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  ملخص
الطبيعة الفوتوغرافية للسينما جعلت منها أفضل  إن    

بصفتها األآثر  ،وأرشفته  اإلشكال لتوثيق أحداث الواقع
والصفة  هيقونيأمانة بعملية النقل العتمادها على األ

التي تقع   اآللية التي تعمل على تحييد ذات الصانع
ضمن دائرة الصراع بين الذاتية والموضوعية   ومن 

يقوم الفلم التسجيلي باستخدام هذه المواد   أنالطبيعي 
أشار وحسب تقسيم جريرسون لمستويات الفلم التسجيلي 

 المعرفة وأفالم السينمائية ، والمجالت الجرائد إلى أن 
 التي.....،الرحالت وأفالم والتعليمية، العلمية ، األفالم و

 منها تحليل أي أو تقديم رأي دون ،بدورها الواقع تعكس
تدخل الذات وعندها تطغى على الصورة  دون

المشاهد وهذه  دعالية عن مصداقيةالموضوعية لتشكل 
األنواع من الفلم التسجيلي أغنت المكتبات بمواد 

  رشيفية أ
دخول  المادة األرشيفية ذات األصول التسجيلية  أما    
بنية الفلم الروائي الذي يقوم باألساس على الصناعة  ىإل

شكالية حول طبيعة هذا إ أثار فقد والعالم االفتراضي
تقوم على   آليةهناك  أنالتوظيف وقد وجد الباحث 

  شتغالية هذه المواد بالفلم إ
  

 ،المادة األرشيفية، الفلم الروائي :مفتاحيةالكلمات ال
توظيف األرشيف في آلية  ،توظيف األرشيف ،األرشيف

   .الفلم الروائي
  

  Abstract 
The photographic nature of cinema has made it 
the best and  most reliable way to document and 
archive the real happenings. This method is the 
most trusted when it comes to the recording and 
broadcasting process because it relies on the 
iconic and mechanical features that neutralize 
the identity of the maker, which falls in the 
circle of struggle between the subjectivity and 
the objectivity. 
 Documentary films normally use these 
methods. According to Garretson’s 
classification of the levels of the documentaries, 
newspapers, cinema magazines, educating films,   
scientific films , and travel films are the most 
reliable and trusted to reflect the reality 
accurately and objectively without any points of 
view or any analysis, i.e. without any 
subjectivity. As a result objectivity takes over 
and that creates a high level of creditability 
among the audience. These types of 
documentary films enriched the libraries with 
archival materials.  
The using of the archival materials which root 
back to the documentary films in the structure of 
the fictional films is mainly based on industry 
and the virtual world. This created a problem 
about the nature of this use. The researcher has 
found that there is a mechanism based on the 
functionality of these materials in the film. 
Keywords: visual archive in feature film 

archive, archives within  feature film, 
feature film, archival material, The 
method of making the archival material 
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   :مشكلة البحث
، وتمر أمامنا في عدد من وسائل اإلعالم وفي تنتشر آلمة أرشيف بصفة متكررة، وبشكل شبه يومي

المنشورات وخالل المناسبات والمؤتمرات، بل وتصادفنا في أآثر مواقف الحياة الجادة منها والثانوية، ومع ذلك 
فإن ما يتم تداوله هو المدلول البسيط لكلمة أرشيف، وذلك لمجرد التنبيه على أهميتها دون تأملها وبحثها بما 

وتأثيرات، استخدام متفرد  ي، ولكن في مقابل هذا المدلول الذائع نجد لكلمة أرشيف أبعادا ومعان عمقتستحقه من 
  .دخلت المادة األرشيفية في نص العرض البنائيمسرحية حيث  مأآانت في العروض الدرامية السينمائية 

اآيبها على إدخال األرشيف أو مختلفة  اعتمدت في تر أشكاالأن هنالك  سينمائيالمن الواضح عبر تجربة الفن 
خصوصا  الشيءولكن هذا االستخدام وهذا االعتماد ما زال مبهما بعض  ، االستعانة به باتساع معنى األرشيف

الجزئي  أوالكامل  باالندماجباألفالم الروائية التي تعتمد على االفتراض الفني و حالة اإليهام السينمائي القاضية 
 ةوالتقنية السينمائية تتيح لنا صناعة أي ماده للعرض مهما بلغت تكلف .ما يدور فيها في قصة الفلم وتصديق آل 

  .األرشيفيةإنتاجها  فلماذا يستخدم صناع الفلم المواد 
عندما قام الممثل بمصافحة الرئيس األمريكي ) Robert Zemeckis(للمخرج  )فورست غامب( مثل فلم 

لرئيس األمريكي بل استخدم ماده أرشيفه  العلم أنه لم يستخدم بديًال مع ، بل آلينتون بعد فوزه بسباق الجري
 حقيقية يقوم الرئيس بالسالم على احدهم وتم حذف هذا الشخص باستخدام تقنيات الكومبيوتر وإدخال الممثل بدًال

والماآياج  باستخدام تقنيات الخدع والمؤثرات نصناع الفلم يستطيعو أنعنه فظهر وآأنه يسلم على الرئيس  مع 
عن الرئيس األمريكي ويظهر وآأنه هو بدون أن نشعر بالفرق وبهذا أراد صانع العمل أن  أن يقدموا بديال

    .حقيقية مع العلم انه بإمكانه أن يصنع المادة آاملة أرشيفيةيستخدم ويقدم ماده 
خرج العقاد الذي استخدم مثل فلم  عمر المختار للم  األرشيفيةمن  المادة  أخر ًاوهناك من يستخدم نوع

) العنصر الخامس( فلم الخيال العلمي أوالصورة الفوتوغرافية لعمر المختار الحقيقي  في بداية الفلم ونهايته 
وغيرها الكثير من للحرب العالمية األولى والثانية   األرشيفيةالذي استخدم المادة ) (Luc Besson للمخرج

  .األفالم لذلك نجد أن هناك استخدامات آثيرة لألرشيف ضمن هذا النوع من األفالم
في مفهوم األرشيف وتنوعه وآذلك آيفيات استخدام األرشيف في الفلم  ًاواضح ًاهناك تباين آنيتضح  هنامن 

  .ي الفلم الروائياشتغال المادة األرشيفية ف آليةالتقصي عن  الىالروائي مما حفز الباحث 
  

  : حدود البحث
ضمن التخصصية بالمجال  محددايبقى البحث  أنآأنواع فان الباحث يرى  األرشيفيةبسبب اتساع المواد  

  .دراسةالالسينمائية آصور متحرآة  في  األرشيفيةبالبحث عن المادة  ألموضوعبالحد  محدداالسينمائي أي 
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  :تحديد المصطلحات
  : المادة األرشيفية

بمعنى يضع األوراق والملفات في األرشيف وآلمة األرشيف مشتقة ) Archive(لفظة  أرشيف "جاءت 
ارشيون التي تتصل بدائرة من الدوائر في األصل آانت تطلق على سجالت  أوارخيون  –من الكلمة اإلغريقية 

  .)5،االلوسي، بدون ( "الحكومة ووثائقها أي األرشيف العمومي 
رشيف الورقي الذي آان يستخدم في حينها ولم يذآر التعريف نواع متعددة من األأسحب على وهذا التعريف ين

األرشيف بأنه الهيئة التي تتولى مهمة حفظ الوثائق والسجالت "ويمكن تعريف مصطلح منه نواع المختلفة األ
  .)3،وسي، بدون االل( "شبة عامة   أوآانت صادرة عن مؤسسة عامة  إنوالقيود والمدونات بصورة منظمة 

والمحفوظة ) المحفوظات(ديوان  أوإدارة  أوعلى الوثائق غير الجارية لهيئة " األرشيفآذلك تطلق آلمة 
وضعتها شخصية  أولقيمتها التاريخية الدائمة وتسمى أحيانا المواد األرشيفية وهي مجموعة وثائق تسلمتها 

يكون  ان الهيئة على أوتحفظ بواسطة هذا الشخص نفسه  خاصة ومقدر لها بطبيعتها أن أومادية عامة  أومعنوية 
    .ولفظة أرشيف في االستعمال األمريكي جمع وآذلك في اللغة الفرنسية .أحسن تنظيمها

F: Les Archives      "  E: Archives –Archival agency ")،9،1982ميالد(  
تي تنتمي للحاضر ووضعها وحفظها في الجانب الحرفي لجعل المادة ال أخذت إنها التعريفاتويالحظ من 

 .مكان مخصص حتى تصبح تنتمي للماضي في المستقبل القريب
  

  :الوثائق األرشيفية السمعية والبصرية
سمعي بصرف النظر عن شكلها وما يتعلق بها  أوشكل مرئي "وهي الوثائق المحفوظة في األرشيف في 

