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  الملخص
السينمائي  طارتتناول هذه الدراسة موضوع انفتاح اإل

 .الذي يتجسد بشكل واضح في البناء العضوي للفيلم ككل
بعد من ألى إ نذهب بالمتلقيأن  فاالنفتاح هنا يقصد به

حدود الصورة المعروضة على الشاشة التي يحد حدودها 
 حداثيحتضن كل ما هو معروض ومجسد من األ إطار

والشخصيات والتكوينات بما في ذلك الدالالت السمعية 
أو  العين هيبصر وتقع عليأن  بل كل ما يمكن ،والمرئية

إلى  ليتسامى ؛رما هو خارج حدود المبصإلى  ذنتتحسة األ
لصورة المتكونة في الذهن بشكل حسي جراء المبصر من ا

قصد االنزياح بالمعنى نوهنا ال  ،حتى الصوتأو  الصورة
نها أوهذا ال يعني  ،رهو كائن ومبص جراء ما نما التوادإو

ذو عالقة  توالد وانشطار وتشٍظ ينما هإو ؛عملية تغييب
 وهذا االنفتاح يخلع .يسمى االنفتاح ما هذاو ،بما يدور

بالغة  حداثعلى السرد الفيلمي قوة تعبيرية تمنح األ
 طاريتوسع اإلأن  بعد ،كيدا للمعنىأوتعميقا وت، اإيجازو

 على سلوب يتصف باالنفتاحأبعد من حدوده بأما هو إلى 
ها قد إطارفلميا ضمن األشياء  فعرض ،المعنى والمراد
والعرض بشكل  طارخارج حدود اإلإلى  يذهب بالمتلقي

التفسير هو يكون المبتغى أن  بعد حداثاأل تمامإل قسري
التنبؤ بما يكتنف إلى  ما هو كائن وصوالإلى  والتعليل

  .هدافأومكامن وحبكات و اتمن ثيم حداثحيثيات األ
تخلق عند المتلقي عملية االنتباه أن  هذا كله يتطلب

العقلي لما يجري عبر بناء  ثمالبصري ومن  دراكواإل
 تأتيوبعدها  ،حداثمتجانس لألنسيجي محكم وسياق 

عملية التفسيرات التي ال تبتعد عن الواقع المصنوع داخل 
ما في ذلك الرمز إلى  بكل الموجودات طارهذا اإل

ساس ويلها في األأواالستعارة التي تشحن بمعان كبيرة ت
انفتاح إن خالصة القول و .يكمن خارج حدود الشكل

  .ساسيةر الفيلم األعناصإلى  هو مغزى تعبير يضاف طاراإل

 ،الصورة طار،انفتاح اإل طار،اإل :الكلمات المفتاحية
  .بناء المعنى ،التعبير الفيلمي

Abstract 
The study dealt with the issue of the 

openness of the frame in movies, which 
materializes clearly in The organic 
structure of the film. This openness is 
intended to make the audience not just 
focus on the borders of the displayed 
image on the screen whose limits 
embrace everything within, such as 
characters and configurations, but makes 
the audience aware of what is behind the 
picture, outside the frame, reaching to the 
mental image at the end. This type of 
style makes cognition something that 
prefers to create and tarnish the meaning 
and create eloquence and conciseness. 
Here we emphasize that openness does 
not mean a change of meaning but rather 
the process of giving birth to an idea from 
the image which not visible outside the 
frame. On that basis, the movie could be 
rich with symbols, metaphors, and 
references that mean more than they 
appear to mean. This study can confirm 
that the openness of the frame could be as 
great and important in the expression of 
the dramatic value as the other elements 
of the film. 

 
Keywords: Frame, Frame openness, 

Image, Film expression, Building of the 
meaning. 
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  مشكلة البحث 
معلوم يكون بمثابة الوعاء الذي يحيط  إطاريحتويه أو  ،ه حدال يحد نسانال يوجد شيء من صنيعة اإل

أن  حوله يكون له حدود في تحسس ما يمكناألشياء  ن البصر الذي يدركإبل  ،ي المرئينسانبهذا النتاج اإل
في أو  في الفن أما ،بصر ما سواهي ال إطارب تي محدداأحوال قد يد في كل األكون المحد ،يراهأو  يبصره

 نسانليها اإلإشياء يسعى أطر تحتوي ما كان من دالالت وأيكون هنالك أن  بد من نه الإي فنسانالمنجز اإل
 .ي بشكل فني خالقنسانتفصح عن نفسها وتكون مقام التعبير اإلو ،بعادأحتى ينظمها في عمل تحده حدود و

رسطو في معرض تصديه أهما فيالمتطور لعمليتي االختيار والتنظيم التي قال  هو المفهوم طارولعل اإل
بل  ،كما هو وال يكون هذا الواقع فجأة، فالطوني المثالينموذج األخضاع الفن للواقع بدًال من األإلمناقشة 

مصطنعًا من  أو يكون طبيعيًاما أن إف ،إطارمن خالل عمليتي االختيار والتنظيم ووضع الموضوع الفني داخل 
ما  أو ءات تعبيرية تخص كل ما يكون ضمنهإيحاوما يحقق من  طارلذا من هنا تكمن أهمية اإل ؛قبل الفنان

  .والتفسير الحسي والنفسي دراكفهو يخضع لعمليات اإل ،يكون خارجه
ز أبرفهو الذي يتجسد بشكل واضح في الفنون المرئية بشكل عام والسينما بشكل خاص أحد  طاراإل أما

طار كون اإل ؛وأهم المحددات التي تمنح المواضيع المعروضة والمعالجة على الشاشة السينمائية أهمية كبرى
أن  بل كل ما يمكن ،والشخصيات والتكوينات حداثيحتضن كل ما هو معروض ومجسد من األ )الكادر(أو 

هنا ال نقصد به حجم  طارواإل .وحركة مركبة للكاميراأيدور في ثنايا العرض الفلمي السينمائي من حركة 
إلى  دون االلتفات ،طارتركز البحث على ما هو داخل اإلنما يإو ،الجدارإلى  الشاشة من حيث حجم العرض

عريض إلى  )3/4( مربع تقريبا إطارر تاريخ السينما وتحوله من بفي تطوره وتبدله ع طارالحجم الخارجي لإل
عريض نسبيا يقوم على قاعدة النسبة إلى  ات القرن الماضيثم استقراره منذ ستين ،)سينما سكوب(جدا 

 طارنما نبحث بما هو داخل حدود اإلإوثالثي األبعاد في عصر السينما الرقمية، إلى  ثم ،)9/16(الذهبية 
عملية التأثير واالستقبال  علىطار ثير اإلأفدراستنا تحاكي ت ،بغض النظر عن الطول والعرض لحدود الشاشة

  .الفيلمي من قيمة تعبيرية عند حدود التجسيد واالنفتاح طارلإلا الفيلمي بم
 طارخارج حدود اإلإلى  از بناحتن أكبرمعان إلى  الذي يتجسد بشكله قد يحيلنا طارن اإلإ ،على العموم

ومؤثر عند  أكبروتكون ذات تاثير تعبيري  ،صورة ذهنية تكشف عالم المغيب من الصورةإلى  وصوال ،المرئي
السينمائي عند حدود التعبير  )الكادر( طارهل اإل :طرح التساؤل اآلتينيجعلنا األمر هذا  ،لتلقيحدود ا

ن صورة مدركة على الرغم يي تكوأ ؛مفردات ومفاهيم تكمن خارج حدود المرئي إدراكإلى  يحيلناأن  يمكن
  ؟طارمن غيابها من اإل

  هدف البحثأ
من  )الكادر( طاروالموضوعية جراء انفتاح حدود اإلة يالكشف عن القيمة التعبيرإلى  يهدف البحث

ليات التي ينفتح الكشف عن اآلوإلى  .طارالصورة المدركة خارج حدود اإلإلى  طرهاأالصورة المرئية ضمن 
  .ليكشف لنا المعنى المرتجى عند حدود التعبير) الكادر( طاربها اإل

  ليهإهمية البحث والحاجة أ
أهمية  ه منوحدود طارلما يشكل اإل ؛واضيع التي تستوجب االهتمام بهايعد موضوع بحثنا هذا من الم

يحمله به صانع العمل السينمائي من رموز ودالالت وشخصيات أن  التعبير نتيجة لما يمكن إيجازفي 
المشهد إلى  ،مجموعة اللقطاتإلى  ،من اللقطة المفردة ابدء ،وتكوينات تشكل بتظافرها الصورة السينمائية

بل  ،المحدد خاصية تعبيرية ال تقتصر على ما يوجد في داخله كونه محددا طارولهذا اإل .اكتمال الفلملحين 
المجردة عرضًا من  يمعان أوسع من المعانإلى  الحسي والنفسي للمتلقي قد ينفتح دراكبفعل اإل طارن اإلإ

للصورة المدركة  طاررية انفتاح اإلهنا تكمن أهمية البحث في تعبيو ،داخل الصورة السينمائية المدركة بصريا
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ال بشكلها المادي ولكن بشكلها المدرك  ؛طارالصورة التي تكمن خارج اإلإلى  فيزيائيًا من قبل المشاهد
  . حسيًا ونفسيًا من قبل المتلقي

ومسوغات البحث في كيفياته  طاروظائف اإل ا مهمة تتمحور حولهاهناك أسسن إ جماال يمكننا القولإو
   :التاليبوتتمثل 

  إظهار ما هو بالغ األهمية كثيمة فكرية وكانفعال . 1
 دراكتركيز عملية االنتباه واإلل هأجلمن  طاراألساس األول الذي وجد اإلهو هذا أن  يرى الباحثان

تفسيرات تبتعد عن الواقع المصنوع داخل  بعيدًا عن أي، البصري ومن بعده العقلي لما يجري في داخله آنيًا
وهو أساس تشترك فيه  ،ومن ضمنه االنفعاالت التي تعاني منها الشخصيات التي تتحرك في داخله طارهذا اإل

  . الفنون الدرامية بأجمعها

  يشكل األساس للتكوين وهو يمنحها البناء والتوازن والمعنى . 2
في تركيز  ارطهذه الوظيفة مكملة للوظيفة السابقة األولى التي تحدثت عن تأثير اإلأن  يرى الباحثان
 فال يمكن ؛الشكل المرئي للدراماإلى  قربأهذه الوظيفة فهي  أما ،المضمونإلى  وهي أقرب ،أهمية ما يعرض

