات ى ا مي و ووتمل اليو و و نما و الت من ب و و و
خاص  ,كان لها الدور ال عال في استمرار ة
ىام  ,ومراح تأثيرها داخ بنية امل هد الي نماتمغرافي ب
ما ي
بنية الحدث وفق ص و و وويرورتو الدرامية وال مالية  ,ومن هنا تب مرت م و و و و ة البال في اليو و و و ال ا
الكي يات التي يتم من خاللها التنمع الحرك ل اميرا في بنية امل و ووهد الي و و نماتمغرافي) لتاقيق قص و وودة فا د
ممكنووة ىار اس و و و ووتقرات ل ووافووة الرات تمافقووا مس هوودا الباوول  ,وقوود تم تقي و و و وويم الباوول املقوودمووة ومبا ووان
واملقدمة والتي تتضو و و وومن م و و و و ة البال و هميتو وحدود و هدافها واملص و و و و حات  .وتكمن اهميتو البال
بووافو و و و ووافووة فن معرفي ل الب قي و و و ووم الي و و و و نمووا والت من في ك يووة ال نمن ال مي ووة مووا هوودا الباوول فقوود
اقتصورت ى ا االك وع ىن الكي يات التي يمكن من خاللها ان يتاقق التنمع الحرك ل اميرا في بنية امل وهد
الي نماتمغرافي).
اما املبال ا ول ف قد احتمل ى ا االتنمع الحرك وجماليتو في و و ووكي بنية امل و و ووهد) .املبال ال ان ادور
ىناصور التعبير في بنا ية امل وهد اليو نماتمغرافي) وقد خرجت الباح ة بعدد من امل شورات و ي ما سو ر ىا ا
اإلطار النظري.
وقد احتمل البال ى ا اإجراتات البال) الذي اشتم ى ا املنهج البال  ,ومجتمس البال  ,و دا البال
ووحد التا ي  ,كما تض و و و وومن تا ي العينة اكابمس في ش و و و ووارع اليم) ,و احتمل ى ا النتا ج وا س و و و ووتنتاجات
وقا مة املصادر وم خص بال غة ا ن يزية.
الكلمات ا الفتتاحية التنمع  ,حركة كاميرا  ,الي نما تمغرا
املقدمة:
عد الحركة هم املصادر الر ية ل تعبير في حيا اإلنيان  ,الذي يوصنس الحركة  ,وييي ر ى ي ا
ويسخرها ملن عوتو ,ب يومكن ا ستد ل ى ا ن الحركة ي األساس في ت م ر الحيا االتي عد طاقة تكع
ىن الحركة) وت م ر مجا ت ا الماسعة ,التي من فما ا ال ن الذي يعد انع اسوا ل حيا ن يها ,بو مااكا
لها ,فبماس ة ال ن ينق ال نان األف ار واألحاس س وامل اىر اإلنيانية.
 1وزارة التربية ,معهد الفنون الجميلة.maan_eng32@yahoo.com ,
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فضال ىن ذلك عد الحركة من العناصر ال عالة في بنية امل هد الي نماتمغرافي  ,التي تمت ك طاقة اشتغال
ىالية في املي ي و ال م الي نمائ ,و سيما حركة ال اميرا التي عد من اهم ىناصر ال غة الصمر ة ,
واساس ت ك الصمر هم ىنصر الحركة ,فالي نما مأخمذ من ك مة تينية عني الحركة  ,لذلك الحركة
تنظم فمن سياقات فنية وجمالية ى ا قدر من ا رتباط ال كري مس امل هد ب مع ياتو من شخصيات
,وممجمدات ,وغيرها  ,وإن حركة ال اميرا ىند تمظي ها تمظي ا د ليا في بنات ال ق ة – امل هد ,فهي بذلك
ت رض اس مبا اخراجيا جديدا ي اد يخ م ي ف م س نمائ و مي ي ت من ما ا ,فالحركة في الدراما
جمهري ى ا بنية ىناصرها الت م نية الر يية  ,و ي ال مان وامل ان والحدث فال مان يتارك ,
عتمد ب
والحدث ينمم وفق سياقات متاركة و ت مر في ظ ال مان وامل ان وان ي ف م و مي ي ت من يت
تغ وفق صيغ حركية
في جمهر من تقنية حركية ,عتمد ى ا اجه عم ى ا انتاج ال م ,وهذ ا جه
ثابتة فمن املعرو إن حركة الصمر في ال م الي نمائ تدور جميعها بيرىة ا 24فر مة /ثا ) و جه حركة
الصمر الت منية تدور بيرىة ا 25فر مة/ثا) و الحركة من هم الدىا م الصمر ة الت منية والي نما ية
بمص ها فن حرك ومن الماضح في الذهن إن م اهد ال ي م ال يد ي نتاج ت م نات مشحمنة بال كر
والحركة املعار ىن معنة سمات كانت ل مم ين م ال اميرا فضال ىن افافت ا بعد جديدا ل ي م ول مي ي
الت من  ,والحركة التي ورائ ا دافس يتقب ها املت رجمن بارتياح ألن ا ت ت النظر باد ذات ا ,ب ان ا تاقق
رغبت م الالواىية بمتابعة املم ومن هنا فان الحركة يا كان مصدرها يتدىي ا األغراض الدرامية امل مبة
,وهنا برز التياؤل ا لدل الباح ة وهم ه است اع التنمع الحرك ل اميرا من ان ياقق عبيرية جمالية
ودرامية وفنية في بنية امل هد الي نماتمغرافي ؟وى يو تمت صياغة م ة البال بالتياؤل التالي ما ي
الكي يات التي يتم من خاللها التنمع الحرك ل اميرا في بنية امل هد الي نماتمغرافي؟ وتتجلى اهمية البحث
بأفافة معرفية ل الب قيم الي نما والت من في ك ية ال نمن ال مي ة  ,وفضال ى ا ان البال ي من ىمنا
لدل املهتمين بمجال الدراما الي نما ية والت منية كما يهدف البحث في الك ع ىن الكي يات التي يمكن
من خاللها ن يتاقق التنمع الحرك ل اميرا في بنية امل هد الي نماتمغرافي ,سيما خ ق ان عال من نمع
خاص ىن باقي ا ن عا ت املتملد من وسا عبيرية اخرل ,وكانت حدود البحث اذ تاددت الباح ة بالحد
املمفمعي لباث ا اذ تم اختيارها ملمفمىة التنمع الحرك ل اميرا في ا ىمال الدرامية  ,وكانت الحدود ال منية
ل عينة فتم تاديدها باملد ال منية من  2010و2012وكانت الحدود امل انية ل عينة فقد تم تاديدها من قب
الباح ة بال م ا مر كابمس في شارع اليم الذي تم انتاجو في سنة  2010ل مخرج اسامم باير).