) 1982،68ميالد،"() ...التسجيالت –االسطوانات –واعها األفالم بأن(من وثائق أخرى وقد دخلت هذه األنواع 
أفالم  للوثائق  أوأشرطة ممغنطة  أومجال األرشيف الحديث وهي تسجيل بالصوت والصورة على اسطوانات 

   .المحفوظة في األرشيف
وظيفية وابتعد عن ال ًاوتقني ًاجاء تعريف المادة األرشيفية في معجم الفن السينمائي سطحيفأما سينمائيا 

تضم مكتبة األفالم عادة المخطوطات الخاصة باألفالم من نسخ صالحة للعرض العام بالمقاسات " حيث جاء 
المختلفة من هذه مجموعة الصور والمخطوطات المتعلقة بها وآل ما نشرته الصحف والمجالت عنها ويستغل 

وبهذا  )1973، 34وهبه،  مرسي،("لحاجة طلبة المعاهد هذه المخطوطات في دراساتهم آما تفيد الباحثين وقت ا
والموضع األخير الذي  رشيفية حين تدخل في الفلم الروائي وظيفة المادة األ إلىلم يشير معجم الفن السينمائي 

تستخدم آدليل على صورة "  التيالسينمائية  استدل عليه الباحث جاء التعريف تحت اسم المادة األرشيفية 
 "ماعية والسياسية والمقابالت الشخصية القديمة التي مضى عليها حين من الدهر اإلحداث الرسمية واالجت

  .)28، 1987مهدي ،(
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  :الدراسات السابقة 
  :دراسة ماهر مجيد

  الوثيقة بين الخيال والواقع  
البيئة الفلمية أو (وانحصرت الدراسة بكيفيات االستفادة من الوثيقة السينمائية لبناء العالم الفيلمي، 

واالعتماد عليها في عملية البحوث آمصدر للمعلومات في األزياء والديكور والطرز المعمارية  ،)زمكانيةال
وأغفل الباحث آيفيات دخول األرشيف الحقيقي  . وآيف يتم إعادة تشكيل الصورة لتصبح شبيها بالمادة الوثائقية 

  .لبنية النص المعروض
  

  :ماهية المادة األرشيفية
من  أألساسيةحاجاته  حدأطلب العلم ضالته المنشودة و تعالى اإلنسان وعلمه البيان آان منذ أن خلق اهللا

أجل أن يعرف نفسه ويعرف عالمه، ولقد تعلم الكثير وحفظ الكثير حتى ضاقت حافظته، فاخترع الكتابة معينًا 
، فكتب على األحجار وعلى تحفظ خبراته ومعارفه عبر الزمن وتنقلها إلى األجيال اآلتية من بني جنسه لذاآرته

وعلى جلود الحيوانات، وعلى آل شيء يصلح أن يكون وعاًء  ىجدران الكهوف وعلى الطين وعلى البرد
وعندما تكاثرت هذه األوعية تفرغ نفر ممن يمتلكون حب العلم والكفاءة لترتيب وتنظيم تلك األوعية  ،للمعلومات

   .)30،2000الجمل،(واألرشفة، أت فكرة األرشيف بطريقة تمكن وتسهل اإلفادة منها، ومن هنا بد
طبيعة المادة المسجلة  أوأساسا على التسجيل باختالف نوع المادة المسجل عليها  ةقائم األرشفةإن فكرة 

وذلك في أرشفة وتسجيل مواقف حياته من وجود آاميرا فوتوغرافيه  ةفالمالحظ إن لدى اإلنسان العادي رغب
أصبحت آاميرا الفيديو  وتطور هذا الميل بالتطور التكنولوجي إذ،الجميع  دكن عنتإذا لم  االغلبيةعند بوجودها 

  .متوفرة في جيب آل واحد من خالل الهاتف المحمول االنلم تكن  إنمالزمة لنا لتسجيل أجمل اللحظات 
و اير يغت دون أي أنها مادة قديمة حقيقية تعبر عن الماضي  ،ألرشيف يعتمد على عامل الزمناإذن ف

على اختالف أنواعها واحده  األرشيفيةوتعد المادة . إضافة لتشمل آل مادة من مواد الحياة ومتطلباتها التي سبقتنا
وتكمن أهمية  .نقل المراحل المختلفة لتطور التاريخ البشري عبر مراحله العديدة علىالعوامل التي تساهم  أهممن 

فالبالد التي ليس بها دور  .افظ عليها خدمة للحاضر والمستقبلحيمثل ذاآرة المجتمع وياألرشيف بكونه  "
  .)185،بدون حمودة،"(لألرشيف أشبه بالمريض الذي أصيب بفقدان الذاآرة فال تاريخ بدون أرشيف ووثائق 

تحتفظ  أنفليس عبثا  "بدون قصد  أوشاهدا على األحداث المختلفة الماضية وضعت بقصد   األرشيف يعتبر إذ 
 .)12،1990غاتشف،"( في المتاحف  وأدواتهالقديم  اإلنسانية اليوم بثياب اإلنسان

تلك األحداث والظروف  على ساعدنا على إلقاء الضوء تفهي  ةرشيفيوهذا هو مصدر أهمية الوثيقة األ
رها ذات قيمة هامة باعتبا تعدفالمعلومات والبيانات التي تشتمل عليها الوثائق  .التي آان قد مر بها المجتمع
فالوثائق التي يتم توليدها أثناء قيام المؤسسة أو  .االقتصادي والسياسي في البالدو مصدرًا للتاريخ االجتماعي

 إلىالهيئة بنشاطها ما هي إال تعبير حقيقي عن الوسائل أو الخطط المرسومة آافة من قبل تلك المؤسسة للوصول 
ق المنتجة من قبل المؤسسة رسمية أو غير رسمية، ما هي إال وعليه فإن الوثائ ،تحقيق األهداف التي تسعى إليها

البيانات بتعبير عن وجودها ومزاولته لنشاطها في واقع األمر، ولهذا فإن تراآم الوثائق يتم بشكل طبيعي 
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إن الوثيقة عبارة عن سجل مدون  " القوليمكن  لذلكوالمعلومات الخاصة بتلك المؤسسة أو الهيئة في المجتمع، 
  .)22،1997العسكر،(.آان رسميًا أو غير رسمي قانونيا أو غير قانوني سواء

ظلت وال تــزال   إال أن المادة األرشيفية، رغم أن العالم يعيش اليوم ثورة معلوماتية علمية حديثة وشاملة
 اذ تعتبر  للمعلــومات التي تــرتكز عليهــا الدارسات والبحوث العلمية في مختلف المجـاالت، ًاومهم ًامصـدر

   .الوعاء المادي للمعرفة وللذاآرة اإلنسانية
 ،وآثيرةالكثير من المتخصصين في هذا المجال فجاءت متنوعة  أوردهاالتي  األرشيفيةأنواع المواد  أما

الذي  التصنيف األنواع هوأفضل تصنيف يتوافق مع أهداف البحث باعتباره شامال لجميع  إنووجد الباحث 
  :تلخص بالنقاط التاليةي والذي) إبراهيمبو السعود أ ( وضعه الباحث

 .عرض أو بيان أو تقرير حول حدث وقع، أو هو تحليل نقدي لعمل تم تأليفه: االستعراض .1
 .ن البالستيك لتسجيل ونسخ األصواتقرص م: األسطوانة .2
  .)الرسالة الجامعية(األطروحة  .3
لوحات ومحفوظات ورسوم بيانية  مجموعة مصنفة من الخرائط، وبتعريف أوسع مجموعة: األطلس .4

 .)ASMOتعريف المنظمة العربية للمقاييس (
 .تفرقة بهدف عرضها بطريقة مسترسلةتجميع تسجيالت م: الترآيب الصوتي  .5
  .عرض ألنشطة هيئة خالل فترة معينة أونتائج بحث أو دراسة : التقرير .6
 .نشرة تصدر على فترات زمنية قصيرة جدًا: الجريدة .7
   .بيان يتم بطريق الرسم أو أي طريق مماثل ويعرض آل المعلومات المعطاة: نيالرسم البيا .8
شريط رقيق من البالستيك لين تغطيه طبقة من أآسيد معدني ويسجل عليه الصوت : الشريط الممغنط .9

ص أو أشرطة معبأة ويمكن أن يكون على شكل بكرات مختلفة األحجام أو أقرا ،بوساطة آلة تسجيل
 .مختلفة األحجام

   .لمعلومات تتم بوساطة األشعة، وتكون عادة عن طريق االستعمال البصري: الصورة .10
هو شريط خاص ممغنط تسجل عليه إشارات ) أو الشريط الممغنط لتسجيل الصور: (شريط الفيديو .11