من  نوبين ما يحيط به التكوينات يمثل الجدار العازل بين إطاريكون هناك تكوينات سائبة وغير منضبطة بأن 
  . المتلقيإلى  يصالهإنى الضمني المراد وبالتالي تؤثر على المع ،أشياء تخّل بتوازن التكوين

  حدود البحث
ن حدود إإذ  ،األصلالتي انبثقت من العنوان في ، وهي سمت لها حدود موضوعية فقطن هذه الدراسة رإ

وهي غير مشروطة في الكثير من  ،وال مكانية ،زمنية معينة ومحددة مدةبحثنا هذا ال يمكن تحديدها ب
تحقيق لترسم الخطوط العامة للباحث ، فهي هميةأ األكثر دود الموضوعية هيولكن الح ،بحاث العلميةاأل

وضمن سرديات الصورة  فالمن دراسة البحث انطوت على دراسة ظاهرة متواجدة في عموم األأل ؛النتائج
ث البح ن حدودإومن هنا يمكن القول  ،ويلأوالت دراكمكانية اإلإالحسي و دراكمة التي تتعلق بعملية اإليالفل

المرئي  طارتحقيق معنى تعبيري خارج حدود اإلل من الصورة المتجسدة طارتهتم بدراسة ظاهرة انفتاح اإل
لهذا  ،الذي يتبلور بشكل صورة ذهنية مدركة محملة بمعان وافية توجز التعبير وتفصح عن الخطاب الفيلمي

لة ود الموضوع المطروح وحات ضمن حديولكن بق ،كانت الدراسة هذه خارج نطاق الحدود العملية للبحث
  .الدراسة

  تحديد المصطلحات
المصطلح السينمائي ، و)طاراإل(لتعريف النظري بمفهوم إلى ايسعى أوال البحث أن  نؤكدأن  هنا يمكننا
المرئية  أوويحتوي داخله جميع العناصر البصرية  ستوعبوأهميته من خالل كونه ي ،)الكادر(المتداول هو 

 طاروألن الحديث هنا يدور حول اإل. دبية في عالقاتها المتبادلة وتفاعالتها المتداخلةاألوالسمعية والسردية 
 .متشكلة كمشاهد متكاملة حيانا أوأمتحرك من حيث هو تتابع للقطات منفردة  إطارالسينمائي تحديدا، وهو 
هتم بعرض وتحليل العالقات يإذ  ؛طارالمرحلة الثانية من الحديث عن أهمية اإلإلى  من ناحية ثانية، هو ينتقل
، ودور كل منها في تشكيل التكوين السينمائي، وخاصة )اللقطة السينمائية( طارالمتبادلة داخل عناصر اإل

م بعيدة، وما ينتج عن ذلك من معان أالكاميرا، من خالل زوايا التصوير وأحجام اللقطات قريبة كانت 
قبل المتفرج المستقبل  صورة مدركة منإلى  لمرئية المسموعةتحول الصورة اإلى  ودالالت، ما يؤدي بالنتيجة

ية تعريفات تفيد البحث لتوضح كيف دبد لنا من تحدي ومع هذا ال ،وفق ما ينطبق عليه موضوع بحثنا
  .المصطلح داخل البحث
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  :طاراإل
 أما .رجكل ما َأحاط بالشيء من خاهو في معجم المعاني الجامع اه ومعن هتعريفكما ورد في  طاراإل

في الفيلم هو ذلك الوعاء المحدد بحدود  طاراإل :هوفالتعريف الذي ينطبق على المصطلح في حدود بحثنا 
هو الحيز الذي يحتوي على الدالالت المعروضة والمتشكلة و ،الشاشة الذي نبصر كل ما يدور في ثناياه

 .الكادر عليه مصطلح صورة تعبيرية وقد يطلقإلى  بفعل التكون
  :ةالصور

كون  ،ينسانساسيا لخلق االتصال والتواصل المعرفي واإلأمركزا  )Picture(نعد الصورة أن  يمكن
 ،ن نوجه المتلقي ونستدرجه من خالل الصورة فتارة نوهمهأحيث يمكن  ،نتاج المعانيمصدرا ثريا إل الصورة

البناء المشكل  فالصورة هي ،ةى عبر مسالك الصورة وقوتها السحرينجعله يتساءل ويتقص تارةو ،وتارة نثيره
ماديا ليكوأي الالماديةخلق التصورات واالنطباعات الذهنية إلى  ليحيلنا ،كا بشكل موضوعي وتعبيرين مدر 
 ة،ئوالهي الشكل، في ما لحركة تخيلية مشاهد حوالفي كل األ فهي ،ذاتهإلى  النظر طريق عن الشئ في المشاركة
يمكن والصورة هي تشكيل مادي ن ، إن القول وبما يتوافق وموضوع بحثناومن هنا يمك .والصفة والحقيقة،

صورة إلى  يعد ذلك تحيلنا، لبصارهاإومن الممكن  ،حدودها معين يحد إطارها بصريا ضمن حدود إدراك
  .معينة تنطلق من دالالتها المتجانسةتهيئات أو  ذهنية ينتج عنها تصورات

  :التكوين
. ةئالصورة والهي اتوكينونة الشيء صورته، وجمعه تكوين، ن تكوينان يكوون كلمة تكوين مشتقة من كإ

ربط ومزاوجة وترتيب مختلف عناصر  هوفعوامل رئيسة في تكوين الشكل أو  وللتكوين عدة عوامل مساعدة
فالتكوين قادر على التعبير عن شعور وكنه . ليس صورة العمل الفني، من تصميم وحركة وبناء، ومع ذلك فهو

موضوع لذا ف .حالة الموضوع والمزاجية من خالل اللون والخط والكتلة والشكل ألنه ال يروي الحكاية
  :محورين في والتكون المثالي يتمحور .الكادرطار أو التكوين يتعلق بعملية ترتيب العناصر المرئية داخل اإل

   .)البيئة(يط صرة مع عناصر المحآتكون كل عناصر الصورة متفاعلة ومتأن  يمكن :ولاأل
والثاني معبر عندما  ،ول معبر بذاته عن ذاتهيصال الرسالة حيث يكون على شكلين األإالقدرة على  :الثاني

للروس جولة في هذا الموضوع فقد و .ي ضمن النسيجأ ؛ي ضمن البناء الكلي للفيلمأ ؛يكون مع الكل
إلى  لتتغير التسمية أكثرالموضوع  وتطور) mise- En- Cadre(مصطلح ميزان كادر  )إيزنشتين( اقترح

ي جمع أ ؛فعل اللقطات المتراصفةبويقصد هنا بناء المشهد ) mise- en- image(صورة  .الميزان
   .اللقطات التي ينتج عنها بناء المشهد

ساس في توضيح الفكرة بالعالقة يعد الميزانسين هو المحور األ )بوتوفكين(الروسي أن  هذا نجد ومن
  .يائية الشخصية وموقع آلة التصويرلمكان وفيزفيزيائية اب

  النظري طاراإل

  والصورة طاراإل
 عنهاالتي قال  قديمة قدم الفنون الصورية والدرامية طارقضية اإلأن  كما أسَلَفنا في مشكلة البحث

غم من وعلى الر ،ن الواقع والطبيعة التي ستكون المادة الخام ألي عمل فني شكًال ومضمونًاإإذ  ،)1(رسطوأ
يستخرجه ما لم يمتلك أن  إنسانلها تكوينًا آخر ال يستطيع أي أن  إال ،أنها منظمة بطبيعة تكوينها اإللهي

فراد أميز الفنان عن بقية ي ماوهو  ،يتوافر لدى جميع الناسأن  عينًا مدربة ووعيا ثقافيا وفنيا ال يمكن
وجود تلك العين المبدعة المنطلقة من عقل ذي ال يتم إال ب طارن تشّكل الصورة داخل اإلإإذ  ،المجتمع

ومن هنا تبدأ عملية تنظيم تلك العناصر حيث  ،عملية اختيار العناصر المكونة لهاتمكن من بداع وخيال إ
وعقله  نسانمدركة تتمكن حواس اإل أخرىتكون هذه العملية قادرة على أن تكون صورة عن الواقع وصورة 
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في -الذي هو وسيلة عزل في جانب ويركز االنتباه ويوجهه  طارداخل اإلتتشكل الصورة . من استنباطها
 العملية الفكرية والمادية المعتمدة في الصورة وتتالقىإلى  يشير"كما أنه  ،مكونات الصورةإلى  -جانب آخر

إن جميع اآلراء حول  .)163، 2013،امون" (مسألة تأطير الصورة أيضًا وبشكل جزئي مع عملية التركيب
 طارإن اإل" :ال تكون بمستوى واحد من حيث إعطاء األهمية له فها هو جان ميتري يقول طارظيفة اإلو

كونه يسخر كل الحواس للتركيز على  ،)96، 1987،دادلي. ج" (ضروري في الفلم وليس ضروريًا في الحياة
  .ملأللت هما في داخله ثم استثمار

في الحياة الواقعية وهو األساس الذي  يي التأطير األولهنا يحاول أن ينف) ميتري(ان أن تالباحث تأور
  . الفلمي الذي منحه ضرورة قصوى طارُأخذ منه اإل

األشياء  ينظم"أنه  أرنهايم، في حين يرى "يخفي الواقع عنا طاراإل"أن  فهو يرى )اندريه بازان( أما
  .)96، 1987،دادلي. ج( "التي يحويها

جزءا منه وليس معزوال  طارعملية السياق الذي يكون اإلإلى  ضحةوا شارةاإلأن  نقولأن  وهنا يمكن
والعزل هنا ، البعض وجعلها وحدة كاملةإلى  عناصر التكوين بعضها بربطيتمثل إذ  أكبرله دور فالعزل  ؛عنه

نما العزل هنا لغرض إو ،طارالتي يحيطها اإل خرىال يعني اقتطاع الصورة عن مجتمعها المكمل من الصور األ
وجعلها معبرة عن المعنى  ،طارالتركيب العضوي للتكوين المرئي للعناصر الموجودة داخل هذا اإل شد