تحديد املصطلحات
ً
 -1التنوع لغة واصطالحا:
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
التنمع لغة تنمع َتن ُمع مصدر ل ع تن ُمع  ,تن ٌمع ُ
الصمر اختال َلمان ا و ح امها َو ش َ
الها ,تنمع
ْ َ
املالبس تصن ُ ُها َتن ُمع َ
املن َناظر األش ال ا)Adnan,2017,p6
التنمع اص الحا :اهم نمع من الترت ب الماضح لقمالب الح ب د انتاج خارات معينة ترتبط من في م الا
ّ
اخر) ا)Solomon , 2007.p15
بنات ى ا ما تقدم من امل اهيم واملعان التي طرحت في التعار ع فان التعر ع ا جرائ ل تنمع هم
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القماىد ال نية لتمظيع م ردات العم ال ني الت كي ية ل عناصر املر ية في املنج املرئ وتنظيمها يعتمد
املنج املرئ ى ا البنية والتقنية  ,وهم دات مهاري ,وتقني في تنميس حركات ال اميرا في بنية امل هد التي يقمم
ب ا املخرج التي تتيابق مس جمالية املضممن ,بايل يتامذ ىالقة الحركة باملضممن وذلك ب د ا ستاماذ
ى ا انتبا املت رج اثنات م اهدتو ل منج والتنميس الحرك هم ن يغير املخرج من ممقس ال اميرا او زواياها
وح ممها وفق د ت ومعان لت مر الحدث الا ا مام ,ل ي من إيقاىا ي ٌد ا نتبا  ,و يادث م لدل
املت ق .
 -2البنية لغة واصطالحا:
البنية لغة بالضم والكير وا بن تو البنة والبنة وت من البناية في ال ر وابن تو اى يتو بنات و ما يبنة بو
دارا) ا) Al-Zawi, c1,Chapter B
البنية اص الحا و رل اجان بياجيو) اإن البنية عني ك ية التماسك الداخ ي اذ ي من انتظام الكيانات كامال
بن يو ول س مجرد تجميس ملا يمكن ان ت من ىناصر ميتق ة بدونو وتترابط ا ج ات امل منة لكيان ما في ا بيا ا
بممجب قمانين ذاتية تادد طبيعة البنات وا ج ات امل منة لو وتض هذ القمانيين ى ا ا ج ات امل منة ل بنية
خماصا ىامة اكار من الخماص املمجمد في ك ج ت بم رد خارج الكيان ب ذا يخت ع البنات ك يا ىن التجميس
اذ ل س ألج ا و امل منة لو خارج البنية ذلك المجمد امليتق فعال الذي تتصع بو داخ ها ) Hawkes,
).)1986,p56
التعر ع ا جرائ من خالل مناق ة التعر ات ان ة الذكر وجدت الباح ة ن التعر ع ا جرائ ل بنية هم
تمصيع بنائ جديد ل منج ال ني املرئ الذي يعتمد كي العناصر ال نية في الترت ب املنظم  ,واملنيق
متراصع
لألج ات املخت ة التي تتآلع في العم ال ني وتنس م فيما بيا ا ,وت من بنات العالقات بيا ا ب
من المحد والبنات الداخ ي لها وتكم املعنة ىند ع قها الماحد باألخرل م منة نييجا متراب ا من املعان .
املبحث االول :التنوع الحركي وجماليته في تشكيل بنية املشهد
إن جمالية التنمع الحرك تبدا من ش املنج املرئ ,اي تبد جمالية ش الصمر املر ية من اا نس ام
وا ياق ,فأج ات العم ال ني تتظافر جميعا في سبي ابراز العم ال ني اذ يضمم ك ج ت ما ا ىنصر في
,و ادث اختالل في وظي تو اذا ابعد ىن العناصر ا خرل,ا , )Hakim , 1986, p100والتنمع
ت م ن ال
هم شديت مضاد ل تماث  ,ب هم ا ك ار من اصنا العناصر املر ية واختال ص ات ا و جب ان ي من بقدر
يك لنا ان نتخ ص من امل الناشدئ ىن تكرار ,و تماث المحدات البصر ة ,ودون ن ي ثر ذلك في وحد
اوفي امل مس و ا تجا و الح م والحركة ى ا هيأ تباين بين
وقد ي من اختالفا في ال من او في ال
ال
ّ
لمن واخر و في الخ مط وغير )  ( Riad,1975,p180داخ فن ال م الذي تتنمع سرديتو وفق االترت ب
الماضح لقمالب الح ب د انتاج خارات معينة ) ,)Solomon , 2007.p15) ,واألنماع ال مية الر يية ي
الرىب ,التار خي ,الحرب ,املمسيق ,ال انتاز ا ,ال مميدي ,ا جتماعي ,الخيال الع مي ,ال ر مة وال م
كنظام د لي فيو من التنمىات ال غم ة قدر كبير ,فال ق ة الماحد تضم لغات متعدد صمر ة ,وصمتية ,
ف داخ الصمري هناك ال من والح م ,واملضممن ,والضمت ,وا ز ات ...الخ والداخ الصم ال غة املكتمبة
,والكالم ,واملمسيقى ,و امل ثر  ,ن ال م او املي ي الدرام ايجمس بين دفتيو وسا ك مية واخرل
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ممسيقية كما يام فيضا من ا رتباطات الال نصية التي ترب و بمجممىة بال غة التنمع من بنة املعان
ممنتاجا مركبا )ا )Lutman , 1989,p159,ذلك يملي صانس العم
مجممع هذ ال بقات الي نما ية ي
ال ني همية خاصة في تاديد مالمح املنج املرئ حيب نمع ف مو وخاصة بعد ن ا قا م همم النمع قبم
واسعا لدل م اهدي الي نما )))Solomon 2007,p15واصبح هناك مخرجمن متخصصمن بصناىة انماع
معينة من ا فالم دون غيرها فع ا سبي امل ال كانت افالم اآل رد هت مك) تندرج تات خانة ال ر مة او
الرىب ,الذي تميز س مبو بمحد معال ة الحدث الدرام اامل مق) ىن طر ق استخدام تقنيات ىر ب ا
م الضمت والظالم واملمسيقى التصم ر ة وحركات ال اميرا لغرض خ ق غممض والتمتر وال د بالنيبة