 .)ASMOتعريف المنظمة العربية للمقاييس (بصرية وسمعية، ويمكن استعادة سماعه أو مشاهدته 
شريط ممغنط تسجل عليه إشارات بصرية وسمعية، ويعرض باستعمال آلة العرض  :الفيديو آاسات .12

 .على شاشة جهاز التلفاز
تعريف (سطح حساس مصنوع من مادة لينة وشفافة في شكل شرائح أو أشرطة أو بكرات : الفيلم .13

 .)ASMOالمنظمة العربية للمقاييس 
 .أو فيديومن البالستيك لشريط صوتي، فيلم سينمائي  وعاء: الكاسيت .14
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تطلق هذه التسمية على بعض النشرات الدورية التي تتولى عرض ): news letter: (النشرة اإلعالمية .19
  .)2001 السعود ، أبوظر،ني( إدارة إلعالم أعضائها أنشطة جمعية أو

 
  :والسينما  األرشيفيةالمادة 

   األرشيفيةتطور المادة  .1
رن ال      التكنولوجياومع تطور  ا العصر خالل الق ي      أسابع عشر   التي مر به ائل الت د من الوس وجد العدي

ة أرشفة      أنيمكن  واع األ        األحداث تسهم في عملي وى أن ا أق ينما لتعطين ا الس ة ومنه  ةفـرش والمواقف المختلف
ة من خواص     ًاءبطريقة الصناعة بد رشيفية صدقا آونها تختلف عن باقي مصادر المادة األ من خاصية مهم

ا    ينمائية بأنه ع  "الصورة الس ع   تتمت رة للواق ارتن، ( "بمظاهر آثي الواقع     ) 12،ص1964م ينما ب رتبط الس اذ ت
ينما           ،ًايتالزمارتباطا  ن يستطيع أي مشتغل في الس ينما، ول ن تكون س ع ل دم شجرة    أنمن دون واق  إذا إاليق

جرة  ذه الش ورت ه الفلم "ص نحف اهد  يم االمش الواقع  إحساس رب ون  أآث ه الفن ا تمنح رىمم                                  " األخ
الواقع الذي يدخل في نسق  إلى )اندرية بازان(يشير منظر الواقعية في السينما و)  259، 2008ستيفنسون ،(

وعين من        "المجال السينمائي، بأن  ى ن د عل ع وتعتم ن الواق ا ف واع السينما تحقق آمالها بكونه ع   أن ع  ،الواق واق
الم  مكاني، وهو الدنيا الحقواقع  بصري و ع      يقية لع ان الواق ذا ف ة، وهك ينما  األساسي الطبيع ان    للس ع المك واق

درو، (،"الذي بدونه لن تكون الصور المتحرآة سينما ا         )1987،134ان ان بم ا المك ل لن ينما تنق أن الس ذا ف وبه
ى الصفة    وأشياءيحوي من فضاء  ة وعالقات، نقًال صادقًا باالعتماد عل دخال      اآللي ان ت ى الفن ي تفرض عل  الت
ان (فنه ويعلق  إنتاجبسيطا في عملية  ى يصل      ) يوري لوتم ة حت ى في دراسة تعاقبي دء    إل ينما وصدقها ب  االس

   .الكذب بإمكانهونص ليس  ،الكذب بإمكانهنص  انها أساسبدراسة الكلمة وعدم ثقة المتلقي بالكلمة على 
ة بسر   ق     وبسبب حاجة الفن المتزايدة للحقيقة ارتفع شأن الوثيقة التاريخي دها جاء التحقي عة ملحوظة بع

ال    ليحتلالصحفي  م يلبث     إالمكان الوثيقة آنقيض للخي ه ل ارة        أن إالان د، وجاءت عب ا بع ارا فيم القى انحس
ة فضال عن         أن إلى، )نه يكذب آصحفيإ( ة الدامغ ي جمعت خصال الوثيق ظهرت الصورة الفوتوغرافية الت

ينما  اءت الس م ج داقية ث همتالمص دراتها  وأس داقية  يفق ة بالمص ة الثق ع درج ي رف ة ف جيل الحرآ  تس
ان، ( ذي تتطرق    ، )21-1989،19لوتم ال ال ه والمث ه عن درجة         إلي ان في معرض حديث وري لوتم  صدق ي

ه  لو عرض على جمهور صورة فوتوغرافية  هو أنه المادة، ا وعرض   بدرجة وضوح قليل لوحة   تلشخص م
ة  تشكيلية لنفس الشخص فان الجمهور سيصدق الصورة     ا الفوتوغرافي ل  ألنه ر الشخص   تمث من اللوحة    أآث

ان  أوقد تكون اللوحة  .التشكيلية  ل التفاصيل    أندق من الصور فيستطيع الفن ة ينق ذي لوجه الشخص    الدقيق  ال
هي التي التقطت الصورة وفي المقابل ذات الفنان هي  اآللةيقين الجمهور بان  أن إال نقلهلن تستطيع الكاميرا 

ي رسمت  ينمائي  بوالت وهم الس ة ال اهد وبطبيع يكولوجية المش الق بس ذا متع ا ليست " الطبع ه فالمقصود هن
راه   أيمان بحد اإل إلىالمطلقة بقدر ما هو ذلك االعتقاد االنفعالي للمتفرج الذي يصل  األمانة ا ي ه   أن م ام عين م

رأي    ، )1989،21لوتمان،( ،"هو حقيقي تمامًا ًا ل ازان (وهذا مطابق تمام ينما    ، عن ا )ب أن الس ة ب ادة  إلحقيق ع
، في الموضع السابق في تشبيهه البليغ للطبيعة في سبيل شرح )بازان(عبارات  أجملمن  إنعرض الحقيقة، 

ن،      أ"  الفيلميةمادته  د الف ر من تقلي ان   إن الطبيعة تقوم بعمل اآب د الفن ا تقل ازان ( ،"نه ا    )1968،15،ب ذا م وه
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ة بكل    إعمالالتصوير يمثل بالنسبة للحواس  إن:" ه، بقول)دافنشيليوناردو (الفنان التشكيلي  إليه أشار الطبيع
دا  أنهما )1970،222برتلمي، ( ،"واقعية وتأآيد د الصفة      نيع ًا، وتع ة فنان ة الطبيع د   اآللي ازان (عن ا ) ب  أساس

تفوقًا على  الطبيعة تعد أنبسيطًا فيها، وبما  هذه الصفة تفرض على الفنان تدخًال أنوبما  .مفصليا في نظريته
  .قدراتنا البشرية، لهذا فهي تسيل على السليلويد وتشكل  بصمة

ة من    ي  وهذه البصمة تشكل شفرة مفكوآ ه المتلق ا  ي ألن ك مرجعياته يس   اإلنسان وبصمة   .متل  اإلنسان ل
لويد تصبح صورة الواقع على السليف، التي ال يخالطها الشك عليهاإلثباتات الدالئلية  أعلىنفسه ولكنها تعد من 

م ال مقاربًا له وبهذا  بصمة الواقع ليست الواقع بل خطًا – ادة    الفه ة تشكل الم ة والمصورة    الفيلمي من   المكون
جزء من التاريخ نفسه يحمل مصداقية آبيرة  ايضا ألف صورة وصورة دليًال على التاريخ فحسب، وإنما هي

دة   هبصور األولىعالمية القديم عن الحرب ال اإلخباريالفلم "ن إلذلك ف .عند المشاهد ة   وإضاءته المجع الرديئ
   .)259 ،1993ستيفنسون ،"( وقلة وضوحه وحرآته المهتزة يمكننا ان نثق به تماما 

دء من   السينمائيةجاءت عبر التجربة  فقد السينمائية األرشيفيةتشكل المادة  أما راع   ب ة اخت  أنحيث   اآلل
الم     ينما في الع د  المتتبع لتاريخ الس ا يج ة،     أنه ة توثيقي دأت بداي د ب ي صورها     "حيث   ق ى الت أن اللقطات األول

ة   )لوميير(اإلخوة  ال من المصنع، وصبي     من   )2007،39رووم،(" آانت وثائقي تهم تفاحة   خروج عم .. يل
ر         ة للتعبي يلة فّعال ا وس ن أنه ة حين أيق ومع تراآم الخبرات، أدرك المصور السينمائي إمكانية السينما التعبيري

ن،   عن وجهة الم   وارتقت نظره، فتحّولت السينما من مجرد حرفة إلى ف ه  األف ى التسجيلية    التوثيقي دأت إل  وب
ج ب   ينمائية تض ات الس يفيةمواد الالمكتب تخدام    األرش ة لالس موالقابل ادة   أه در لم يفيةمص م    األرش و الفل ه