  .الصورة إطاريصاله من خالل هذا الترتيب لعناصر التكوين داخل إوالمضمون المراد 
شئ وجوده ينأن  وتتضمن االستعماالت الفنية للتأطير حقيقة"إال بالتأطير  إن عملية ضبط الكادر ال تتم

التي تجري في  حداثالتي تجري في نطاق هذا المكان داللة ال تحملها األ حداثوتحمل األ ،مكانًا سينمائيًا
  ).96 ،1963 ،ستفنسون وجان دوبري" (مكان غير محدود

 إطارفيكون  ،كان الفلم يمثل الواقع وجزيئات هذا الواقع إذاولهما أ ؛من ناحيتين طاراإلإلى  وينظر
الواقع الفني الذي إلى  المقتنصة من الواقع والمحالة حداثالحالة عملية توجيه قسري لألالصورة في تلك 

ن يبدأ عرض إتعامل مع الفلم كنوع حياتي مستقل نتعرف عليه ما نالناحية الثانية فهي أن  أما ،يعرضه الفلم
مسؤوًال عن هذه  طارإلوهنا يكون ا ،والشخصيات القائمة بالفعل حداثوتدخل في تفاصيل القصة واأل ،الفلم

طالعه على كيفية تشكل إكما يكون مسؤوًال عن جذب انتباه المتلقي و ،الحياة المصغرة المعروضة داخل الفلم
نها وأ ،يةدراكالسينما تقوم بتكبير التجربة اإل"أن وهذا يبين  .من خالل الوعي القصدي للمتلقي حداثاأل

وفق محاور العرض والتناول الذي ) 108 ،1989 ،كاسبيار" (وأقل بالنسبة للتفاعل المعاش أكثرتعطي 
  .و فيه وتتجسد عبرهدتب

والصورة في عالقة جدلية قائمة على الوجود الفعلي السياقي لكل منهما فبدون الصورة ال  طارإن اإل
مبدأي  يتعلق بالفنون الدرامية القائمة في بنائها علىاألمر ال توجد صورة مادام  طاروبدون اإل ،إطاريوجد 

الذي  طاريبرز هنا دور السياق الذي يكشف المعنى ويثبته ضمن البناء الداللي لحكم اإلو. االحتمال والحتمية
صبحت هذه أفقد  ،نتجاهل الدور الوظيفي للصورة في السياق الفلميأن  ذ ال يمكنإ .يحيط بمقدرات الصورة

ها من القدرة الداللية والتعبيرية اتوي في ثنايالتعبير لما تح إيجازالصورة بما تمتلك من قدرة كبيرة في 
الصورة معاني غير التي تبدو  هالتحمأن  ات التي يمكنءيحايقونات والدالالت واإللتربعها على الرموز واأل

ليصبح بذلك للصورة  )24 ،2015 ،يونج" (ما وراء عالم القصةإلى  ويمكن التوسع في معاني الرمز" افيه
تمنح المتلقي فضاء قد الصورة قدرة أن  كما ،هو متخيل ماإلى  هاإطارى حدود ضافية قد تتعدإشحنة 
األطياف الوجدانية التي تنجم عن جل يستوعب ل ،هذه الصورة التي تعبر عنها حداثيتسع لكل األرحبا تأمليًا 

ى شاشة الكادر هو الصورة علف" حيانا الكادرأنطلق عليه أن  وهذا ما يمكن ،تفاعل المتلقي مع الصورة
والتي بدورها هي جزء من الموضوع  ،ثناء التصويرألة التصوير آالعرض التي تتوافق مع الصورة في عين 
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تعد الصورة بهذا المعنى ن إ ،)2013،10 ،الخيمي" (طاربحافة اإلأو  المصور المحدد بحواف الصورة
من كونها صورة تدرك بصريا بعاد فهي تتحرك على أ ؛من كونها ذات دالالت وحدة بنيوية لها منطقها الداخلي

 لتكون بعد ذلك ،دائية والتكوينبةكية األالحسي بكل تجلياته الصوتية والحر الحدإلى  تتجاوز المرئيبل 
ال تستقر لكنها وجاز حيز المإلى  لتذهب )533 ،2010 ،جاسم(" األصلصورة حسية جديدة متحولة عن "

سيميائية تنهض بمهمة بناء النص في شكله البصري، حيث مستويات إلى  بل تتعداه ،فقط عند المجازي
أن  ورسالة يمكن إشارةحيث تشكل و ،رمزية إشارةأو  يقونةأإلى  في السياق المتجسدتتحول كل صورة 

 "للصورة الرسمية الحدود خارج تتسرب مرئية غير رسالة فثمة"خارج حدود الموقف إلى تأخذنا 
بل تكون ضمن بناء متجانس  ،ال تعمل بمفردهاقوماتها من الدالالت الصورة ومإذ  ،)118، 2012،عابدين(

ونسيج بل ضمن متوالية من اللقطات  ،يا كان تجسيدهأتمامه يصال المعنى وإوعالقات من السياق الفيلمي إل
يقاع إوالعالمات والدالالت وفق ضاءة صوات واإللف اللون والحركة واألويتآفيها  ينسجمو ،بناءنتظم في ي

 المعنى يراد من توليدما أو  ،وتوخي المعنى بالضرورة األثر الدراميج ينِتالذي  مها يعرف بالتكوينيحك
يخلق ، الذي )24، 2012 ،الزيدي(" ويل باالنفتاحأفق التأفهو يوسع " ويل الذي يقوم بدورةأوبناء للت

على والمشاعر اطفة خزان الع تسعيحيث  ،وهذا هو المبتغى ،بدوره الشعوري التفاعلي عند المشاهد
إلى  طارحساسه من الصورة المتجسدة ضمن حدود اإلإينطلق بأن إلى  المتلقي يدعو األمر  هذا  ،اتساعه

ليصبح "ي تتجسد فيه الصورة ذال طارخارج حدود اإلإلى  الذي قد يحيلةالتخيل  ،هو متخيل في ذهنه ما
  ).116، 2016 ،الرفاعي" (بذلك مجرد صورة ذهنية غائبة عن الحاضر

 يحيلناأن  أجللنا السياق من  شفهويك يولده ،من الخيال يكون هنالك هامش كبيرأن  بد من جماال الإ
درس الخيال هو " يكونأن  ي هنا يمكن؛ أأخرىصورة إلى  متولدة بفعل الخيال أخرىصورة  إدراكإلى 

 ،بشكل واضح في المسرح ايكون مدركاألمر وهذا ، )7، 1994 ،صالح" (المدخل المنطقي لدراسة الصورة
همية من الفضاء المسرحي أقل حقيقة وأن الفضاء المسرحي غير المنظور ليس إ"على سبيل المثال ف

السياق الذي يكشف المعاني ويفجر الصور إلى  ضافيإلى أن  وهذا يقترب ،)16 ،ميردوند" (المنظور
 ويلأحيث يتحكم في التعبير والت ،دركهو متخيل م ماإلى  ما هو واقعي متجسدمالذهنية جراء االنتقال 

 .)26، 1992 ،جالل(" والمدلول هو تصور ذهني غير عادي ،بصريةأو  الدال هو صورة سمعيةف" ،مفهوملل
منبثقة من الصورة  أخرىل لترتسم صورة هو متخي واقع ماإلى  هو معروض بذلك نحن ننطلق من واقع ماو

  .األصل

  في التكوين  طارتعبيرية اإل
ك السينما مع الفن التشكيلي في اعتمادها على عناصر التكوين ذاتها الموجودة في الفنون تشتر
عنها بوجود الحركة التي على أساسها يقوم المعنى التعبيري للتكوين في الصورة  تختلفنها أال إ ،التشكيلية

لّلقطة السينمائية وترابطها مع المحدد  طارإلفي اثباتًا  كثرألابقية العناصر تبقى مشتركة وأن  السينمائية إال
أولهما الحسي  دراكمعبرًة بذلك عن مستويين من اإل ،ومن ثم الفلم ككل ،بقية اللقطات لتشكيل المشهد

ل الوعي عند المتلقي هو الفيصل في وتشكُّ ،الفكري الذي يكون بالعقل دراكاإل، وثانيهما بالنظر والسمع
 النحتوالرسم في مثل الفن التشكيلي  أخرىة بفنون مجاورة فن عميق الصل"إن السينما . عملية تمثله

 الملمسإلى ف ،الحجمإلى  والشكل ،الشكلإلى  رافيك من نواحي تطور الصلة بمكونات الصورة من الخطجالو
من خاللها يصل و ،أشياء مرتبطة بالحواس البشريةإلى  وكل ذلك يحيلنا .)44، 2005 ،عبد(" اللونإلى و

ولكن لو لم تؤطر تلك العناصر  ،المتلقيإلى  ي بطاقته الصورية المعبرة عن المضمون القصصيالفلم السينمائ
ثم تشتت  ،فستكون هناك امتدادات ال نهائية من التشكيالت البصرية التي ستشتت انتباه المشاهد الحسي أوًال

 إطارترابطية مع  كوين عالقةولذا فإن لعناصر الت ،بعد ذلك المدركات ما فوق الحسية التي تثيرها تلك الصور
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، يضًاأمصطنعًا من قبل صانع الفلم أم طبيعيًا من اختياره  طاراللقطة المفردة سواء أكان هذا اإلأو  الصورة
حد البديهيات األولى في فإن الفضاء يشكل أ"لذا  .يبقى الفضاء مفتوحًا على تأويالت عدة طارومن دون اإل
" من األسس األولى ألن نعلم ما الفضاء انطلق يصبح المفهوم واحدمن هذا المو ،يةنسانحساسيتنا اإل

مساك يمكن اإلحساس به واإلووإنما له حدود مؤطرة  ً،وهو ليس فضاًء افتراضيا" ،)89، 2008 ،جاسم(
 جساموطالما أن هذه األ .)294، 1982 ،عبو" (جسامهو ذلك الحيز الذي تتحرك فيه األ الفضاءف ،بمكوناته

غابت وخرجت من  إذاأما  ،الصورة فهي من ضمن المحسوسات إطارجزء منها داخل بقي أو  بقيت كاملة
هنا مهم لتحديد الفضاء الذي تتحرك فيه هذه  طارفاإل ،هاإدراكقد ال يتمكن المتلقي من قلفترة طويلة  طاراإل
تنظيمي  رإطاصغر وحدة تكوينية ال قيمة لوجودها ما لم تكن منتظمة في أفالنقطة وهي  .جساماأل
أو  البناءإلى  تعطي شكًال أقرب أخرىومجموعة  ،الصفوفإلى  قربأفمجموعة من النقاط قد تعطي شكًال "