ل مت ق  .كما ن اآل رد) استخدم تكنيكيات خاصة بو ميزت اس مبو ىن بقية املخرجين ومن افالمو االحب
-1948غرباتى ا الق ار -1954ساي م)1960اما فالم ادي يد لين)فاتخذت ال ابس التار خي او الحرب م
المرنس العرب )1962وتخصص اوالتر نج )في اخراج ا فالم املمسيقية م اقمر فمق ميام -1941وبياض
ال ج وا ق ام ال الثة )1961وان افالم النمع تنتج افالما نم ية مت اب ة بيبب وجمد مخرجين يمت من
رؤل اخراجية ذات اتنميعات وتاي نات وتركيبات ابداىية خالقة دمغت ك في م اخرجم بأس مب شخصدي
خصب متميز ) ),)M. Boogies, , 1995, P 269وان كان هذا ال ي م ينتمي الا نمع معين ,مادد قمالب الح
متناسق قا م ى ا التصميم ,دقيق ,إذ إن هناك قصدية في ا ىتماد
فيو ميبقا ,و جب ان يمتاز ال م ب
ال ي م فنرل الت اصي والتناسق والدقة تظهر داخ
ى ا التناسق والدقة في التصميم كيمة اساسية ل
حدود الصمر الي نما ية وهذا ت ب ايجاد وسي ة تقترب من الصمر الي نما ية ف ان الي نار م التن يذي
االدي مباج)حافرا وهم يس بال مان ح م وزاو ة وحركة لق ة مس باقي ىناصر ال غة الي نما ية وكان من
فمن املخرجين الذي يمتاز بالدقة هم هت مك وكانت اطر قة ىم و اس مر ة وت اد ت من فذ تخت ع ىن
بقية املخرجين يضس ك الت اصي في الي نار م التن يذي و يترك شدي ل صدفة و كر ا رتجال داخ
املنظر) ),) Janeti, 1981, P 433وقد كانت هناك تنميعات ل مخرج هت مك في ف مو ادوار ,)1958إذ كانت
فيو تنميعات مذه ة ل من ,وييي ر ى ي ا في امل اهد الخارجية ال منان األخضر وا زرق ,وفي الداخ ا لمان
البنية ,وان هت مك يك ع التباين في لحظات الذرو ىن طر ق ز اد طغيان األلمان وتام ها الا فاقعة
,ومن فمن الت اصي التي يجب ا هتمام بدقت ا وا ياقها داخ الصمر الي نما ية او الت منية ي
الت م ن ,إذ يجب ترت ب االعناصر املخت ة املراد تصم رها في ش من النظام ) ا )Macheli, 1983, p6إذ
يمجد تنظيم ثابت ل ت م ن ى ا ك الصمر الي نما ية فاملمفمىات تخت ع وكذلك األذواق لكن هناك
انق ة ات اق واحد يجمس ى ي ا ك املصمر ن ,و ي ان الصمر ذات الت م ن ال يد ي الصمر التي تترك لدل
امل اهد ان باىا اقمل بممفمىات ا ) ا  )Macheli, 1983, p6ما بالنيبة لعم الة التصم ر يجب ن ت من
حركات ا ثابتة ومتنمىة  ,و جب ان ت من زوايا تختار بدقة ,وتنمع واح ام ال ق ات ت من متنمىة وتخدم فكر
ال ي م فال ييمح لمجمد اهتزازات او ىدم وفمح ا إلفافة جمالية مل هد معين او لد لة معينة وان هذا
ا س مب في التصم ر يعم ى ا اسرد الحدث وت مر ى ا نام طبيعي يرهق املت رجين في ادراكو ىند
تقديمو لهم ى ا شاشة العرض اذ يع ي م هذا ا س مب مما قد ي قمنو من مضايقات وىنات )اClark, 1 ,
,) 986, P318وا مر ن يو ين بق ى ا ا فات التي يتم تصميمها بتنمع وب رق مدروسة بدقة ايجب ا
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عتمد ا فات في تنييقها واختيار زواياها ى ا طرق ى ما ية ب يجب ان ي من ل مصدر فمت وظي ة
واضحة ي دي ا في املهمة املت ام ة امل مبة إلفات املنظر ول حصمل ى ا التأثير الذي يقتضيو امل هد )اp59
, )AL-uraban,BT ,وحتة بعد ا نت ات من التصم ر ,ييتمر اىتماد الدقة والتناسق في مراح ما بعد التصم ر
ومعال ة الصمر وش ال م يعتمد فقط ى ا الصمر وانما يعتمد ى ا الصمت اذا سبي الا ان ار ان
الصمت ي من ج تا من المسا النمىية ل ي نما وانو بعيدا ان ي من تابعا ,ى يو ان ي من زما ل ي نما ) ا
,)Martin, 1964,p110ك هذ ا هتمامات تجع من ال م او املي ي تا ة فنية يامي ى ا ا ساليب
ا خراجية املتنمىة ,و جب ان ي من سرد القصة متنمىا في احداثو وان يعتمد ى ا قصة ر يية واحد ,وان
ياتمي ى ا الك ير من الت رىات ا بمقدار اسنادها ل قصة الر يية وتنميت ا ,كما في ف م اتايتنك )الذي
يدور حمل اجاك دوسن)واروزديم ت بمكاتر) إذ كانت قصة ال م الر يية قصة الحب التي ارتب ا ب ا وهما
ى ا متن الرح ة وكانت ج اهتمام ال م ,وى يو كانت القصص ال رىية ي مجرد خ ية ل ي م ساند
لتقم ة احداث القصة الر يية ,فان التنمىات الحركية ل ق ة داخ امل هد يت يس ان تخ ق تأثير ىاط يا
معينا لدل املت ق بغية ارسال رسالة مادد لو وامن كثر امليتم ات ابتدا ية  ,ي إىاد انتاج الحركة الا
اكثر امليتم ات نض ا ,ميتمل العماطع واملتخي ,ك شديت جع ك يعيد انتاج اشتغال ذهنو وتم و
,ىند ذ ي من دور ت عي في م م الي ومجرد يمجد ا ألج و وبو )ا ) )Macheli, 1983 , p69فالقدر
اإلبداىية ل مخرج تأ من خالل إى ات التنمع لحركة كاميرتو وزواياها وتنمع ح مم لق اتو في وحد بنية
امل هد ,واان بنات ال ق ة امل هد بد ان يتضمن تنمع في ح مم ال ق ات مس تبدل في ال وايا نتيجة حركة الة
التصم ر ىند اقتراب ا او ابتعادها من املمفمع املصمر ن بنية ال ق ة في هذ الحالة ست من مقتربة من بنية