ا     در بن ذي يج جيلي ال داً   أنالتس ه بن رد ل ًاخا نف ع ال    ص وي م كل ق ه بش ادة الرتباط يفيةم ينمائية األرش  الس
   .الروائيفي الفلم  المستخدمة

 الفلم التسجيلي  .2
ة    الفنون من بقية أآثرتعتمد السينما  الواقع الموضوعي   أعلى عالق ية ب ة ن أل ، ساس ا    آل التصوير حينم

وديال (تنقل طرازا   أو، )تسجيلي(اته ذصور الواقع الموضوعي  إماتدور تنقل على الشريط الحساس  ا حي  )م
ع  ا لواق ينمتحرآ ي مع ي( .فن ور، )روائ اد تط ة  اتوق ذ البداي ينما من ىالس ور  إل ارينظه  تي

ين جيلي(اثن ذي     أ )روائي،تس اص ال ه الخ ي منهج نس فن ا آج ل منهم بح لك ع   أص تمرار م التطور باس ذ ب خ
د البريطاني   .  تطورهما المختلف والمتنوع ى ي دي ) غريرسون ( ونهض الفيلم التسجيلي عل ور ( والهولن نس ي

وع من       )فيرتوف (والروسي  ) ايفنز ذا الن ا انتشر ه الم ، وسرعان م ه    األف ذي يعرف ينما    األبال الروحي للس
الم التسجيلية ي الع ة أ: "جون غريرسون ف يلم التسجيلي هو معالج ة  األحداثن الف ة الجاري لوبالواقعي  بأس

  .)1965،11هاردي ،( " الخلق الفني
ى التعرف  أنوعلى الرغم من . ليه إاآتشاف الواقع والتعرف  إلىتنبع من الحاجة  هذا النوع  وأهمية  إل
وضوحًا في السينما التسجيلية سواء من الناحية  أآثرنه يكون أ إالبآخر هدف لكل الفنون، أو بشكل  الواقع هو

ادر    مأالموضوعية  الفيلم التسجيلي ق الواقع بكل        -األساس في   -الشكلية، ف ة ب ة مباشرة وغني ق عالق ى خل  عل
ة   أ ،يستعين الفنان بصور مماثلة ومصطنعة عن الواقع ذاته أندون  األصيلةوطاقاته الشعرية  إيقاعه ا عملي م
ة           إعادة ر مطلوب ة غي ة، فهي عملي ة معين ي تحدده معرف ا ، أصال بناء الواقع وفق تصور ذات ا    إنم تنوب عنه
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ي نفسه،       ،عملية مونتاج الحياة آما هي ع المرئ وم بتنظيم الواق ي وفق      و أوتق الم الفعل وم بتوليف الع  إدراكتق
 الناقد يقول لذلك حسية، آشف الواقع اليومي بوسائل فنية إلىالفني الفّعال الذي يتوصل  األسلوبيتجانس مع 
ر  جان الفرنسي ه عن     يميت م التسجيلي    خصائص  في معرض حديث ع  تسجيل  "ن إالفل اً  الواق  إي من  عاري
ق  أآثر   ساهم  تزوي ا  ب الم  فعلت  مم رة  أف ا  آثي ق  في   غيره م  تحقي ى  رب أآ فه ة   لمعن ينمائية  القيم         "الس

ري ،( وعين من  ،)1997،209ميت ين ن ارن ب ا نق جيلية، فإنن ينما التس ي للس دان الحقيق د الحديث عن المي عن
اً الذي يهتم بنقل الحدث مباشرًة،  األولالعمل السينمائي التسجيلي،  م مع     ،أي يهتم باللحظة تمام ا ت د آم  اثأح

  ... التي التقطت يومياتها وتفاصيلها واألفالمفي مصر ضد نظام حسني مبارك الشعبية  االحتجاجات
 ،األرشيف إلىالبالغة وهو يتعلق تمامًا بالحاضر ثم بعد ذلك يتحول هذا الفيلم  أهميتهمثل هذا العمل له 

على دراسة،  األولىيقوم بالدرجة عمل  إلىالفيلم التسجيلي الثاني فهو الذي يتخلص من تصوير اللحظة  أما
ن يحمل وبجدارة مكان البحث في أي الفيلم الذي يستطيع أ ،مسح اجتماعي شامل أووعلى بحث ميداني 

اي الرؤية  ....الشاعري أالجتماعي - السياسي أنواععلى عدة  أساسيمئات الصفحات، وينفتح بشكل 
 األصيلالفن السينمائي  أنلسينما بالعالم لوجدنا التجارب في نطاق ا إلىعدنا  وإذا ،الشاعرية لشيء ما

والعظيم والمعبر عن روح العصر ومشاآله الملّحة تطور ببدايات تسجيلية مهمة وجادة سبقت السينما 
التجربة التسجيلية الغنية مارست  أنتاريخ السينما يدلنا على  أنالروائية وصاحبتها على طول الخط، آما 

النقد المفعم بالحماس  أن إلى إضافةر مجموع السينما والفيلم الروائي بشكل خاص، تأثيرًا عظيمًا على تطو
 ،ينابيع ال نهائية التجاهات خالقة في مجال الفيلم الروائي إلىالفيلم التسجيلي تحول  إتباعوالمبدئي من قبل 

ات الفنية للفيلم مستعارة من االنجاز باألساسمما جعله يستعين ويوظف وسائل وعناصر شكلية مدهشة، هي 
في السينما   األرشيفيةبدايات االستخدام للمواد كانت فبهذا النوع   األرشيفيةاالستعانة بالمواد  أما .التسجيلي 

الروسي  دزيجا فيرتوف  جعلى يد المخر) الفلم المجمع( )آاريل رايس(عليه  أطلقئقي الذي ثافي المجال الو
 أو األدنى المستوى":مستويين إلى التسجيلي السينمائي إلنتاجا )جريرسون (وقسم. ) 1964،283 ،رايس(

 وأفالم والتعليمية، العلمية، واألفالم المعرفة وأفالم السينمائية، والمجالت الجرائد يشمل الذي :األقل
 أن يرى الذي وهو  :األعلى المستوى ،تحليل أو رأي تقديم دون بدورها الواقع تعكس التي ،.....،الرحالت
 خالقة معالجة مقَديو واجتماعيًا سياسيًا مغزى تتضمن التي  األعمال على التسجيلية األفالم مصطلح يقتصر

  .)2002،13 علي، وإمام الحديدي("المخرج نظر وجهة عكس،يو لموضوعاتها
اغني المكتبات السينمائية  هوهو بدورفلم تسجيلي  إلىتطورت  ةفييرشالمادة األ أنونالحظ مما سبق 

ز يوبالطبع اهم ما يم. التي جرت األحداث الكبيرة ولتراث للماضي ادقيق تسجيًال التي تعداألرشيفية بالمادة 
وقعت بالفعل  ألحداث واقعيُا عتمد على الواقع في مادته بمعني ان يكون تسجيًالت األساسفي  اانههذه المواد 
ميزاتها  أهمومن   األحداثتقع فيه  يالذولكن من نفس الواقع ، ادوار معينه ألداءممثلين  إلىوال تحتاج 

من خالل تصويرها وعرضها  بل ان موضوعها هو المسيطر  واألسلوبال نشعر بوجود المؤلف  اننا أيضا
    .الشاشةعلى 
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  :فهي  التسجيليفي الفلم  األرشيفيةتوفرها من استخدام المادة  أنالتي يمكن  اإلمكانيات أما
   .مختلفةودالالت  يمكن للمادة ان تحمل تفسيرات. 1
   .وتؤآد على محتوى بقية المشاهد واللقطات االخرى التي لها عالقة معها. 2
   .عن وضعها التاريخي وتستعمل آوسيلة للتعبير بهدف تعميم الفكرة  األرشيفيةويمكن عزل المادة . 3
                     .هدف المطلوب من الفيلملوفقا ل جديدة األرشيفية معانيتمتلك المادة  أن ويمكن .4

  .)178-1975،170،مدنات(
  

 اشتغال المادة األرشيفية في السينما  الروائية  آلية .3
سرعان ما برز اتجاه بعد تصوير األفالم األولى في السينما يستعين بكل طاقات الفن التصويري 

كيل الواقع وصناعته على وبدأت بوادر إعادة تش، وصناعة المناظر السينمائية بخدعها وحيلها داخل االستديو
أساس خلق الوهم بالواقع وليس الواقع نفسه الذي يطلق عليه دالي اندرو الواقع االفتراضي الذي جاء من 

   .خيال صانع العمل ليوهم المشاهد بعالم حقيقي
أنها  السينمائي إمكانية السينما التعبيرية حين أيقن الفنانأدرك  للتصوير السينمائي األولىبعد التجارب  