  ). 252، 2001 ،عبد الحميد(" المبنى المائل بحسب ما بينها من مسافات
ساعه ر هذا الفضاء على اتوعندما يؤطَّ ،ال تحتمل معنى لذا فإن النقطة التي تسبح في فضاء ال متناٍه

تشكلت نقاط النجوم إذ  ،لستانلي كويريك )اوديسا الفضاء(نها تؤدي وعيًا محسوسًا للمتلقي كما في فلم إف
 ،سفينة فضاء محاطة بنقاط تدل على اتساع الفضاء المحيط بهاإلى  األعلى وتحولهاإلى  بعد رمي العظمة

فهو ذو عالقة قوية بالخط التعبيري  ،عبارة عن خطوط طارن اإلالصورة، وأل إطاروالذي سيطر على اتساعه 
وتختلف أهمية الخطوط باختالف  ،في التكوين السينمائي بما يبرز القيم الجمالية والتعبيرية للشكل المرئي

قدرة الفنان والمصمم على استخدامها بشكل صحيح محتفظًا بقيم جمالية من خالل جهود إبداعية تثير "
" اإلحساس بالحركة واالندفاع والتوترإلى  الستقرار واالتزان والثباتالكثير من المعاني التي تمتد من ا

  ). 200، 1977،رزاق(
ًا آخر يزيد من تركيز وتحديد الموضوع المراد التركيز عليه وجعله في بؤرة إطاروتشكل الخطوط 

ية تحاصر المصفوفة بخطوطها شخصإذ  ،)الماتكرس(كما في قلم  ،والصراع مع الوسط والذات حداثاأل
في التكوين  شكالولأل .التي تحاول التوازن واالقتناع بالعالم االفتراضي الذي كانت الشخصية تعيش فيه )نيو(

تتنوع في الحجم "كمظهر خارجي األشكالو .أهمية تعبيرية قصوى لما لها من دور في اإلفصاح عن المضمون
وقد تكون بمنزلة التركيبات  ،دائرةأو  طيلمستأو  ة مثلثئوقد تكون هندسية الطابع على هي ،والقيمة واللون

من أو  مستقرة يكشف عنها من خالل حركة خطأو  واضحة األشكالوقد تكون ، األشكالالخاصة من هذه 
  ). 256، 2010، عبد الحميد(" خالل حركة فنية
لشكل شكًال معينًا يتناسب ومضمون ما يقدمه ا طاروقد يتخذ اإل ،أيضًا طارمع اإل األشكالوتتعالق 

 طاريميل اإلإذ  ،)سيد الخواتم(العام جزءًا من الشكل كما في فلم  طاروقد يكون اإل ،الموجود في الصورة
 نهائية الشر الموجود في العالم مقابل ال الإلى  الشكل الدائري الذي يرمزإلى  العام للقطات القريبة للخاتم

  . نهائية الخير الموجود فيه
الكاميرا من ممثلين وديكورات واكسسوارات  أمامالموجودة األشياء  لةومن خالل ما تقدم تتشكل كت

تسيطر الكتلة الضخمة "إذ  الصورة من المهام الدقيقة للتكوين إطارويعد توزيع الكتل داخل  .ثابتة ومتحركة
 طاراإل ويمكن زيادة حجم الكتلة داخل ،من الكتل الصغيرة أو أكثر ما وضعنا في مقابلها كتلة إذاعلى المنظر 

دورًا مهمًا في إعطاء األهمية  طارويلعب اإل) 44 ،1995، بوجز" (باالختيار الدقيق لزاوية الكتلة في الصورة
ففي  ،طارخارج اإلإلى  خروج جزء منهاأو  التصاقها بهأو  اقترابها منهأو  للكتلة من حيث ابتعادها عنه

أن  نرى دائمًا) فنسنت(على ) كاترين(تعرف في الحلقات األولى التي سبقت ) الحسناء والوحش(مسلسل 
الذي تشكله اإلضاءة المنبعثة داخل  طاري للصورة وخارج اإلاألصل طارهناك جزءا من كتلة فنسنت خارج اإل

  . عالم االنفاق
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ا من حيث إيجاد مهمة جد طارومادام الحديث يدور حول الكتل تبقى مسألة التوازن بين الكتل داخل اإل
وظيفة مهمة في تقديم العمل إلى  يؤدي"خالل القصدي بهذا التعادل البصري الذي اإلأو  ريالتعادل البص

  ). 298، 1973 ،رياض" (ليهإالفني واالحساس براحة نفسية حيث النظر 
مطلوب لتحقيق نوع من التركيز البصري المتعادل ما بين الصوري  طارفالتوازن المرئي داخل اإل

تتقابل سيدة المافيا مع رجل ) سيدة المافيا(ففي فلم  .خرهما على اآلحدأ ىيطغ حتى ال الموضوعين
هي السيدة  :ن وجهًا لوجهييجلسان متقابلو، اللون األحمرفي مطعم يغلب على أثاثه ) روبرتو(عصابات ال

تبدأ المذبحة من داخل مطبخ إلى أن  ولكنهما متوازنان ،وهو السيد المخضرم في عالم الجريمة ،الرقيقة
نفسر مبدأ التوازن من خالل التماثل وهو تماثل األجزاء عند أن  وباإلمكان"الصالة إلى  طعم خروجًاالم

" الثابتة قيمًا ديناميكية وحيوية فهدف التوازن هو جمع قوى متضادة متصارعة مما يعطي للعناصر .توزيعها
ة بالكتل التي تضفي على الكتل بل بالمكونات المحيط ،والتوازن ليس مختصًا بالكتل فقط) 43، 1974 ،مطر(

وألن السينما فن قائم على  .إضافات معينة من الظل والضوء والقيمة والتوازن اللوني والتوازن في الملمس
يضًا في أ طارنجد اإل ،وهذا ما يميزه عن باقي الفنون التي تعتمد الصورة ،الحركة الفيزيائية المدركة بصريًا
 من ممثلين واكسسوارات وديكورات مع توازن ملحوظ في كل انتقاله من مشهدحركة دائبة يرافق حركة الكتل 

تخلق التأثير المطلوب عبر ايقاعها وتطورها، إن الحركة في أن  حيث بإمكان الحركة وحدها" آخرإلى 
   .)1980,15، اجيل(" اتساعها هي التي تخلق البعد الدرامي

تتحرك بشكل "ففي الحركة السريعة  .لفلم السينمائيمع سرعة الحركة في ا طاروترتبط سرعة تشكيل اإل
 ،رياض" (صورة في الثانية) 24(ويتم ذلك حين تنخفض سرعة آلة التصوير السينمائي عن  ،سرع من الواقعأ

وقد خرجت سرعة اللقطات من الرداء الكوميدي  ،سرعة حركة اللقطات طاروتماثل سرعة تغير اإل .)64
بعد من ذلك من خالل سرعة جريان الزمن أإلى  )شابلن( أفالمبدايات السينما و أفالمالذي كانت تضفيه على 

إعطاء بعض الفرادة للشخصيات التي تتحرك أو  ،سرعة االنتقال للمستقبلو ،الماضيإلى  وسرعة العودة
 تهبعقلييتحرك البطل  حين )NEXT(من الواقع عن طريق المدركات العقلية كما في فيلم  أكبربسرعة 

بالحركة البطيئة التي تكون أبطأ من حركة الواقع  طاركذلك يتأثر اإل .ويتنبأ بها حداثه ليسبق األورؤيت
، 1964 ،مارتن" (الحركات فائقة السرعة التي ال تلتقطها العين المجردة إدراكيسمح ببطاء بالزمن اإل"

إذ  ،سرعة اطالقة المسدس الذي يوازي كما في فلم الماتركس عندما يقوم نيو بالتحرك السريع جدًا) 204
الحركة البطيئة إلظهار مدى تطور قدرات إلى  مثل تلك الحركات فيلجأ المخرج إدراكال يمكن للعين البشرية 

الموجودة في  جسامعند تجميد الحركة أي تستقر حركة األ طاروتظهر قوة اإل .العقلية والجسدية) نيو(
عين الضحية  مثال ذلك تجمد حركة ؛أكبرللحصول على تأثير المشهد السينمائي وذلك في محاولة أو  اللقطة

إذ  سرعة صدمة القتل الذي عانته تلك الشخصيةإلى  لهتشكوك لتنبئ المشاهد) سايكو(األولى في فيلم 
ما ظهر من وجه الضحية أو  الخاص والمتمثل بوجود الضحية طارالعام للصورة وباإل طارتأطرت العين باإل

   .ة المحيطة بالعينأي المتمثل بالمنطق
عالقة ترابطية متماسكة تشترك في انشاء تعبيرية التكوين الذي على  طارلإلإلى أن  ومما تقدم نخلص

البد من وجود خارجي يحوي عناصر إذ  ،أساسه تشكلت اللقطات وتحركت المشاهد في الفلم السينمائي
وين وفقًا للحاجة التعبيرية للحدث الدرامي تفرضه عناصر التك آخرمحدد داخلي إلى  التكوين المختلفة إضافة
   .المعروض على الشاشة
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  والصورة المدركة طارالعالقة بين اإل
ي من خالل ما تعرضه نسانتكمن في الفن السينمائي قدرة ال متناهية على مخاطبة الشعور والوعي اإل

ليها السينما إت التي وصلت تطور التقنيا درامية ال تقف عند شكل واحد مع أحداثالصورة الفلمية من 
الفيلم السينمائي له شكله التعبيري الذي أن  إال ،بالمكتشفات البشرية الحديثة في عالم الرقميات والحاسوب

فيجد  ،جزءًا منها األفكار ومالمح الحياة التي تكون فكاراأليعكس الفن السينمائي إذ  ؛بقي متجددًا متطورًا
تمثلة بشكل أساس في الصورة السينمائية على الصعيد البيئي والنفسي نفسه وفكره وأحاسيسه م نساناإل

ن قوة الصورة وخوفنا منها وتلك الرغبة التي تنتابنا وتشدنا نحوها هي أشياء حقيقية إ"إذ  وحتى التاريخي
 يغمضأن  زاءها هيإيدافع بها المرء عن نفسه أن  والوسيلة الوحيدة التي يمكن ،وفعلية ال يمكن انكارها