امل هد العام اي ان ال ق ة ست من فمن م هد ال ق ة الماحد )ا)Majeed and Mohmed,2009,p192
,وت ك التنمىات قد ساىدت ك يرا ى ا خ ق حالة من اإلمتاع وا ندماج ىند املت ق إذ ن روح االت م ن
الدينام الذي ينتاب ىناصر الياكنة غيير م اجئ ...و ن تصبح العناصر الياكنة فجأ ىناصر ذات
فاى ية درامية) ا ))Macheli, 1983,P119داخ بنية الحدث ,فالحركة امل اجئة و املخت ة فمن
مجممىة من الحركات املنيقة تام املت ق ى ا استن ار التركيز ,ف ظ الي من الحاص في امل هد
عم بعض الحركات امل ير ى ا خ ق صدمة ىند املت ق ألن االصدمة ي بالتاديد ش انتقال الحركة
داخ الصمر ) ) ,)Duloz ,1999 , p209و سيما ان جمالية الحركة في امل هد الي نماتمغرافي تكمن في
اختيار لق ات ا وزواياها وادراجها في م اهد متنمىة في من بذلك قاصدا ش ها ومعناها معا في ممقعها
املحدد وي ير ابازان) الا ن املعنة يبنة في ال م باتجاهين ,األول يبنة من خالل حركة كي الصمر وإبراز
ممجمدات ا فمن إطار الصمر إلغنات ت اصي ها وماتماها الصمري العميق مس إف ات قيمة ل حدث وتاقيق
ترابط فكري يبنة من خالل حركة الصمر و عدي ج ائ ا و عم ال اميرا ى ا إغنات هذا ا تجا ما ا تجا
ال ان ف يير وفق همية املمنتاج ى ا برزا املعنة من خالل تتابس واختيار ال ق ات وبنات امل اهدا ,1968 . p
) ( Bazan 140-16الدرامية التي في تنمىها وتتابعها تخ ق معنة عبيريا جماليا  ,وهذا ماجع من الي نما فنا
متميزا ىن اباقي ال نمن بقدرت ا ى ا نق الحركة املمجمد في الحيا ووجمد الحركة داخ الصمر الي نما ية
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مس الصمت  ,ي ه ها نتاج املعنة ونق الد لة اذ ان ما العامالن المحيدان ال ذان يجمعان بين ص تي
الضرور والك اية) ا.)Majeed and Mohmed,2009,p193
املبحث الثاني  :دورعناصرالتعبيرفي بنائية املشهد السينماتوغرافي
ٌيبنة امل هد الي نماتمغرافي ى ا ت م ن بصري م ير في العرض  ,من حيل التقنيات نتيجة لعالقت ا
ب ي ة الع م ,و عد الحركة من اهم العناصر في بنات امل هد الي نماتمغرافي وذلك لدورها ال عال في ا شار
ل من الدرام املاضدي والحافر وامليتقب , ,والحركة تمنح ا شيات حضمرا جماليا وان عاليا ,والبنات
الت م ني في امل هد يقمم ى ا رؤل واف ار وابداىات املخرج كما ان الت م ن الصمري هم مجممىة من العناصر
عم ى ا كي لغة دينامية لخ ق د ت ذات معنة من خالل البنية الصمر ة ال ام ة في البنات الحرك
االتصمرات
ل صمر الي نماتمغرافية بتج ت ا او دمج بعضها مس بعض مما يمنح الصمر معنة جديدا فت
ال ية لب معين ,كان يبدا من مكياج المجو واملالبس حتة يص الا اروع واىقد ا لتماتات في حياتو
الداخ ية ) )( Banova , 2009,p89و مكن بنات امل هد الي نماتمغرافي ىن طر ق تنظيم العناصر املر ية
متناسق فمن حدود ا طار وامليزانيين ي اك مة فرنيية ير الا تنييق العناصر املر ية الداخ ة
ب
فمن فراغ مادد) ا.)Janeti, 1981,p 75
إن الصمر الدرامية الي نماتمغرافية وشدت ا تقمم ى ا ىم ية إن ات الحركة داخ ال ق ة و تم ذلك وفق
خ مات ميتمر تملد ىالقة تراب ية بين حركة املمجمدات وباتجاهات مخت ة ,إن خ ق الحركة املتمازنة
وب رق مختصر وبيي ة تن أ د ت املعنة
من خالل ىم ية التنظيم لألج ات وتراب ها معا داخ ال
ول يت يس جذب املت ق من خالل الصمر الدرامية التي تام في طيات ا معان ود ت ىاط ية ن
الصمر يجب ان ي من لها مضممن ومعنة وفق البنات الصمري ل م هد الي نماتمغرافي الذي يعتمد ى ا
ّ
العناصر ا تية ا .) Scott,1974, P29
-1حركة الشخصيات و أفعالها ان ي م هد في العم الدرام الصمري هم قا م ى ا نمع من انماع الحركة
بين الشخصيات التي ارك في ال ع الدرام ,من خاللااستخدام حركة ال اميرا او املم ل اد التأكيد
الدرام خالل تقديم املنظر )
) )Macheli, 1983, p77وفق سياق الحدث ,و سيما ان ىم ية تمافق الحركة مس ال ع باستمرار تو وتدفقو
يمنح امليتمل الدرام إغنات متميزا وت عيال ينتج ىنو بنات مدلم ت في ذهن املت ق ي ان افعال الشخصيات
ترتبط بال انب ا دائ والحرك ل شخصية ن يها  ,وهذا ما يجع صانس العم ال ني ياافظ ى ا خماص
الشخصية وسمات ا  ,بغية تجييد افعالها الخارجية والداخ ية فمن سرد الحدث ولذلك نجد الشخصية
تقمم بال ع اوال ع ىام اساسدي في ىم ية تصم ر الشخصية ن الناس في اثنات ادائ م ي فع يأتمن
بتعبيرات وايماتات وحركات غير واىية وردود فع جيمانية عار ىن خماص شخصيت م)ا Aslan, 1982, P
 )44سيما في م اهد ا األك ن ,والعنع ) التي عتمد ى ا التنمع في الحركة ,وقد ت من حركة الشخصيات
انيانية او حيمانية او خيالية وحمش ويعتار ا دات الحرك فرور مهمة في بنية امل هد الي نماتمغرافي ن
خصمصية ا فعال تت ب انماىا متعدد من الحركة ,ما ا الحركة ا دا ية املرتب ة باألفعال املباشر بين