 ةوسيلة فّعالة للتعبير عن وجهة نظره، فتحّولت السينما من مجرد حرفة لنقل الواقع  إلى فن، وانطلقت موج
تحولت من اللعب واألفالم الروائية  التي تعتمد اإليهام بالواقع وليس الواقع نفسه وامتزجت الصناعة بالفن 

صانع فلم في  أيلفن الفلم اآبر مما صنع  األساسيةة انشأ اللغ باعتباره) آريفت.دبليو.دي (الى الفن على يد 
  .)1981،188،جانيتي ("تاريخ السينما 

حيث اخذ  ،األولىللتجارب  ةالروائي فقد آانت مصاحبآما بدايات استخدام المادة األرشيفية بالفلم 
بغية الوصول المواد المسجلة  إلىاللقطات األرشيفية  يضيفانفي مختبر المونتاج  )آيلوشوف(بدوفكين و

  .لنظرية المونتاج البنائي
الموضوع له عالقة  أن وهوبما يخص الفلم الروائي  )مارسيل مارتن(الفرنسي  الناقدونؤيد ما جاء به 

هو إدراك والواقع الذي يظهر في الصورة هو نتاج إدراك ذاتي للعالم  أيبما يسميه بالمعادلة الشخصية 
أما في المادة األرشيفية فال يوجد مخرج بمعنى  )21،1964ظر،مارتن،ين(هذا ضمن الفلم الروائي ،المخرج 

الصورة الروائية الذاتية  أنوبما ، الموضوعية هي التي تطغى على الصورة إن .الكلمة وال إدراك وال ذات
ولكي نحقق  - تتجاور مع الصورة األرشيفية الموضوعية  التي تخرج عن ذات المخرج )مارتن(آما وصفها 
 بأسباب األول ،من مستوى بأآثروجب علينا دراسة المادة األرشيفية   -اشكاليتهاعن  واإلجابةراسة هدف الد
الثاني  والمستوىروائية مثيله لها  أخرىصناعة  على العمل مع مقدرة صانع األرشيفيةالمادة  استخدام

    .الكيفيات التي ظهرت بها المادة بالتجاور مع المادة الروائية



  الغرايبة

122 
 

  
 المادة المعروضة لزيادة اإلقناع بالحدث   زيادة صدق .1

عادة ما يظهر هذا االستخدام في الفلم التاريخي حيث لم تكن السينما قد سجلت تاريخ هذا القرن 
بطريقة واعية فقط بل إنها ذهبت ابعد من هذا بسعيها الدائم الن تكون قريبة وملتصقة من مراحل وأجواء 

 المشاهد فأصبح ،وسط هذه األجواء إلىالسينمائية بدورها على نقلنا تاريخية مختلفة، آما عملت الصورة 
 األحداث وبذلك أصبحت، داخل هذه األحداث المتنوعة التي مرت بها اإلنسانية عبر تاريخها الطويل

  .)1999،300دافيد،(. واضحة بالنسبة لمفاهيمنا وسهلة وقريبة منا بحيث نستطيع استيعابها التاريخية
 أويتخلى  أنمن السينما ال يستطيع "فأن هذا النوع  . أتي هنا لزيادة صدق المادة الممثلةواالستخدام ي

انبثق عبر سلسلة  النوع وهذه  ،حقيقتها التي تشكل عنصرًا أساسيا بالنسبة له أويتمرد عن صدق اإلحداث 
آذلك نجد هذا  )1999،301دافيد،( ،"من األعمال الكبيرة التي آان يخلط فيها التاريخ مع البيئة المعاصرة 

عندما خرج جمال عبد الناصر على  ) (1972)ليوسف شاهين( ،)العصفور(فلم  فيالتوظيف واضحا 
خطاب التنحي وهو حقيقي  ىالشاشة ليلقي خطاب التنحي عن المنصب الرئاسي  فالرئيس نفسه خرج والق

مشهد المكالمة ) ليه إسكندريةم فل(آذلك استخدم شاهين في .مع الحدث حقيقيةالمشاهد على صله  فأصبح
ونرى بعد  ة،تخبره على الهاتف بان عربات االنجليز تتحرك راحلالتي  وأمهبين الشخصية الرئيسة  الهاتفية

واستخدم  .  وهي تتحرك مع قطار في عمق الصورة يةلرتل من المرآبات االنجليز ةرشيفيأهذا المشهد مادة 
تجاورت مع  األرشيفيةمن المواد  اإلسكندريةنة يف النازي على مدلمشاهد القص أفي نفس الفلم عرض أيضا

 الممثلة  وزاد دخول هذه المادة األرشيفية من صدق المادة التاريخية ًاداخل خنادق يختبئونمواد روائية لجنود 
  .لألحداث األخرى المعروضة في باقي أجزاء الفلم

ن المادة في هذه الحالة ال تأخذ موضوعها من تراثها  الذي صور فيه إنما أوتجدر اإلشارة هنا إلى 
 . من المادة الروائية أي أنها تفقد موضوعها وتدخل ضمن الذاتية التي يتميز بها الفلم الروائي ًاتصبح جزء

سمة الحقيقة ا تأخذ ولكنها ضمن هذا السرد فإنه، لذلك يستطيع صانع الفلم تطويعها حسب مادة الفلم الروائي 
  .داخل الخيال

 )Michael Bay( إخراج ) Pearl Harbor)  2001األمريكيخر على هذا النوع هو الفلم آومثال 
الذي يحاول أن يستميل المشاهد نحو أمريكا  ضد اليابان و ،الحائز على أآثر من جائزة من ضمنها األوسكار

فقدم الفلم المادة األرشيفية .  )بيرل هاربر( القابع في ميناء  ، راء الهجوم الكاسح ضد األسطول األمريكيج
 ةآذلك قدم مواد أرشيفي، من  بداية الفلم  الهجوم األلماني على إحدى المدن وتصدي أمريكا لهذا الهجوم 

شاهد المؤلمة التي قدمها المخرج مبررا تمثل سقوط طائرات يابانية بفعل المضادات األمريكية فأصبحت الم
كون مصدرها الجرائد يقد  أرشيفيةوبالطبع هذه المواد هي . حقيقيا لدخول أمريكا بالحرب العالمية الثانية 

قام عندما ما مصداقية المادة فان المشاهد يرى هتلر الحقيقي إ ،الحرب واإلخبارية في ذلك الوقت أو مصور
 ،شيفية مع أخرى لدبابات تقصف مدنا مع الرجوع لصورة هتلر رافعا يدهالمخرج بمزج الصورة األر

فأننا نتعامل مع هذه الصورة   السينمائي مع العرض يواالعتقاد االنفعال سيكولوجية التلقي باالعتماد على و



 المجلة األردنية للفنون

123 

 

ها  ليس له عالقة ب أخرىالمخرج قام بمزج صور هتلر بمواد  أنصادقة وال نضع باالعتبار  أرشيفيةآوثائق 
  " معنى اللقطة سيعتمد على الطريقة التي نصور بها وعلى ما يسبقها وما يتبعها"فان  لذلك

  .)340، 2002لوسون،(
فقد استعمل المخرج جهاز التلفاز لعرض ) العصفور(آيفيات عرض المادة األرشيفية في فلم  أما

تي تشاهد الحدث الحقيقي خطاب جمال عبد الناصر لنصبح نحن المشاهدين وآأننا بجانب الشخصيات ال
بحيث جاور اللقطات ، وبهذا االستخدام حافظ المخرج على حالة اإليهام السينمائي التي تميز بها الفلم

المادة  األرشيفية مع اللقطات الممثلة بردود أفعال الشخصيات حول خطاب الرئيس جمال عبد الناصر ولم نَر
   .ا اقتصرت على حدود الشاشة التلفزيونيةإنم) اإلطار السينمائي( معروضة بكامل الشاشة

عن طريق دخول إحدى  قدم المخرج المادة في بداية الفلم )  Pearl Harbor(آذلك في فلم   
 من الفلم السابق أقوىالترآيز آان  أنالشخصيات لقاعة عرض سينمائي ومشاهدة جريدة إخبارية إال 

لعرض  طويًال ل الشاشة السينمائية وأخذت وقتًاعلى المادة األرشيفية بحيث أصبحت بكام )العصفور(
لرسالة الفلم  بل قدمت اختصارًا ل،آامبشكل للفلم ًا وأصبحت المادة هنا تمهيد الحقيقيةالمشاهد الحربية 

مع أن حادثة بيرل هاربر موثقة سينمائيا  ،واقتصر استخدم هذه المواد في هذا الجزء فقط من الفلم.  هالنهائي
 ةبالمحافظة على حالة االندماج العاطفي مع المشاهد الروائي المتلقيأراد أن يثير عواطف  إال أن المخرج