   ).9، 1995، أ(" عينيه 
 إطارخارج إلى  غماضة التي ستحملهوهنا تكمن أهمية الصورة المدركة عندما يقوم المتلقي بتلك اإل

تكون ناشئة بتأثير إذ  ؛آفاق الصورة المدركة التي هي المكون الشرعي للصورة المرئيةإلى  الصورة المرئية
فالصورة الذهنية المدركة ليست صورة  ،أن تكون له خلفياتهبد  من قبل المتلقي الذي ال اذهني منها وبناًء

والصورة الذهنية المدركة  .وإنما هي مبنية على أسس موجودة أصًال في وعي المتلقي.محض خيالأو  وهمية
 ،محاكاة لتجربة حسيةأو  هي إحياءأو  ،هي التقديم الفعلي ألي شيء ال يمكن تقديمه بالحواس بشكل مباشر

   .تكون تجربة حسية ارتبطت بعواطف معينةكما أنها قد 
فكل شيء تقريبًا حقيقي في الصورة المدركة عن الصورة  ؛االبتعاد عن الوهمإلى  وهذا التعريف يقودنا
حجام اللقطات والزوايا يدخل عنصر المونتاج كعامل مهم في أبعد التصوير وو ،المرئية في الفلم السينمائي

فغالبًا ما تقودنا العالقات الصورية التي  ،طاربعيدًا عن الصورة المرئية داخل اإلخراج الصورة المدركة ذهنيًا إ
 حداثفالمونتاج عنصر عملي تعبيري واسع يمنح األ ،خارج الصورة المرئيةإلى  تقام على أساس المونتاج

الرموز الفكرية بعادًا جديدة يستنبطها المتلقي عبر سياق اللقطات وتسلسلها التي تبث الكثير من الدرامية أ
تشكيل صيرورة المادة الدراماتيكية للفلم وديناميكيته وتحدد معناه "األساسية المونتاج  ، إن وظيفةيقونيةواأل

  .)184، 1993 ،همبر(" من الكلمة ذاتها أكبربدرجة 
هو الجزء الحيوي في أي عمل أو  )بودفكين(نعد المونتاج أساس الفلم كما يقول أن  لهذا يمكن

فإن الصورة المدركة ذهنيًا من قبل المتلقي  .)ابرنشتاين(كما يرى  خرىجانب العناصر األإلى  يسينمائ
  .مونتاج وحركة الكاميرا وتكوينهابتبادل ال تتم طارالصورة المرئية داخل اإل إطاروالمتشكلة خارج 

أن  سيًا حميميًا نجدمشهدًا جنأو  حلقة تآمريةأو  ففي بعض المشاهد التي تقدم حدثًا اجتماعيًا مهمًا
الكاميرا تنسحب بهدوء لتركز عدستها على تفصيل آخر من تفاصيل المكان الذي يجري فيه الحدث مع بقاء 

يصال إفالصوت والصورة مكمالن لبعضهما في انتاج المعنى و ،الصوت والمؤثر الصوتي للعملية التي تجري
أو هنا يكون له  )28، 1984 ،الموسوي" (يزيد من تأثير الصورة وتعميق مضمونها"والصوت  ،المعلومة

شارات الصوتية التي ءات واإليحادور مهم في تشكيل الصورة المدركة ذهنيًا من خالل انتقاالت الرموز واإل
دوره األساس في  طارا لإلالصورة المبنية ذهنيًا والمدركة عقليًا من قبل المتلقي ويكون هنإلى  تحيل بالتالي

  : تلك العملية من خالل
 . تحديد المكونات الجديدة للصورة المدركة باالعتماد على التأطير لعناصر الصورة المرئية. 1
 طارصورة مدركة لها نفس اإلإلى  تحديد التحوالت التي جرت على الصورة المرئية خالل عملية تحولها. 2

 . المادي والفكري للصورة المرئية
من غيرها داخل الصورة المرئية  أكبرللصورة المرئية على تحديد العناصر التي لها تأثير  طاراإل مساعدة. 3

 . التي ستبقى تمارس نفس التأثير في الصورة المدركة ذهنيًا
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جزء من المكان من خالل الكاميرا أو  يعمل على تحديد المكان طارالسينما فن مكاني واإلأن  وبما
كل ذلك يؤدي للتعبير عن الحدث الذي يجري فإن  ،وحجومها والزوايا المختارة للتعبير عن الحدثبحركاتها 

  ). 230، 1964 ،مارتن" (فالمكان خاضع خضوعًا مطلقًا للحدث"في المكان المؤطر 
ولهما يتمثل بتحديد المكان المدرك أ ؛هنا يلعب دورين فعالين طاراإلأن  وهذا ما يجعلنا نؤكد على

حاالت النفسية والرمزية للمكان الذي يقع وثانيهما هو اإل ،في الصورة المرئية التي يراها كل المتلقين بصريًا
كل حدث يجري إن فففي وجود حدثين متوازيين زمنيًا مرتبطين دراميًا  .حداثالذي تقع فيه األ طارخارج اإل
نتقال المرئي من المكان أن وعي وذهن وال يعني اال ،ما بين كل حدث امرئي انتقاالمختلف يوجب  في مكان

ية مؤطرة للمكان السابق استعدادًا إدراكالمشاهد سيكون بعيدًا عنه إنما سينشغل ذهن المشاهد بصور 
  .يحددها البناء الدرامي للحدثأو  ليه في أية لحظة يقررهاإللعودة 

لذي تتحرك ضمنه وال تخرج ا طاروللشخصيات المنفذة للحدث الدارمي دورها المهم في التعامل مع اإل
الصورة المدركة يؤطرها ضرورات التعامل النفسي واالجتماعي أن  لذا نجد ،عنه في ضرورات الصورة المرئية

المحيط بالمكان  طاروكل ما يلعب دورًا فعاًال في بناء وتطوير الشخصية وعالقتها بالمكان واإل ،والفكري
أشد قوة يكون التوتر الذي تولده الصراعات السيكولوجية ن إف"وانحسر المكان وضاق  طارفكلما ضاق اإل

  ). 261، 1995، بوجز(" تفجيرية حينما يكون مكانه ضيقًا ومحصورًا
 طارمدركة ذهنيًا خارج اإل أخرىالذي يحاصر المكان والشخصية ينتج صورة  طارن هذا الضيق واإلإ
ة من جنس ما يجري لتكون حاضرة مع الصورة كثيرة مرمزة برموز مأخوذ أخرىلنجد لها اشتغاالت  ،الضيق

كلما تقدم القاتل نحو إذ  ،ي يكون فيها القاتل مجهوالتالقتل ال أفالمكما في مشاهد  ،)2(المرئية المشاهدة
وعندها تنطلق الصورة المدركة في توقع من يكون  ،طارالكادر والمكان واإل قالشخصية ليحاصرها يضي

   .ةالقاتل الذي يحاصر هذه الضحي
الصور المدركة التي إلى  ال يقتصر عمله فقط على تأطير الصورة المرئية بل يمتد عمله طارن اإلإ

  .لفلم الذي يشاهدهمع اكامل واع ليبقى المتلقي على اتصال  طارتستعير ذات اإل
  :النظري طارهم المؤشرات التي أسفر عنها اإلأإلى  ومما تقدم نخلص

الصورة المدركة من خالل حركات الكاميرا والزوايا المقتطعة في إلى  مرئيةفي الصورة ال طارينفتح اإل. 1
 . المشاهد المصورة

الصورة المدركة من خالل طبيعة النوع المونتاجي المستخدم الذي إلى  في الصورة المرئية طارينفتح اإل. 2
 . تلقيوالمدركة ذهنيًا من قبل الم طارالصورة الموجودة خارج اإلإلى  يحيل تعبيريًا

خارج  هو الصورة المدركة من خالل تضييق المكان ليصبح كل ماإلى  في الصورة المرئية طارينفتح اإل. 3
 . هدفًا للصورة المدركة ذهنيًا طاراإل

الصورة المدركة من خالل االستخدام الفعال لعنصر الصوت في إلى  في الصورة المرئية طارينفتح اإل. 4
  .كادر الصورة إطارنتج عن الحوارات والمؤثرات الصوتية من خارج ءات والرموز التي تيحااإل

  إجراءات البحث

  منهج البحث : أوال
  . المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظواهر وتراكيبها وظروفها السائدةعلى  دراسةاعتمدت ال
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  مجتمع البحث : ثانيا
النتائج وتحقيق هدف إلى  الوصول لأجباختبار عينة قصدية من  قمنانظرًا التساع مجتمع البحث 

  . البحث

  أداة البحث : ثالثا
ومن ثم تحليل العينات والتي تمحورت بالشكل النظري كأداة للبحث  طارمؤشرات اإلنا على اعتمد

   :التالي
الصورة المدركة من خالل حركات الكاميرا وزواياها المقتطعة في إلى  من الصورة المرئية طارينفتح اإل. 1

 . هد المختلفةالمشا
الصورة المدركة من خالل طبيعة النوع المونتاجي المستخدم الذي إلى  من الصورة المرئية طارينفتح اإل. 2

  .والمدركة ذهنيًا من قبل المتلقي طارالصورة الموجودة خارج اإلإلى  يحيل تعبيريًا
المكان ليصبح كل ما هو خارج الصورة المدركة من خالل تضييق إلى  من الصوة المرئية طارينفتح اإل. 3

 . الصورة المدركة ذهنيًا إلنشاءهدفًا  طاراإل
الصورة المدركة من خالل االستخدام الفعال لعنصر الصوت في إلى  من الصورة المرئية طارينفتح اإل. 4

 .كادر الصورة إطارعن الحوارات والمؤثرات الصوتية من خارج تنتج  ءات والرموز التييحااإل

  عينة البحث : رابعًا
 )أطلسكالود (دق النتائج وتحقيق هدف البحث وذلك من خالل فلم أباختيار عينة قصدية لتحقيق  قمنا

  : تيةوذلك لألسباب اآل
 . التنوع المونتاجي المستخدم في الفلم. 1
  .مرئيةاالشتغال الذهني للصورة ال أمامالذي أتاح الفرصة  مكنةواأل زمنةطبيعة السرد الفلمي متعدد األ. 2
إلى  الماضي وبالعكس ومن ثمإلى  العوالم الواقعية والحركة من المستقبلإلى  االنتقال من عوالم الفنتازيا. 3