الشخصيات ,او الحركة التي تقمم ب ا الشخصية داخ ال ادر م ىم يات الهروب واملالحقة في افالم
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ا ك ن ,و تم تمظيع ا فعال الدرامية ب ر قة واىية من اج تصادم ,وتأثر ا حداث الدرامية وان تمظيع
ا فعال الدرامية في بنات كي ي متنمع يعتمد ى املعال ة ا خراجية ,و سيما ان القصة الدرامية في
حقيقت ا ان اط معرفي واع ,حرك جماعي تم ي ي – بمعنة انو ييتاضر تجربة مافية استاضارا واىيا
مص نعا او قد يجيد رؤ ة افترافية في ش مايمس ,وهم ن اط ي رح صراىا يادد من خاللو طبيعة
القمل املتصارىة ,و تبس ميار الصراع في مراح احتدامو وتأزمو ثم ان راجو سمات ىن طر ق املصالحة او
ال ص بين قمل الصراع )ا.) Saliha, 2010,p20
ترل الباح ة يجب ان ت من هناك ىالقة قا مة ى ا التناغم ما بين الشخصية وافعالها التي تقمم ب ا فأليمكن
اظهار افعال تنافي شخصية الب  ,او الب ة كأفعال خارقة من قب شخصية بيي ة  ,والعكس صحيح
ن مصداقية ال ع الدرام ستتضا وبالا اية سم تتالشدة األن ال ع والشخصية ج ت من ك واحد ,
وان بيا ما من التداخ والترابط ما يجع قيام الماحد ما ما دون ا خر امرا
ميتايال)ا,)Hwang,1970,p17وان طبيعة ظهمر ا فعال من قب الشخصيات سي دي حتما الا اتباع
الصراع وهذا سي دي الا الحركة وتنمىات ا ,وتم الحركة البنية ا كثر اهمية وتميزا في امل هد
الي نماتمغرافي و ي الحركات جميعها تمفس داخ امل هد الي نماتمغرافي  ,و تاقق معنة الحركة ىن طر ق
ش ها وايقاىها ن ماي اهد املت ق من الحركة هم ش ها والعالقة بين ا ش ال ت من لنا الصمر واملضممن
وال كر ل حصمل ى ا تاثيرات جمالية ,ويعدالت م ن الحرك هم مجممع الخ مط الحركية ل مم ين وباوفاع
مخت ة لالجيام ,وانس امها مس بعضها في امل هد فمن ت م نات كي ية .
-2حركة االضاءة:
عد ا فات ىنصرا مهما في ابراز الحركة املر ية فمن حدود الصمر فهي تخ ق حركة ميتمر داخ امل هد
 ,ود لة لن مب صراع كما عم ى ا ايقاظ انتبا امل اهد ,وا مياك بو من خالل التمقس وا هتمام والتمتر
ذلك اإن خ ق ا هتمام والتمقس في اوسس معاني ا ,ي من اساس الكيان الدرام برمتو ))) Aslan, 1985,p 44
داخ بنية امل هد ,فضال ىن ان ا ىام مهم في ت يير امل هد ىن طر ق تمظي ها لبنات شك ي واضح املعنة
إذابام ان ا فات ان تتك بمحد البنات وان تمضح املعنة ) ,ا)Abdul Hamid, 2005,p290من خالل ابراز
ال ع وسط س ي ة من ا فعال وتركيز ذهن املت ق ى ا حركة دون اخرل  ,فاإلفات ياىد ى ا اتاديد
ما يظهر من ا شيات في الصمر وما يخت ى )ا  )Shalaby, 1988, P152ما ا وفق بنية الحدث  .وى ا املخرج
البارع ان ييتخدم م ثرات فم ية تجع من حركة العين من د و س يب ل م ثرات الحركية التي عم
دا ما ى ا است ار املت ق باستخدامها الدرام امل ثر ,والذي يبنة دا ما وفق رؤ ة النخرج  ,فنالحظ في ف م
اا خصائ )اخراج الميس لمسة) انو في م هد الكن ية واثنات ادات التراتي تدخ الب ة من الباب الر سدي
وترافقها ا فات  ,و ي ترتدي ال من ا سمد مماي ير حركة العين لالنجذاب نام الحدث ,والضمت ييند ال من
وهم من العناصر التي عم ى ا ت اى بنية الت م ن و جع من التا ي في الت ق اثرا ما ا في التبني
والتب ير ملحتمل العرض واستيعاب ممفمىو في الذاكر بمابة ملايقدمو من اظهارات متنمىة في الت اى
الحرك املتغير واملت اى باىتبار اا فات ياىد ى ا تجييد الشخصية وتتنبأ بمقاصدها واستخدام
ا فات فافة النعممة او الخ منة ى ا رد فع املت رج تجا شخصية او ممقع ) ()Keen,2009,p136
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,ويعم الضمت ى ا ثبات واسناد متن الحبكة  ,وتتميز ا لمان بان لها حركة ل س فقط في امل هد املرئ ولكن
في تتابس وتجاور ال ق ات املر ية وامل اهد و رل ااي ن تاين) اانو ينبغي ى ينا ىند ا قتراب من م ة ال من
في ال م ان ن كر وقب ك شديت في املعان املرتب ة ب ذا ال من) ا)Eisenstin,1963,p196إن ىوم ية ا نتقال
التدر وجي بال من من ال اتح إلا الغامق و العكس وباتجاهات متعدد قود ى ت تأثويرات فوم ية وظ يو ى ي ا
لين أ من خاللها إيقاىا حركيوا متناغما ,ويعد التباين من المسا التنظيمية التي غنة ىا ا في املنج املرئ
,و م في الماقس ا نتقال من حالة الا ىكيها مما ي دي الا جذب ا نتبا ,فهم ب ذا يمنس امل والرتابة في
املنج املرئ ا,)Abdel Fattah,1974,L1,p100ييت مر املخرج او ال نان مبد اليياد ال منيوة إلى ات
إحياسا باثار ا نتبا ليواب بصر املت ق نام املمقوس اليوا د ليمهومو بالحركة ,ومن خالل ما تقدم فان
حركة ا فات وال من تم املحرك ال ع ي لبنية امل هد الي نماتمغرافي  ,فال من يم العنصر ا كثر اهمية
في املنج املرئ كمنو يمت ك قدر غير مادود ى ا مخاطبتنا ن ييا وىاط يا ,فضال ىن كمنو ا ساس في
خاص وب نو وبين بقية العناصر .