  .لصالح أمريكا ضد اليابان
  

 ما بين الماضي والحاضر و المستقبل  ةعقد مقارن .2
يمكن ان تستخدم لعقد مقارنه مع الماضي بصفة الحضور في الفلم من خالل المادة األرشيفية  

والفيلم تناول أآثر . لمخرجه يوسف شاهين )إسكندرية ليه(في فلم  ى ذلكوائية آما نرالر تهوالحاضر بصف
في فترة شبابه آما تناول طبيعة  ،يوسف شاهين عن من قصة  فتناول قصة يحيى المحب التمثيل والذي عبر

وهو إبراهيم وفتاة يهودية  مصري وذلك عن طريق قصة حب بين شاب اإلسكندرية الحياة االجتماعية في
آما تطرق الفيلم للسياسة وذلك عن طريق قصة مجموعة من الشباب يريدون التخلص من  ،وهي سارة

ه نشأة العصابات اليهودية وآيف أن يحيى فقد صديقه بسبب انضمامه لهذ أيضا  وتناول، االحتالل اإلنجليزي
    .العصابات

ان المخرج استخدم المواد األرشيفية في الفلم أآثر من مرة في أآثر من حدث الى وتجدر اإلشارة هنا 
هتلر  أمامبالفلم ولعدة أسباب حيث عرض في البداية القوى األلمانية وجاهزية الجيش األلماني باستعراض 

السياسية للفلم وتوضيح  األهميةوإضفاء  وآان سبب االستخدام تحديد زمن حدث الفلم ،ةمع خلفية صوتي
   .لهاالتجاه العام 

 التياتهم في شوارع المدن دومطار أوربايهود الضطهاد  ةحيث استخدم المخرج مشاهد أرشيفي
) أرشيفيةآمادة (النازي أيديواضطهادهم على  أوربايهود بين وضع يحتلها النازيون لكي يخلق مقارنه 

حيث يجئ رحيلهم هربا من  )آمادة روائية( يعيشون في سالم ورفاهية الذينوبين وضع يهود اإلسكندرية 
  .أخرنوع  إيالخطر النازي وليس نتيجة  الضطهادهم من 
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وأن العديد من النقاد والعاملين في حقل األخبار يرون أن المواد الوثائقية ترتكز على العناصر الفنية "
هير عن طريق تفسير الماضي وتحليل الواقع وتوقع الخالقة، وهي تلعب دورًا في زيادة وعي الجما

  .)205، 2003روبرت،( " المستقبل
 )The Fifth Element 1997(آذلك نجد ذلك واضحا في فلم الخيال العلمي العنصر الخامس 

فقدم لنا مشاهد من  ،المستقبل أحداثفي خضم  ةواضح أرشيفيةالذي يقدم لنا مادة  Luc Besson)( أخراج
من مكان وحالة القتل  أآثرالمية الثانية ومشاهد من حاالت االضطهاد في العالم لإلنسان في الحرب الع

القادم من ) امرأةآائن فضائي بشكل ( وعرضت هذه المادة على العنصر الخامس،والتشرد التي سادت العالم 
 هآما صور األسود اإلنسانفجاءت المادة األرشيفية لعقد مقارنه بين ماضي  ،األرضالفضاء الذي سينقض 

 وهي أند الحريات وفي نهاية الفلم يقدم المخرج رسالته يمن الظلم وتقي يعانيالمخرج ومستقبله الذي مازال 
من خالل اطالع ودراسة الكائن الفضائي  وعرضت هذه المواد  ،اإلنسان بإنسانية إال يأتيالعالم ال  إنقاذ

على طبيعة سردية صانع العمل يحافظ  تلفاز صغيرة لكي حيث شاهد المواد من خالل شاشة اإلنسانلتاريخ 
  .الحدث الذي ينتمي للخيال العلمي 

  
 .عدم المقدرة على تنفيذ بعض المشاهد .3

 تشكيل   بإعادةن يقوموا أ وليستطيعوا ،الفلم إنتاجهم ميزانية ضعيفة في متحك األفالم يصانعبعض 
وال يمكن  باألرشيف فإنهم يستعينونعلى مشاهد مكلفة  األفالمت حو نإ أومثال  ًاريخيتا الفلم  آان إنالواقع 

ليه  إسكندريةفلم  إليهوآمثال يمكن التطرق ، الفلم في تلك اللحظة إنتاجبمراجعة واقع  إالالبت بهذه النقطة 
احد الشباب بإلقاء  فقد قامعندما عرض المقاومة المصرية ضد االحتالل البريطاني  )يوسف شاهين( إخراج

 ةانفجار المرآب ماأالذي يلقي القنبلة من طبيعة الفلم الروائي  الشاب،المرآبات البريطانية  إحدىنبلة على ق
زيادة صدق الصورة آما ذآرنا  -  اإلنتاجيةالتقليل من المصاريف  فضال عنوحقق  - أرشيفيةكانت مادة ف

  .األولفي البند 
  

 .مكان وزمان إلىلكي تحيلنا المادة  .4
 لشكاتجاوز األفي لداللة على تاريخ الفلم الحقيقي ل  ةاستخدمت المادة األرشيفي فالماألآثير من 

وتقدم آرمز  ،مناسبة للحدث القادم آاستعارةتصبح المادة المستخدمة ف ،إبداعيالمستهلكة والخروج بشكل 
           أحداث استخدمت األفالموآثير من  .وعادة ما تختصر القصة بالفهم العميق لها ،يشير لبنى عميقة

) United Flight 93(آما في فلم  الطائرات بمبنى مرآز التجارة العالمي اصطداموهو سبتمبر  /11
في ) األسوار(في فلمه ) محمد شكري جميل(المخرج العراقي  استخدام أيضاعلى هذا النوع  أخر وآمثال

المتضمنة االجتماعات   رشيفيةاألعرضت المادة حيث بداية الفلم بعد خروج محسن الحالق من السجن 
الجيش القطاعات  أرآانلمجلس حلف بغداد ووصول المعدات العسكرية الثقيلة وتفقد رئيس  األولى

الزمنية لإلحداث التي تعرض على الشاشة وهي فترة  الحقبةفحدد المخرج  ،العسكرية الوافدة من بريطانيا
آمعادل درامي لإلحداث القادمة حيث محسن  أخر واستخدمها باستخدام 1955توقيع معاهدة حلف بغداد 
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 امن العطش والجوع وظهر العصفور رمز ًاالحالق يتجه نحو القفص الذي يحتوي عصفور البلبل فيجده ميت
 حيًا قفصه طائرًا منيمسكه محسن الحالق حتى يطلقه  أنوما  ،األسوارللشعب المقهور المسجون خلف 
ذه االستعارة الرمزية للبلبل الذي ال يموت رمز الشعب الذي ال يقهر لها وآأن الحياة بعثت فيه من جديد وه

 ،بغداد إلى االنجليزيةمعادل درامي تؤثر في المادة األرشيفية التي دخلت بوصول القطاعات العسكرية 
ولكن البد له من  ،شعب مقهور وتحت ظل االستعمار هماين بإيجاز ةرج تقديم فكرة الفلم آاملوأراد المخ

فالعراق  ،ةإليجاد حالة التناقض بين مصر والعراق في تلك الحقب ةوقدمت المادة األرشيفي األسوارحطيم ت
مقيد بمعاهدة حلف بغداد االستعمارية ومصر تناضل بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر وإعالن تأميم الشرآة 

المصرية محتفلة  الجمهوريةيفية لخطاب ذ تتوالى سلسلة من اللقطات السينمائية األرشإالعالمية لقناة السويس 
  .مع اللقطات الروائية للفلم باحتفاالت جماهير بغداد بهذا النصر العربي لتتجاوربهذا االنجاز العظيم 

بين اللقطات  المونتاج المتوازي حيث اخذ المخرج تبادًال فجاءت باستخدامطريقة عرض المادة بالفلم  ماأ
  .المعنى السابق أعطىمما   األرشيفيةالروائية واللقطات 

  
 البعد الواقعي على الفلم  إضفاء  .5

عن  أرشيفية ةقدم المخرج مشاهد دقيق) ليونيل روجوسن(للمخرج  )أفريقياعودي يا ( في فلم
الفلم  تقد منح األرشيفيةالمشاهد  هن هذأب"وقال المخرج ، برغ وخصوصا أحياء الزنوج الفقيرةجوهانس
حيث حاول " لم يكن المشاهد ليعرف متى تغيب الحقيقة الفعلية ومتى يبدأ التمثيل قويا بالواقع حيث  إحساسا