 . نموذجًا في تركيب الصورة المدركة ذهنيًاأجعلت الفلم  حداثلألوالقراءات المتعددة  .المستقبل البعيد

  وحدة التحليل: خامسًا
   .دات تحليل يرتكز عليها تحليل العينةاختيار المشهد واللقطة كوح تم

  صدق األداة : سادسًا
ظهر السادة الخبراء نسبة اتفاق أوقد  ،بعرضها على لجنة من الخبراء ناقم البحثتحددت أداة أن  بعد

  . من خالل استخدام معادلة كوبر% 100على فقرات األداة بنسبة 
Pa  = نسبة االتفاق  
Ag  = عدد مرات االتفاق  
Dg  =د مرات االختالف عد  

  خطوات التحليل : سابعًا
   .البحثبعدة خطوات إلنجاز تحليل تان الباحث تقام

مات المرئية والمدركة في فرز الخصائص والس أجلبمشاهدة عينة البحث لعدة مرات من  تانالباحث تقام. 1
 .العينة

 . لفلمالزمنية التي تناولها ا مراحلبتفريغ المشاهد حسب ال تانالباحث تقام. 2
 . الزمانية المختلفة مراحلال أحداثبمشاهدات عدة للربط بين  تانالباحث تقام. 3
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  تحليل العينة : ثامنًا
  Cloud Atlas أطلسسحابة : اسم الفلم

  م 2012الماني امريكي : انتاج

  توم هانكس وهالي بيري : بطولة

  توم تايكور واالخوة وتشاوسكي : خراجإ

  ديفيد ميتشل  :عن رواية

  )3(الفلمة قص
مختلفة لشخصيات مختلفة تعيش في  أزمنةو أمكنةالفلم يقدم قصة البشر بواسطة ست قصص من 

حها شيئًا واحدًا مع اختالف األسباب وربقي في ية التي تنسانظروف مشابهة وتختبر نفس المشاعر اإل
خرين في الماضي ر في حياة اآلوقد تؤث ،تصرفاتنا الفردية علينا انعكاسيعرض لنا الفلم  .والنتائج والتفاصيل

وأي  ،وأي تصرف بسيط قد يلهم ثورة في المستقبل البعيد ،ن كل شيء مترابط بينناالمستقبل، ألوالحاضر و
الحب  :مواضيع الفلم األساسية هي .شر نقوم به يبقى له تأثير في الزمن وقد ينعكس عليناأو  عمل خير

يجمع الفلم بين الخيال و .جراميمقاومة الظلم واالستغالل اإلوة الثوروالحياة والطموح والعدالة والحرية و
  . العلمي والدراما والكوميديا

  الفلم  أزمنةو أمكنة
  1849جنوب المحيط الهادي سنة . 1
 1936 عاصمة اسكتلندا سنة. 2
 1973امريكا سنة / مدينة سان فرانسيسكو . 3
 2012 انكلترا سنة/ لندن . 4
 2114سنة  لجنوبيةكوريا ا/ نيو سول . 5
  )سنة بعد السقوط 106( 2346جزيرة هاواي سنة . 6

 التحليل
الصورة المدركة من خالل حركات الكاميرا وزواياها المقتطعة في إلى  من الصورة المرئية طارينفتح اإل. 1

 : المشاهد المختلفة
لم تكن الكاميرا إذ  ،لفلمجانب الشغل المونتاجي في اإلى  شكلت حركة الكاميرا وزواياها الثقل المهم

دوات للربط أحيان تأخذ دور الراوي الذي يكون غلب األأنما كانت في إوسيط لنقل الصورة وأو  داةأمجرد 
وذلك للفواصل الزمنية الكبيرة والطفرات النوعية في شكل المكان  ،ما بين زمان وآخر ومكان وآخر

سؤولية تشكيل لوحة واحدة من هذا االختالف الزمني والديكورات واالكسسوارات مما جعل التصوير يحمل م
إذ  أحداثول يضعنا المخرج في كونية ما سوف يقدمه لنا من في بداية الفلم ومنذ المشهد األ .والمكاني

صورة الشخص إلى  لكاميرالعلى مع عملية نزول بطيئة األإلى  سفليفتتح الفلم بلقطة عامة للسماء من األ
القصة وألن اللقطة على الشخص كانت قريبة جدًا لتحديد بعض المعالم والوشوم  اثأحديبدأ برواية  يالذ

وهي شخصية  ،والمالمح التي سيحتاجها المتلقي للتعرف على هذه الشخصية في سياق القصة ودورها فيه
سنة على لسان  )106(ما جرى قبل السقوط بـ أحداثخذ على عاتقه رواية أتوم هانكس الذي  )زاكري(
فق التوقع خارج أالكبيرة فتح  )زاكري(على صورة  طارانغالق اإلأن  إال ،بمصاف اآللهة دالتي تع )ميسون(

باتجاه الجمهور وإنما  والفهو ال ينظر باتجاه الكاميرا  ،بصورة مدركة مفادها لمن يوجه زاكري قصته طاراإل
والتي  ،ية للصورة المدركة خارج الكادرمن احتمال أكثرمما أعطى  ،هأماملى شيء ما إالسماء تارة وإلى  ينظر

كان يروي هذه القصة المتشعبة  )زاكري(أن  سيجيب عنها المخرج في نهاية الفلم عندما يكتشف المتلقي
لة مطابقة الصورة التي أوتبقى مس .يةاألرضحفاده وهم في مكان ما من الكون غير الكرة ألمجموعة من 
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رة المدركة عند المتلقي في بداية الفلم مفتوحة على آراء شتى حشرها المخرج في نهاية الفلم مع الصو
قصة الفلم من خالل لقطات سريعة إلى  ويدخلنا المخرج ،تحصى كلما كبر عدد المتلقين وتوقعات ال تعد وال

فعلى سبيل  .طارليسمح للمتلقي ببناء صورته المدركة بعيدًا عن الصورة التي يحددها اإل طارومغلقة اإل
وبداية تقديم شخصية المحامي آدم ومن ثم  1849العام إلى  ول بعد رواية زاكرييبدأ في المشهد األالمثال 

ومن ثم انتقاله لتقديم الصحفية التي م 1936انتقاله للتعريف بشخصية المؤلف الموسيقي الشاب فوربشر 
بعد  ،والناشر كافندشلتقديم شخصية المؤلف  ،م2012لندن إلى  تلعب دورها هالي بيري ومن ثم االنتقال

المصنع ومن  نسانول على سونمي اإلوالتعرف األ ،م 2114نيو سول عام إلى  ذلك تكون طفرة زمنية ومكانية
وهنا تظهر الشخصية التي  .عام على سقوط حضارة البشر)106(أي بعد )2346(ثم االنطالق نحو عام

أكلة لحوم البشر ومن خوفه من الشيطان شخصية زاكري المحاصرة بخوفها من المتوحشين  ؛حداثتروي األ
تحول الصراع إلى  في عودة ،هأفكارالذي يتجسد له في مواقف عديدة ليثبط من عزيمته ويسيطر على 

دمرت اآللة إذ  بعد ،نسانن في اإليما بين الخير والشر الموجود أفكارصراع روحي وصراع إلى  المادي
يجابًا في حركة الكاميرا سلبًا إبدايتها مما أثر سلبًا وإلى  رةوأعادت الحضا األرضوالمادة والتطوير كوكب 

ًا بأن تكون الكاميرا الراوي الرديف لزاكري الذي إيجابلالستخدام المفرط للصور المصنعة غير المصورة و
  .كإله تالتي عبدالمصنعة سونمي  نسانلإلمن خالل الذاكرة الصورية  حداثربط تلك األ

الصورة  إطارتلعب زوايا الكاميرا وم  1973ه في العام أحداثالذي تجري  126المشهد إلى  وبالعودة
تم تضييق إذ  ،دورًا مهمًا في خلق تراكمات من الصور المدركة ذهنيًا أثناء تهديد الصحفية بمحاولة قتل

األمن ما يروي لها رجل إذ  ،الكوادر بأطر ضيقة جدًا خالل الحوار بينها وبين رجل األمن في الشركة النووية
بهذه الجريمة التي تتم فيما بعد بتفجير طائرة العالم النووي أيزك الفلسطينيينتهم العرب سيكون وكيف سي.  

الموسيقار فوربشر وصديقه سكسمث يبدآن بتحطيم  ،1936العام إلى  الذي يعود 156وفي المشهد 
ليشمل الغرفة  طاراإلومن ثم كبر  ،فيها قريبة األولىللصورة التي بدأت اللقطات  أطرطباق ضمن عدة األ

وتبعات هذا العمل كصورة مدركة من قبل المشاهد وتقييمه  طارخارج هذا اإل هو وأبقى المخرج ما ،بأكملها
 .االجتماعية األخالقلشخصيتين المنفلتتين من قوانين عصرهما ول

نوع المونتاجي المستخدم الذي الصورة المدركة من خالل طبيعة الإلى  من الصورة المرئية طارينفتح اإل. 2
 . والمدركة ذهنيًا من قبل المتلقي طارالصورة الموجودة خارج اإلإلى  يحيل تعبيريًا

ه أنواعالقائمة في سردها على المونتاج بجميع  فالممن األ أطلسعينة البحث فلم سحابة أن  لهذا نجد
على الرغم من معرفتنا بأن هذه  حداثرد األالمونتاج المتوازي كان النوع المسيطر على سأن  إال ،تقريبًا

وإنما  ،رض الواقعأمن قبل سارد لم يكن مشاركًا فيها وال مطلعًا عليها من  ىما هي إال قصة ترو حداثاأل
أن األمر والغريب في  فوالطري ،حريته إدراكفي سبيل  األرضعلى  نسانرث تاريخي لنضال اإلإليه كإوصلت 

وهذا ما أعطى دفعة  ،المصنع جينيًا نسانبل حتى اإل ،امرأةاآلتي من رحم  اننسفكرة التحرر ال تخص اإل
ألنها تجردت من عوامل الخوف والضعف  ؛ةهالمصنع سونمي بمصاف اآلل نسانقوية للفلم وجعل من اإل