تنمية العناصر ا خرل نتيجة ل عالقة املتراب ة ب نو وبين الحركة ب
 -3حركة املونتاج :
ييت يس املخرج ان يخ ق حركة ىن طر ق املمنتاج  ,وذلك وفق ابداىاتو وت م ناتو ل ق ات فال ق ات
عار ىن املعنة ,بما يتمفر داخ ها من حركة لصراىات متنمىة ياىد ى ا غير ش الحركة  ,مما يخ ق غير
في املعنة وان ابراز اج ات من الحركة هم الذي ينشدئ املعنة وفق ابداع  ,وتخي  ,واختيار املخرج  ,وإن ي فكر
ييت يس املخرج ان يعار ىا ا في بنية امل هد الي نماتمغرافي ترتبط بالكي ية التي يتم من خاللها بنات ممنتاجي
يجع من ا ف ار ذات تأثير ن سدي ي ياىد ى ا هضم ال كر لذا نيت يس بنات ممنتاجي ىن طر ق اتالحم
صمرتين بماس ة التمليع بايل تنتج ىن مقاب ة احداهما باألخرل صدمة سي ملمجية في ذهن املت رج هدفها
يهي التصمر وهضم ال كر التي ير د املخرج التعبير ىا ا في ال م )ا ) Martin ,1985,p 90اذن فاملمنتاج
لو القدر ى ا ابراز حركة بنات ال ق ة ,فهم الروح النابضة ألي منج  ,وهم الراعي ل تنمىات الحركية ل اميرا
 ,وفق وسا الربط التي عم ى ا ابراز الحركة ومعناها الد لي او تضح املعنة و تم خ قو نتيجة ارتباط
وسا ا نتقال املمنتاجية التي
ال ق تين ببعضهما ))) Joseph and HarryFeldman,1996,p50و
عم دا ما في بنات سرد الحركة  ,وما ا الظهمر وا خت ات التدر جي الذي يعتمد ى ا حركة انتقال ال من
اليرديا فالظهمر التدر جي غالبا ما ييتخدم ى ا ك ع معالم الصمر من ازالة الظالم ال اغي ى ا ال اشة
حركة اامل ج ى ا تام فكري ل شخصية
الا المفمح التام تدر جيا ) ),)Morsi, 1973, P128-129كما
و غير زمان وغالبا ما ييتخدم في سرد ا سترجاىات ال كر ة) ا, (Shariff,1987,p73و تج ا هذا امل همم في
في م اال ندي ر ان) إخراج استي ن سبي ارغ) إذ ن اهد لق ة قر بة ل ندي ر ان وهم ينمي سرد األحداث
من خالل م ج لق تين قر بتين ل ندي وبأزمان مخت ة و تم ا نتقال ألحداث مافية في حيا الشخصية,
ا نتقال من لق ة ألخرل بصمر م اجئة ى ا سرد الحدث ب ر قة تجع املت ق يت اى مس
كما ي
الحدث بصمر مباشر  ,وايتم الق س من لق ة إلا ال ق ة التالية لها مباشر و ضس املت رج في ق ب الحدث
دون ب ب ة و ت ت و إخالل بعم ية املتابعة والق س ى ا ال ق ة الر يية والا لق ة قر بة كاش ة تمهد
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لتقديم م هد جديد( ا ,)Al-Bashlawi, 2005. P54وهذا ما يتمتس بو الق س الدينامي من بنات حرك جمالي
درام داخ بنية الحدث.
مؤشرات اإلطارالنظري
بعد دراسة الباحثة لإلطارالنظري تم استخراج املؤشرات اآلتية:
 -1ان ا شتغال الحرك ل اميرا مس حركة الشخصيات لو دور فعال في عميق املعنة الدرام داخ امل هد
الي نماتمغرافي.
 -2ان التنمع الحرك ل اميرا مس حركة ا فات لو بعد جمالي و عبيري داخ بنية امل هد.
 -3يعم املمنتاج ى ا بنات صمري حرك داخ بنية امل هد.
اجراءات البحث
اوال:منهج البحث
اىتمدت الباح ة في تا ي العينة ى ا املنهج المص التا ي ي الذي يصع الظماهر وتراكيب ا وىم يات ا
وظروفها اليا د بمص و يعد كثر مال مة ل بيعة البال وذلك من خالل قدرتو ى ا المصمل الا هدا
البال ىار ىم ية التا ي .
ثانيا:مجتمع البحث
يتضمن األىمال الدرامية ا مر كية ,وتم ا ختيار حيب ال تر ال منية الماقعة ما بين ا )2015-2010وذلك
نتيجة ا ياع رقعة اإلنجازات الدرامية ذات القيمة ال نية والتأثير ال ماهيري لهذ الينمات.
ثالثا :عينة البحث
فقد اختارت الباح ة ف م اكابمس في شارع اليم) كعينة قصدية ملا لو تنمع حرك في ال اميرا
.1ال م ينس م مس مت بات وممفمىة البال ومت باتو واهدافو.
.2ال م هم ملخرج معرو ومتميز في صناىة فالم الرىب.
.3ف م مرشح ل عديد من ال ما فضال ىن حصملو ى ا جما في مهرجانات ىاملية.