من   األرشيفيةتصوير المادة الروائية قاربت شكل المادة  أنعتبار بامع المواد الروائية  ةمزج المواد األرشيفي
  .الكاميرا المحمولة أوحيث اهتزاز الكاميرا 

خمس دقائق  Oliver Hirschbiegel  (2009( خراجإ ) (Five Minutes of Heavenفلم  وفي
المخرج لنا من خالل قصة الفلم التي  همن خالل الشكل الواقعي الذي صاغ األرشيفيةتظهر لنا المادة  ةمن الجن
عن بالبحث هق تابع لمجموعة منظمة شاب مرا فيقوم ، العنف التي اجتاحت ايرلندا الشمالية أعمالتعالج 

 ،الشهرة والقوة وعند أقرب خالف بين الطائفتين يرى أن الفرصة قد حانت لقتل شاب بسبب النزاع الحاصل
سوأ من ذلك أن العائلة واأل ،الصغير الذي لم يستطع فعل شيء وبقي خائفًا أخيهعيني  أماموفعال يقوم بقتله 

القتيل في  أخسنة تقوم محطة تلفزيونية بمحاولة لجمع القاتل مع  33بعد  .ألقت اللوم عليه فيما حصل ألخيه
القاتل مع اللقاء  إآمالال يتم ألن شقيق الضحية يريد االنتقام ألخيه وال يستطيع  اللقاءبرنامج للمصالحة إال أن 
ينشب شجار بينهما المدينة التي يعيش فيها شقيق الضحية و يتصل به و  إلىيذهب ف ،الذي يعيش عذاب الضمير

ينتهي الفلم باتصال هاتفي من شقيق .. و يتوصالن إلى نتيجة أنه لن يحدث أي انتقام .. حيث يتأذيان آالهما 
   .قاتل أخيه و المضي في حياته مسامحةالضحية يعلن فيه 

في ، ءالدما إراقةفكرة الفلم هي عن المصالحة والسالم أي بمعنى آخر الفلم يناهض الثأر واالنتقام و
التي  اإلضراباتبمشاهد من  حاول تلخيص فحوى الفلم الروائي حيث بدًا أرشيفيةبداية الفلم قدم المخرج مادة 

حيث تم  األمهاتوحالة الذهول على  األهلتجتاح المدن االيرلندية وحالة القتل في الشوارع واأللم الذي يصيب 
 نأوحاول المخرج ، الكامل هما اثر بطبيعة الفلم بشكلاختيار المادة األرشيفية بشكل دقيق لتشكل واقعا مؤل
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وأثرت المادة بطريقة . يجاري واقعية المادة األرشيفية بمادة فلمه الروائي فجاء الفلم واقعيا بمعالجة قصة حقيقية
 تتميز به المادة األرشيفية  المقدمة في بداية الذيصناعة بعض المشاهد حيث حاول ان يضفي الطابع  الواقعي 

   ).قتل الشاب مشهد(بالمشهد الرئيس بالفلم  األسلوبالفلم  بالكاميرا المحمولة المهتزة حيث استخدم هذا 
ميكرفون البرنامج المنوي  أمامعلى خلفية صوت شخصية القاتل وهو  األرشيفيةوتم عرض المادة 

  . الواقعي فأعطى صانع الفلم المادة التسجيلية حسا روائيا بالشكلالضحية  يخأتسجيله مع 
  

 .وثيقة أنهاشهادة على الحدث باعتبار  أوتقديم برهان  .6
ثيقة برهانا للمتلقي الويقدم  أنحاول ) Richard Attenborough( إخراج 1982 )غاندي( فلم

االستقبال  أثناء أرشيفيةيقي بمادة به غاندي من البريطانيين فقدم غاندي الحق يظحعلى االحتفال الذي 
نشر رماد جثته في البحر داللة على تعاليمه  أثناءلصوته لبعض تعاليمه  األرشيفالرسمي له واستخدم 

   .ستدوم بدوام البحر التي وفلسفته
)Days Of Glory 2006 ( للمخرج)يحكي قصة جنود جزائريين انضموا للجيش ) رشيد بوشارب

العالمية الثانية وبذلوا تضحيات آبيرة في مقاومة الجيش النازي دون أن يجدوا أي  الفرنسي أثناء الحرب
يمثل الفلم رد اعتبار إلى قدماء المحاربين المسلمين والعرب المغاربة  ،تقدير من قبل الحكومة الفرنسية

ها خالل الحرب واألفارقة ممن قاتلوا تحت لواء فرنسا في سبيل تحريرها من النازية األلمانية هي وحلفائ
العالمية الثانية، وهو بذلك ينتصر للدور العربي واإلسالمي في طرد النازية من فرنسا، وأحدث الفلم ضجة 
ليس على المستوى السينمائي فقط بل على المستوى السياسي واالجتماعي فقد ساعد على دفع التعويضات 

مانين ألف يورو بموجب الحكم الصادر عام وخمسة وث إلى الجنود وأسرهم من جديد، والتي تبلغ مليارًا
اضطرت الحكومة وما صاحبه من جدل   2006وبعد العرض في  ،الفرنسية حينهالم تنفذه الحكومة و 2001

ثمانون ألف محارب آانوا من أصل أربعمائة ألف محارب عربي  اليستفيد منهالفرنسية الى دفع التعويضات  
  .ومسلم 

ومشاهد  ،للحرب نخاصة ببالد المغرب حين آانوا يسجلو أرشيفيةواستعان مخرج الفلم بمواد 
ووثيقة على مصداقية  أصيلةليقدم شهادة  النازيفرنسا دفاعا عنها من  إلىلرحيل الجنود  العرب   أخرى
بعدة دقائق مع مصاحبة  الشارةوبعد  الشارةمع  بمصاحبةوجاء هذا التقديم خالل افتتاحية الفلم  ،الحدث
لكي يعرض اآبر قدر من المواد  قسممن  ألآثرالمغربي حيث قسم الكادر  باإلنسانتتغني  ةبيمغر ألغنية

  .شهادات وبراهين على الحدث إالبمدة قصيرة ولم تكن هذه المواد   األرشيفية
  

 السينمائي  اإليهامآسر  .7
 ،اهد والفلمالسينمائي بأنه حالة االندماج االنفعالي والتواصل الوجداني بين المش اإليهاميعرف 

المشارآة بعقله  إلىالمشاهد من عالم المتخيل وحالة االندماج  إخراجالسينمائي يتيح  اإليهاموالكسر في 
ولتكون باعثة على التأمل والتفكير والتي  تستفز المتلقي، وتثير غضبه، وتحرضه على أن يكون عضوًا 

إال ان دخول  - ما هو إال تمثيل في تمثيل  - م السينمائيما يجري في الفل أن إلىفعاًال، يريد تغيير الواقع وينتبه 



 المجلة األردنية للفنون

127 

 

لذلك فهي تقوم على آسر  ، وليست من المتخيل بل مادة تالمس واقعه الحقيقي ليست تمثيًال األرشيفيةالمادة 
  .حالة التفكير إلىالمشاهد من حالة االندماج  بإخراجالسينمائي وتقوم  اإليهام

يتعرض عالم في الكيمياء لهجوم  ) (Michael Mannإخراج(1999) (The Insider) ففي فلم 
 ،لفضح قضية شرآات التبغ" دقيقة 60"على الصعيد الشخصي والمهني عندما يقرر أن يظهر في برنامج 

حى بالمزايا المغرية في الصحافي يبدي التزامًا مذهًال قد يعرضه للسجن ليجعل من ضيفه الدآتور الذي ضف
التبغ والتي قد تكلف  يحتوي عليهاالمواد السامة التي  حقيقة، للناس ةوظيفته من أجل أن يكشف الحقيق

والتشويق وخصوصا في مشاهد  اإلثارةقدم المخرج الفلم بأسلوب  .شرآات التبغ مبالغ طائلة أصحاب
التي  اإلعالمية ةذي اتخذه وقبيل نهاية الفلم بعد الضجالمالحقة من مجهول للعالم الكيميائي وصعوبة القرار ال

رج على الماآينات ولم تكن من حالعالم باللقاء الصحفي المتلفز قدم مصانع التبغ والسجائر التي تتد أحدثها
وقدم بعض المظاهرات التي عمت الشوارع ضد هذه ، أرشيفيةالمادة المصورة بل آانت مواد  أصل

نفكر  أنمن هذا الدخول المفاجئ للمادة األرشيفية على الطابع الروائي التشويقي المخرج  وأرادالشرآات 
 اإلنسانمع قيم  أصبحيقتلونا بإرادتنا وتوسع الصراع حتى  أنآيف لهم  .ننخرط  به عاطفيا أنبالحدث ال 