ن إ ،ت سونمي رمزًا من رموز الحريةأصبحوهكذا  ،نساني في عملية تصديها للثورة على عبودية اإلنساناإل
   .حد الشعوب من خالل آرائها وكلماتهاأت آلهة لدى أصبحتكن قد  لم

على الرغم من اختالف المدد  حداثرض التوازي في األمن الفلم ع 17و  16و  15وفي المشاهد 
ن ذلك يجري كون الراوي في إ ،إال أنها كانت تجري على لسان الراوي وكأنها تجري في زمن واحد ،الزمنية
المؤلف الموسيقي فوربشر إلى  عودة 15ففي المشهد رقم  .ياألرضد الزمان والمكان خارج حدو آخركوكب 
دم آبنفس التدفق الصوري للمحامي المحتضر  16المشهد إلى  ووجود نصف كتاب مذكرات وانتقاله 1936

والصحفية التي تبحث عن  1973العام إلى  حداثومن ثم مزج يؤكد استمرارية األ 1849في الباسفيك 
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يقرأ  1973سكسمث وهو في العام . يتم الربط بين د 17وفي المشهد  .يقة في اغتياالت علماء الذرةالحق
التي بقيت تجري  حداثتنتظم به األ آخروهنا يتضح خيط  ،1934رسالة صديقة وعشيقة فوربشر عام 

خرج مونتاجيًا يحيل الم 18وفي المشهد  .يزك في ذلك الكوكب البعيدآمتزامنة متوازية على لسان الراوي 
إلى  بقطع سريع حداثحيث تتصاعد األ 2012الناشر والمؤلف كافندش عام إلى  حداثخيوط جميع األ

إلى  سريع بعدها قطع ،دمآلهروب العبد أوتور على ظهر سفينة المحامي  1849في الباسفيك  19المشهد 
يكون أن  ول اقناعه بمساعدتها فييزك مع الفضائية وهي تحابعد السقوط في المستقبل البعيد آل 106العام 

 وبالعودة 21المشهد  إلىلتصل  حداثالمرصد القديم في عملية تصاعدية في األإلى  دليًال لها في الصعود
جزأين مؤطرين إلى  تنقسم الشاشة 22وفي المشهد  .حيث تم اغتيال سكسمث عالم الذرة 1973العام إلى 

السالح باتجاه الباب  بصويداخل الغرفة القاتل خلف الباب  ؛غرفةخارج ال إطارداخل الغرفة و إطار :ينإطارب
الصورة  تتجلىوهنا  ،الثاني خارج الباب يمثل الصحفية التي قد تقتل طارواإل ،الذي تقف خلفه الصحفية

  . حداثبانسحابها من مسرح األاألمر نتهي ي أن إلى ،حتفها أم ال ىكانت الصحفية ستلق إذاالمدركة حول ما 
مونتاجيًا  حداثتوازي األإلى  عودة ،72 ،71 ،70و  69 ،68 ،67، 66، 65 ،64المشاهد وفي 

إلى  قطع 65وفي المشهد  ،2114هروب سونمن وهايجو إلى  قطع 64في المشهد  .يزكأحسب رواية 
ومحاولة قتله وهو يركض على ساري  ،في الباسيفيك حول اختيار العبد الهارب كبحار 1849سفينة عام 

تظهر جليًا عملية  68وفي المشهد  .2114هروب المصنعة سونمي إلى  العودة 67في المشهد  .نةالسفي
لسير العبد  69سونمي مع هايجو على الجسر والمشهد  نعةالمص 2114توازي الحركة ما بين حركة هروب 

   .الهارب على خشبة الساري والبندقية مصوبة نحوه
في القصص جميعها  حداثع سريع ومتالحق مع تطور األهناك قط ،99المشهد إلى  85ومن المشهد 

في  .1973حادث سيارة الصحفية وانفجار طائرة العالم النووي  93ففي المشهد  ؛نهاياتأو  ما تحولفإ
وقوع سيارة  95والمشهد  .لفوربشر أطلسنهاية تأليف مقطوعة سحابة  1936في عام  94المشهد 

 االموسيق 1934عام  96المشهد إلى  عودة .تي تدين قتله سكسمثلتقارير اللوضياع  ،الصحفية في الماء
تحرير السجينة المصنعة  2114عام  97في المشهد  .السداسية أطلستكتمل نهائيا ويطلق عليها سحابة 

   .هروب الناشر كافندش من المصحة 2012عام  98المشهد  .سونمي من العبودية
أي إلى  الصورة المدركة بصريًا إطارد فرصة التفكير خارج ن المخرج هنا بقطعه السريع لم يعط المشاهإ

 أحداثكون المخرج يبغي من ذلك حصر اهتمام المشاهد بذروات  ،الكادر إطارخارج  أخرىصورة ذهنية 
  .ه تاركُا له فسحة من التفكير في ختام هذا القطع السريع المتواصلأمامالقصص التي يعرضها 

الصورة المدركة من خالل تضييق المكان ليصبح كل ما هو خارج إلى  مرئيةمن الصورة ال طارينفتح اإل. 3
 . الصورة المدركة ذهنيًا إلنشاءهدفاً   طاراإل

التي تبحث في قضية أساسية في حياة البشر وهي قضية الحرية  فالممن األ أطلسن فلم سحابة أل
وألن للمكان  ،الحرية التي خلق عليهالى إ من العبودية المفروضة عليه نسانه وعودة اإلأشكالوالتحرر بكل 

ن الفلم عبر بشكل عميق عن ذلك من خالل وضع شخصيات الفلم فإ ،سطوته في تكامل شكل الحرية البشرية
إلى  يصل ان للحرية ثمنإإذ  في أماكن مغلقة وضيقة تنبئ بالحالة التي هم عليها وبخطورة العالم الخارجي

  . جلهاأالتضحية بالحياة من 
دم آداخل غرف السفينة التي يروم  اكان المكان مغلق ،1849دم عام آي معظم مشاهد قصة المحامي فف

يسرق مفتاح صندوق الذهب الذي برفقة أن  مدينته حيث يقع ضحية لطبيب بشع يحاولإلى  فيها الرجوع
والطبيب يجبره دم على سرير غرفته آما بين الطبيب و  أكثرينغلق المكان  75ففي المشهد  .دمآالمحامي 

 أجلالمكان المغلق من  إطارويبقي المشاهد يترقب أي شيء يحدث خارج  ،جل قتلهأعلى تناول السموم من 
إلى  دمآعندما حاول المخرج فتح المكان وخروج  157وفي المشهد رقم  .دم من براثن الطبيب الفاسدآنقاذ إ
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المكان المغلق في الغرفة وعودة سيطرة إلى  دةدم والعبد الهارب على العوآسطح السفينة تهب عاصفة تجبر 
   .دم في محاولة أخيرة وحاسمة لقتلهآالطبيب على عالج 

حتجز الدكتور سكسمث مع الصحفية في ي ،19و  18من المشهد  1973وفي مشاهد بداية قصة 
إلى  لوصولليه الصحفية من اإوما تسعى  ،ويدور بينهما حوار حول ما يملكه الدكتور من معلومات ،مصعد

إذ  ،نتاج الكهرباء النوويةإالحقيقة فيما يخص تآمر شركات الكهرباء على العلماء الذين يعملون في تجارب 
ينغلق المكان انغالقًا تامًا بسبب عطل المصعد وحتى اإلضاءة تصبح خافتة جدًا بسبب عطل اإلضاءة الرئيسة 

الدكتور والصحفية يخلعان إلى أن  حرارة مما يفضيارتفاع درجة الإلى  ويصل ضيق المكان ،ضاءة الطوارئإو
والمسافة تكاد تكون حميمية  اوقد وفر انغالق المكان فرصة لهما لتبادل الثقة كون المصعد ضيق ،مالبسهما

تكون هناك عالقة مستقبلية بين أن  لتوقعات شتى في طاركذلك انفتح المكان خارج اإل ،بين الشخصين
يقوم الدكتور سكسمث بمنح إذ  ،ما تم التعبير عنه بعد مشهد المصعد المغلقوهذا  ،الدكتور والصحفية

فيقتل في  ،يدي القتلةأليه إولكن سرعان ما تصل  ،حدأال يشعر بها أن  الوثائق للصحفية بطريقة حاول
أن  الإى الصحفية مع جثة الدكتور سكسمث عل أخرىينغلق المكان مرة  24و  23في المشاهد و .غرفته
عثور الصحفية على مجموعة من الوثائق التي تدين قتلة علماء الذرة من شركات إلى  الق هنا يفضياالنغ

  . 1973مذكرات سكسمث وفوبشر الموسيقار التي أصبحت جزءًا من حكاية  فضال عن ،الكهرباء
 طارنجد اإل 211و  20و  9و  207وفي بناء مشاهد انتحار فوربشر الموسيقار وعشيق سكسمث 

إلى  خبره بوجوب الذهابيصديقه وعشيقه سكسمث إلى  ن ينغلقان على فوربشر الذي يكتب رسالةوالمكا
ونتيجة للشخصية الحالمة الرومانسية المترددة -وكل هذا الحصار  ،فضل من العالم الذي نعيشهأعالم 

نا تكون وه ،فق توقع المتلقي بأن فوربشر سينتحرأيكون أن  ال يمكن بأي حال من األحوال -لفوربشر
وهنا مغايرة  ،طالقة وهو على سلم الفندقويسمع سكسمث اإل ،المفارقة فقبل وصول سكسمث ينتحر فوربشر

المعلن وخارج المكان الضيق في  طارذكية من قبل المخرج في مخالفة الصورة المدركة لفوربشر خارج اإل
   .غرفة منعزلة بفندق رخيص

الصورة المدركة من خالل االستخدام الفعال لعنصر الصوت في إلى  من الصورة المرئية طاراإلينفتح . 4
 . كادر الصورة إطارءات والرموز التي تنتج عن الحوارات والمؤثرات الصوتية من خارج يحااإل

يبدأ الفلم ويعتمد إذ  ،شكل الصوت ومنذ بداية الفلم انطالقة فكرية مهمة تجاوزت التشكيل الصوري
الدائمة  نسانقصة محاولة اإل ؛د السقوط الذي تجمعت لديه كل خيوط القصةعام بع 106على رواية زاكري 