رابعا:ادوات البحث
عد دا الباحل واس ة الباحل التي ييتند ى ي ا في ىم ية التا ي وتتضمن ادا البال ىم ية تاقيق
اى ا قدر من الع مية  ,والدقة في املع ممات ل باحل واىتمدت الباح ة في تا ي العينة ى ا م شرات اإلطار
النظري
خامسا :وحدة التحليل
لقد اىتمدت الباح ة في تا ي العينة ى ا وحد ثابتة تتم بامل هد.
تحليل العينة
اسم الفيلم كابمس في شارع اليم
بطولة جاك ايرل هالي  ,كاي غالنر  ,رون مارا
اخراج سامم باير
انتاج م ي باي واندرو فروم وبراد فمار  /سنة ا نتاج .2010
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ملخص الفيلم
تت خص قصة ال م حمل مجممىة من ا صدقات التي ترب هم ىالقة منذ ال ملة لكا م افترقما ثم التقما
مر ثانية في مدرسة ثانم ة وهم م ان طبيعي مألم وإن ه ت ا شخاص تم م اردت م من قب شخص يدعا
ّ
افر دي ) ييكن هم ا خر في م ان طبيعي ومألم بالنيبة لو  .يقمم افر دي) بم ارد ا صدقات الخمية
و ظهر لهم في اماكن مخت ة  ,وان هذا الشخص هم ل س غر با ىا م  ,ب كان يعم في الروفة التي كانما
يتماجدون ب ا ا شخاص ىندما كانما اط ا فيقمم افر دي) بح ا ط ال في م ان سري و قمم بضرب م
واغتصاب م فيقمم بعدها اهالي ا ط ال بم ارد افر دي) والقضات ى يو داخ م ان تماجد وذلك بارقو
وهم حي  ,وبعدما ان يصباما ه ت ا ط ال شبابا و تقمن مر ثانية  ,يظهر لهم الشخص املدىم افر دي)
في اماكن مخت ة لينتقم ما م ألن م اف ما سر ىندما كانما اط ا  ,يقمم فر دي بم ارد الماحد ت م األخر
و قمم بقت هم في م ان غير م ان تماجدهم بو ,ولكا م يقت من فعال بامل ان الذي يتماجدون بو ,
و ييت يعمن تالفي ا مر سمل ان يبقما ميتيقظين اذ يتم قت هم وانتقالهم الا م ان مجهمل إثنات نممهم
ودخملهم في ىالم جديد غير ىاملهم الحقيق  .وفي الا اية ييت يس اثنان من ا صدقات بتتبس ثر شخصية
افر دي) ومعرفة م ان تماجد ومن ثم يااولمن القضات ى يو.
تحليل العينة:
ً
اوال :ان االشتغال الحركي للكاميرا مع حركة الشخصيات لها دور فعال في تعميق املعنى الدرامي داخل
املشهد.
ان لحركة ال اميرا مس حركة الشخصية كان لها الدور ال عال في اشتغالهم في تناغم وانس ام وهذا
ماشاهدنا في امل هد ال ان 4 40د/ث من ال م اكابمس في شارع اليم)
نرل الشخصية ادين ) تتابعو حركة كاميرا وهنا نرل حركة الشخصية مس حركة ال اميرا في تتابعها سيما
وان ال اميرا تنسحب الا المرات وباركة اشار م ) والشخصية تتقدم الا ال اميرا ثم تتارك ال اميرا وباركة
ابان)الا املمجمدات اداخ امل عم )وباركة ابان) يتقر ال اميرا الا اراس حيمان )ى ا طاولة ثم نرل ادين
)وهم ينظرا بن مر )الا االراس ),ثم وباركة ال اميرا تتابس الشخصية وهم يتارك في املمر داخ امل عم ثم
تنزل ال اميرا وب او ة تات ميتمل النظر لنرل ايد مخالب فر دي )وهم يااول ان يقترب منو ثم نرل ادين
)وهم يتارك ,وفجأ يظهر لو افر دي )يااول قت و  .نالحظ خصمصية حركة ال اميرا مس حركة الشخصية
داخ امل هد قد حققت د لة درامية وجمالية ,و سيما في ايصال املعنة املراد من ناحية ومن ناحية اخرل
اثار انتبا املت ق وجذب انتباهو في تتابس الشخصية التي تنتق من م ان الا م ان اخر ,إذ إن الحركة ل س
فقط ى ا ميتمل تارك الشخصية فايب ب انتجت د ت متغير ل شخصية التي تتارك داخ امل هد
وايضا ل مت ق  ,فأصبات الحركة تأخذ ميار ن األول ميار تتبس الشخصية من وجهة نظر ممفمىية
وامليار ا خر وجهة نظر ذاتية ل شخصية انظر ش رقم ا.)1
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ش رقم ا )1يبين لق ات من ف م كابمس في شارع اليم احركة ال اميرا مس الشخصية -زمن امل هد
4 40د/ث)
ثانيا :إن التنوع الحركي للكاميرا مع حركة االضاءة واللون له بعد جمالي وتعبيري داخل بنية املشهد.
إن لعنصر ا فات وال من دورا بارزا ومهما في خ ق حركة ميتمر داخ امل هد ود لتو الدرامية و سيما
إن للفات في هذا ال ي م كان لها دور فعال من حيل الصراع اليي ملمجي ل شخصية وهذا ما شاهدنا في
امل هد ا خير في الدقيقة  60 13نرل اكمن تين وال تا )وهما يدخالن ب تا مه مرا وبيدهم مصباح يضديت بو
امل ان وامل ان شبو معتم واأللمان باهتة تدل ى ا الخم م ان ممحش ثم تدخ اال تا )الغرفة وبيدها
افانمس )تضيئ امل ان  ,ومن خالل ال انمس نرل ا شيات  ,وب ق ات قر بة الا اغراض ا فر دي )ثم يرون بابا
مغ قا في تامنو و دخ من وىند دخملهم نرل م ان افر دي )الذي يع ش بو وهنا يي ط الضمت ى ا صمر
مع قة ى ا الحا ط وهنا يتذكراال تا ) ط ملت ا ف بقعة فم ية ي ط ى ا صمر نرل لق ة و ي ط ة
وامل ان مضديت ثم يقس املصباح من يدها ونرل في يد اكمنتين)صمرها فتأخذها منو وتتذكر ط ملت ا ,وفي
م هد 60 18يت قى اال تا )في غرفةافر دي)و ج س اكمنتين)وىند ج مسو ينام فجأ ثم يتامل امل ان من
م ان مظ م إلا شبو مضديت وىند م اهد امل ان  ,نرل ن امل ان مضديت ب عالت نار امل ان تامل من افات
باهتة الا افات قم ة  .إن هذا امل هد لو خصمص تو من حيل الضمت ولمنو من لمن بارد الا لمن حار اى ى
د ت رم ة ,فال من ا حمر النار يدل ى ا الخ ر وى ا القت وهذا ما قام بو املخرج من خالل تمظيع
ّ
ا فات إلى ات امل هد بنات حرك انتقالي من م هد الا اخر وكان ا نتقال قد تم وفق تنمع اإلفات ,من
افات ذات لمن باهت يدل ى ا الخم الا ال من ا حمر الذي يدل ى ا الخ ر .فضال ىن ن الضمت ل س
مجرد افات املنظر فايب ب حقق قيما درامية وسي ملمجية داخ بنية العم ال ني انظر ش رقم ا)2
.