المصنع وعبودية  نسانعبودية اإلإلى  من عبودية الزنجي األسود اها بدًءأشكالللتحرر من العبودية بشتى 
ص لذا اعتمد المخرج اعتمادًا كبيرَا على التنقالت الصوتية ما بين قص .زاكري وشعبه للقتلة المتوحشين

مشكلة الصورة  طارالفلم لتشكل الرابط األساس فيما بينها ولتشكل التدفق الذهني لترابط الصور خارج اإل
إلى  ويشكل عبور صوت مرحلة .المدركة التي تربط جميع الصور التي تم انتاجها فعليًا لجميع قصص الفلم

 هفهو من عنوان ؛تشكيل الصور ميزة مهمة جدًا في هذا الفلم الذي يتطلب تركيزًا إلعادة أخرىمرحلة 
  . أخرىبين فترة ويوحي بذلك والسحابة هي عبارة عن متغير يعاد تشكيله  )أطلسسحابة (

وعندما تتعرف الصحفية على فوربشر المؤلف الموسيقي من  ،1973وفي قصة العام  38ففي المشهد 
التي ألفها فوربشر قبل  طلسألتشتري سمفونية سحابة  امتجر الموسيقإلى  خالل مذكرات سكسمث تتوجه

حيث  2012من عام  52وفي المشهد  .الخلفية التي تربط جميع قصص الفلم الموسيقالتشكل هذه  ،انتحاره
التي  زمنةيدخل كافندش المؤلف صورة وصوتًا في القصة إال أنه ينسحب صورة ويبقى صوته في كل األ

ر مدركة حسيًا من خالل ترجمة للكلمات التي صوإلى  تختلط صوريًا ويبقى صوت كافندش يحيل المتلقي
   .ء الذهنييحاينطقها بقوة اإل
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وهو مشهد تصادر فيه حرية  2012على عام  2114يدخل صوت المصنعة سونمي  ،53 وفي المشهد
 تقدمًا ورجوعًا زمنةليخرج الصوت من هنا بنتيجة تداخل األ ،مصح كبار السنإلى  ويعاد ،المؤلف كافندش

تدفق ذهني غير  يصوت ذإلى  المرئي طارإلوكل صوت يكمل رواية للقصة من جانبه خارج ا ،الوراءإلى 
إلى  صوت المؤلف كافندش يدخل ،2012عام  74بصورة معكوسة في المشهد األمر ويعاد هذا  .منقطع

وهي تحاول الهرب نحو عالم الحرية بعيدًا على األجواء  ،للمصنعة سونمي 2114الدفق الصوري لعام 
خانقة لعالم البشر المصنعين ويرافقها صوت كافندش في رحلة الهرب كما هو يحاول الهرب من مصح الكبار ال

الحرية مهما كان إلى  نسانلتشكيل صورة وسطية مدركة لمحاولتي الهروب هاتين ونزوع اإل ؛الذي سجن فيه
  .الثمن

أولى محطات الهرب إلى  صلالمشهد للمصنعة سونمي وهي ت ،2114عام إلى  العودة 84وفي المشهد 
يخلق صوته صورًا ذهنية إذ  يزكآللعالم الذري  1973والمشهد مرتبط بتعليق عام  ،في عالم البشر الواقعي

توازي المشاهد إلى  يفعله من خالل محاولته الهرب من قبضة الشركات وتنافسها المميتأن  مدركة لما يريد
   .أخرىة زمنية ومدنا ما بين أمامالذي يجري 

صوت فوربشر وهو يروي حميمية العالقة بينه وبين صديقه سكسمث  1934عام  99وفي المشهد 
   .رستقراطيةوالصورة لسكسمث وهو يواصل الهرب من عادات وتقاليد العائلة األ

عام بعد السقوط والصور لسونمي التي يروي  106عودة لصوت زاكري الراوي  117وفي المشهد 
والحرية سواء  ،نادي بالحريةيمصنع  إنسانإله مقدس عبد من خاللها ألنها أول  إلى زاكري كيفية تحولها

الكل يطلب الحرية تاركًا للصورة المدركة  .ولد في خزان أو إنسان ولد من رحم إنسانها من ؤجاء ندا
   .ةفكرة الحريإلى  المصنع ووصوله نسانتلعب دورًا فاعًال في محاولة إيجاد طريقة نشوء اإل أن للخزان

العام إلى  151نتقالة من المشهد سكسمث واإلإلى  فوربشر يكتب رسالة 1934عام  150وفي المشهد 
بد من صورة مدركة  وهنا ال ،دم وهو يحتضر بفعل السموم التي يعطيها له الدكتورآالمحامي إلى  1849

باتجاه المتلقي لخلق تلك  يكون خالقًا لها من خالل تدفقه العفويأن  يكون الرابط فيها الصوت الذي يحاول
  . الصورة المدركة التي ستربط ما بين المشهدين

الثورة ليلخص فلسفة إلى  المصنعة سونمي تلقي بيان الحقيقة والعودة 2114عام  213وفي المشهد 
 ،ين في الماضي والحاضرخرن مع اآلونحن متصل ،القبرإلى  حيواتنا ال تنتمي لنا من الرحم(الفلم بأكملها 

عشرات الصور المدركة يفصح الفلم عن إلى  لهذه الكلمات التي تحيل) حسان تشكل مستقبلناإجريمة و كلو
  . زمنةمختلف األإلى  يبقى صوت سونمي من انتقاالت 214وفي المشهد  .فلسفته

وفي  .سرتهأإلى  دم وهو يصلآالصوت لسونمي والصورة للمحامي  1849عام  215ففي المشهد 
  .الصحفية تنجح في فضح العصابة التي قتلت علماء الذرة 1973عام  220مشهد 

  . لكافندش وهو ينهي كتابة روايته 2012الصوت لسونمي والصورة عام  221وفي المشهد 
الصوت لسونمي ينادي بالحرية والصورة للمحامي وهو يحرق  1849عام إلى  العودة 224وفي المشهد 

وهو  1849دم المحامي عام آزوجة  يألب 223المشهد إلى  وينتهي صوت سونمي لننتقل .صكوك العبودية
 2114الزوجة ينتقل المستقبل عام  يهنا الصوت صوب أب ،دم بالعدول عن فكرة الحريةآيقنع أن  يحاول

الحرية هو  أجلن نهاية كل ثورة نقية من إ ،عدام سونمي لتشكل صورة مدركة لدى المتلقيإالصورة و
  . الموت

عام بعد السقوط  106الراوي زاكري إلى  بداية الفلمإلى  العودة 228مشهد وال 227وفي المشهد 
زاكري أن  الحرية التي ينشدها الجميع لتكتشفإلى  الوصول أجلكمل رواية القصص كلها من أوهو قد 

أن  صورة مدركة ذهنيًا وهي آخرلتتشكل  آخرويروي من كوكب  األرضيروي القصة بأمان ألنه خارج كوكب 
   .على األرض مطلقًا ال حرية
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   نتائج البحث
 حيث أطلسفي التأسيس للقصة في المشهد األول من فلم سحابة  كبركان لحركات الكاميرا الدور األ. 1

 . حداثالمقدمة من خالل غموض شخصية زاكري الذي يروي األ حداثيضعنا المخرج في كونية األ
لصورة مدركة مفادها لمن  طارتح أفق التوقع خارج اإلعلى وجهة نظر زاكري بلقطة كبيرة ف طاراإلانغالق . 2

نهاية الفلم حيث تكمن إلى  ينتظرأن  السماء وكان على المتلقيإلى  فهو ينظر ،يوجه زاكري خطابه
 . اإلجابة

ليسمح للمتلقي ببناء صورته المدركة بعيدًا وقريبًا في  طاراإلاستخدم المخرج اللقطات السريعة مغلقة . 3
 . طارعن الصورة التي يحددها اإلنفس الوقت 

  .كان المونتاج المتوازي هو النوع المونتاجي السائد في الفلم. 4
على الرغم  حداثتم عرض التوازي في األ 17و  16و  15حفل الفلم بمشاهد التوازي ففي المشاهد . 5

 . نها كانت مصاحبة لرواية زاكريأ إال المدد الزمنيةمن اختالف 
 حداثتجري فيها األ األماكن التيمعظم أن  نجد نسانيتناول قضية حرية اإل أطلسحابة ن الفلم سأل. 6

 مكنةات إضافية توحي بصورة مدركة لما سيجري خارج هذه األإطارمغلقة الحدود والجوانب ومؤطرة ب
 .المغلقة

 .شكل الصوت في الفلم انطالقة فكرية مهمة تجاوزت التشكيالت الصورية المرافقة له. 7
اعتمادًا كبيرًا على التنقالت الصوتية ما بين قصص الفلم لتشكل الرابط األساس  أطلساعتمد فلم سحابة  .8

التي تربط جميع مشكلة الصورة المدركة  طاراإلفيما بينها ولتشكل التدفق الذهني لترابط الصور خارج 
 .نتاجهاإالصور التي تم 

  استنتاجات البحث
استخدام  وهوالهواء وهو يشكل السحاب  ما يفعلصورة المدركة للمشاهد كترك المخرج حرية تشكيل ال. 1

  .السينمائية فالمنادر في األ
متشابهة والزمان والمكان في مختلفة  أحداثأعاد الفلم األهمية الكبيرة لدور الصوت في بناء وربط . 2

  .الهدف والسعي لتحقيقه
حدث نماذجها وأكثرها خطورة وهي عبودية العقول أى إل تدرج الفلم في قصة من كالسيكيات العبودية. 3

 .قبل األجساد
  .لفلم المتفرقة مكانيًا وزمانيًاوقصص ا أحداثالتدفق الموحد للمقطوعة الموسيقية ربط . 4
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 الهوامش
  .ینظرارسطو، فن الشعر، ترجمة وتعلیق إبراھیم حمادة، دار ھال للطباعة والنشر، عمان . 1
ً للثقافة یعتقد ا .2 ً متمیزة ما بین متلقي وآخر تبعا ً النھا ستكون قطعا لباحثون انھ ال یمكن ھنا تحدید واضح للصورة المدركة ذھنیا

ً من قبل المتلقي   .والبیئة والحالة النفسیة التي تشترك كلھا في عملیة تشكیل الصورة المدركة ذھنیا
  عن موقع ویكیبیدیا .3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9
%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_2012(  
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