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ش رقم ا )2ايبين لق ات من ف م كابمس في شارع اليم اا فات واشتغا ها  -زمن امل هد 60 18د/ث)
ثالثا :يعمل املونتاج على بناء صوري حركي داخل بنية املشهد.
يعم املمنتاج ى ا خ ق بنات دينامي درام داخ بنية امل هد وذلك من خالل وسا و ال نية والتنمىية
وفق رؤ ة املخرج الذي ييت يس من خالل وسيط ال ق ات خ قت حركة ذات صراىات ن يية حاد
ل شخصية وهذا ما شاهدنا في امل هد وقت 37 8
نرل اج سدي)وهم في غرفة االس ن) و نادي ى يو ال رط ثم يخرج من الغرفة لنرا في املمر القر ب من
الغرفة وحركة كاميرا تتابعو من الخ ع ثم يتدير الشخصية ب ق ة قر بة لمجهو ثم يتم الق س ومن خ ع
الشخصية وب ق ة ىامة نرل احا ا) ثم ي ئ النمر ونرل الشخصية في شبو ظالم ثم يمهج النمر لنرل
ّ
الشخصية في م ان اخر غر ب .إن بنات هذا امل هد الي نماتمغرافي ,و سيما في بنات ممنتاجي ذات معنة
ّ
درام وجمالي قد جع ت اف ار الشخصية ن ننتق بأف ارها الا م ان اخر وذلك بتأثيرها الن سدي وارهاصات ا
الن يية التي تمر ب ا الشخصية.
إن ىم املمنتاج في هذا امل هد قد خ ق بنات ممنتاجيا حركيا يعم ى ا استمرار ال ع الحرك وديمممتو
الذي بدور وحا ببنية ذهنية ىند املت ق انظر ش رقم ا.)3

ش رقم ا )3يبين لق ات من في م كابمس في شارع اليم االربط املمنتاجي زمن امل هد 37 8د/ث)
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النتائج
 -1التنمع الحرك ل اميرا يعتار وسي ة م ثر في ذهن امل اهد ,وتترسخ في الذاكر ملا تتمتس بو من
ت اى مس ىناصر الت م نية  ,التي تبنة ى ا ال من والضمت وا ش ال واملمفمع.
 -2ان كثر التنمىات الحركية في امل هد الماحد تجع امل اهد م دودا مس ا حداث ومتأثرا ب ا ى ا
و كير امل والرتابة والن مر داخ املنج املرئ .
 -3ان حركة الشخصيات املتنمىة كان لها الدور ال عال ,في ال ع ورد ال ع ولو ايضا في شد امل اهد
وجذبو.
 -4ان دور ا فات وال من قد ساىد ى ا دىم الحركة في ىم و ملا لها تأثير واضح ى ا املت ق .
التنمع ا شتغالي ل ممنتاج في إدراك خصمصية ال ق ات واح امها.
 -5ي
االستنتاجات:
 -1ان ىنصر الحركة املتنمىة قادر ى ا كي املعان في بنية العم الدرام سمات في ال م او
املي ي الت من .
 -2ان التنمع الحرك ل اميرا قادر ىن ا فصاح ىن املعان العميقة والي اية في ان واحد داخ بنية
امل هد الت من او الي نمائ .
 -3التنمع في الحركة يمدي الا خ ق حالة من الت م ق والرغبة في م اهد العم الدرام املرئ املنج
وهذا ما شاهدنا في ال م اكابمس شارع اليم).
 -4ان ل حركة دور فعال وخالق في بنات وتجييد ا جمات واملع يات الن يية.
 -5تنمع ا فات باستخدام تقنيات اشتغاليو مخت ة ,قد ادل الا تنمع الدراما الي نما ية
والت منية تراجيديا  ,م ها .
 -6يعم التنمع التقني وال ني في العم الدرام الا حالة من التداخالت بين مخت ع ا ساليب ال نية.
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Abstract
Highlighting the role of the movement and its dramatic dimensions, as an artistic product, whether
at the level of cinema or television in general, and the stages of its influence within the structure of the
cinematographic scene in particular, had an effective role in the continuation of the structure of the
event according to its dramatic and aesthetic process, and from this the research problem crystallized in
the following question: What is How the kinetic diversity of the camera in the structure of the
cinematographic scene is achieved to achieve the maximum possible benefit by extrapolating all
opinions in line with the objectives of the research, the research presented and two topics and the
introduction were divided, which includes the problem of the research and its importance and
limitations and objectives and terms. The importance of the research lies in adding cognitive art to the
students of the Department of Film and Television in the Faculty of Fine Arts. As for the objectives of the
research, it was limited to (revealing the ways in which the dynamic diversity of the camera can be
achieved in the structure of the cinematographic scene).
As for the first topic, it contains (the dynamic diversity and its aesthetic in shaping the structure of the
scene). The second topic (The role of elements of expression in the structure of the cinematographic
scene) The researcher came up with a number of indicators, which resulted in the theoretical
framework.
The research contained (research procedures), which included the research methodology, the research
community, the research tool and the unit of analysis, as well as the sample analysis (a nightmare in Al
Yam Street), and it contained results and conclusions, a list of sources and a summary in English.
Key Word: Diversity, Camera Movement, Cinema, Tachograph.
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