  .التي تتحكم بها نفوذ قوة المال
للفلم بصفة بطل الفلم  اإلعالميات البعد آيفيات عرض هذه المادة  فقد قام المخرج بمحاولة مجار أما

 إليهافقد جاءت بعض المواد من خالل برنامج تلفزيوني وثم انتقل  . يعمل في محطة فضائية مشهورة ًاإعالمي
                  قبل نهاية عرضها بطريقة تصادمية على مبادئ  األرشيفيةوآذلك انتقل المخرج للمادة ، بشكل مباشر

المادة التي ال تمت للقاء بصلة ولكنها تمس موضوعة  إلىحيث انتقل من لقاء تلفزيوني  )تاينسيرجي ايزنش(
   .الفلم

 )Nick Cassavetes(للمخرج  2002 ) John Q(في فلم  ًاوآما هو في المثال السابق نجده مكرر
ة تكاليف أحد المصانع يدعى جون آيو، الذي ال يستطيع معالجة تغطي فيالذي يحكي قصة عامل بسيط 

ة خطف يلذلك يقوم بعمل ،العالية التكلفةوتأمينه ال يغطي هذه  ،عملية زراعة قلب إلىعالج ابنه الذي يحتاج 
قرار االنتحار وانتزاع  إلىقسم العمليات في المستشفى ويطلب معالجة ابنه وإال قتل الجميع  حتى يصل في 

 إعالميةضجة  أثاروالفلم . واالبن األب إنقاذويتم وفي النهاية يصل قلب متبرع ، قلبه لزراعته بصدر ابنه
مع الروائية من خالل  األرشيفيةحاول المخرج مزج المادة بنية المشاهد الروائية حيث آما صورها داخل 

وجزء من ) الري آينج(عن قضية الشخصية الرئيسة منهم  يتحدثون األمريكي اإلعالمفقدم رموز  اإلعالم
الذي تحدث عن قضية جون آيو ثم اخذ المخرج  .Larry King Live) ينج اليفالري آ(الشهير  برنامجه

على التامين الصحي  وردود السياسيين حول هذه  األمريكيمن احتجاجات المجتمع  أرشيفيةبعرض مواد 
  :بالترتيب آما يلي  األرشيفيةاالحتجاجات وآان عرض المواد 

حياة صحية  أفضللتامين  والحكومةن شرآات التامين هيالري آليتون تتحدث عن الصراع الدائر بي. 1 
  .األمريكيللمواطن 

   .احتجاجات شعبية في الطرقات والشوارع ضد شرآات التامين. 2
  .عن شرآات التامين  أخبارنشرة . 3
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  .للجميعبالتامين الصحي  ةلكبار السن للمطالب أخرى أماآناحتجاجات في . 4
  .معاناة احدهم حول التامين الصحيمشهد من برنامج قديم يتحدث عن . 5

من  األنفسوالتشويق وقطع  اإلثارةصدمه للمشاهد من الخروج من حالة  بإحداثوبهذا قام المخرج 
ير واقع يحالة التفكير التي تستفز المشاهد وتحرضه على تغ إلىانتحار شاب النتزاع قلبه وزرعه في صدر ابنه 

  .األمريكيالتامين الصحي في المجتمع 
 اإلنسانيحين قدم الصراع  )جان لوك آودار ( على فلم موسيقانا للمخرج الفرنسي أيضاذا ينطبق وه
الفلسطيني وبعدها  اإلنسانقع على ت التيعلى مر العصور آمدخل للفلم وصوال لحاالت العنف والظلم  اإلنساني

  .الفلم الروائية أحداثبدأت 
فلمه تواصل المشاهد الروائية في  أثناءلذلك نجده  ، ائيالسينم اإليهاممشهور باستخدامه لكسر  فالمخرج

الفلسطيني   اإلنسانحيث قام بتعزيز هذا بعد ضياع   األرشيفيةالسابق موسيقانا  ينتقل بشكل صادم مع المشاهد 
  .اضة وأخرى من الجرحى في الشوارعالخاصة بفلسطين بمشاهد من االنتف  األرشيفيةبتكرار المادة  

  
  ع الداللةوتوسيتعميق  .8

)Any Given Sunday ( أخراج )Oliver Stone ( آرة قدم الفلم حول فريق  أحداثتدور
حيث دخلت المادة األرشيفية  ،الفلم غير حقيقة أحداثوله شهرة واسعة إال أن  أالن إلىموجود قديم و أمريكية

دقائق المباراة التي قد  خرآ بها آابتن الفريق آبير السن في أصيبعلى الفلم من حاالت التعب الشديد التي 
مواد  باستخدامالفريق القديم  أمجاديستذآر  أتحسم النتيجة وبصفة هذا الكابتن ينتمي للجيل القديم فانه بد

  .من قبل المخرجالحقيقي  للفريق أرشيفية
الحرة  اإلرادةالذي يقوم على فكرة ) ستانلي آوبرك( هلمخرج) الميكانيكية ةالبرتقال(في فلم  أما

ويقوم النظام باستغالل التأهيل ، على االختيار حتى لو آان اختيار العنف والتدمير اإلنسانوأهمية قدرة 
فتى مراهق يكّون ) أليكس(العقول للسلوك الحسن حيث قدم المخرج لنا شخصية  النفسي باستخدام  برمجة

يتعرض لعملية غسيل مخ في عصابة يمارس بها شتى أنواع العنف وأعمال االغتصاب والقتل، يقبض عليه و
إال أنه  ،السجن وفق برنامج إعادة تأهيل تدعمه الحكومة أإلنجليزية هدفها محو قدرته على ممارسة العنف

منزوع االرادة وبهذا  ًامشوه ًاكون انسانتالنتيجة سو ،يصبح على وشك االختناق آلما رأى شيئا عنيفا يحدث
  .نفسي من اجل التقدم االجتماعيلتأهيل الباقدم المخرج هجوما واستهزاءا 

ولم تأخذ  تعرض على الشخصية الرئيسة من خالل شاشة سينما االرشيفية المواد تعرض حيث
 ،الموضوعي لها ىمن خالل سردية المشهد بالمعنمعناها خذت أو زمنية وقوع الحدث بل أالصفة التاريخية 

 من خالل عرضها على شاشة سينمائية امام متلٍقحاالت التدمير والقتل والعنف التي اظهرتها هذه المواد ف
   :جاءت بالترتيب آما يلي االرشيفية المشاهد  ،العنف من داخله جاءت النتزاعمجبر لتأهيله نفسيا 

 الجيشمشاهد للجيش االلماني النازي وهتلر يتفقد  )1
 .طائرات الناتو وهي تقصف المدنلمشاهد  )2
 .مشاهد للحرب )3
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 .مشاهد اقتحام جنود )4
 .الثانيةمدن مدمرة من الحرب العالمية مشاهد ل )5

ذان المكي بعد في نهاية الفلم بمصاحبة اآل ارشيفيةمادة  فقد استخدم )الرسالة ( بفيلمهالمخرج مصطفى العقاد   اما
من مدن العالم والمسلمين وهم يهمون بالذهاب الى المساجد  ارشيفيةخذ مواد أسالم في مكة حيث استقرار اإل

  .لمادة على توسيع الداللة العامة للفلم بانتشار االسالم على آافة مدن العالمحيث عملت هذه ا
  

  النتائج 
   :لية توظيف المواد االرشيفيه في الفلم الروائي  تنحصر بالنقاط التاليةآن إ

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المادة في هذه الحالة ال  :زيادة صدق المادة المعروضة لزيادة اإلقناع بالحدث .1
أخذ موضوعها من تراثها الذي صور فيه إنما تصبح جزءًا من المادة الروائية أي أنها تفقد موضوعها ت

لذلك يستطيع صانع الفلم تطويعها حسب مادة الفلم الروائي  ،وتدخل ضمن الذاتية التي يتميز بها الفلم الروائي
  .ولكنها ضمن هذا السرد فإنها تأخذ سمة الحقيقة داخل الخيال

يمكن ان تستخدم لعقد مقارنه مع الماضي بصفة  :ارنة ما بين الماضي والحاضر والمستقبلعقد مق .2
 .الحضور في الفلم من خالل المادة األرشيفية  والحاضر بصفته الروائية

 .عدم المقدرة على تنفيذ بعض المشاهد .3
حدث القادم وتقدم آرمز فتصبح المادة المستخدمة آاستعارة مناسبة لل :لكي تحيلنا المادة إلى مكان وزمان .4

 .يشير لبنى عميقة، وعادة ما تختصر القصة بالفهم العميق لها
يمكن من خالل محاآاة شكل المادة االرشيفية من اهتزاز الكاميرا والصورة :إضفاء البعد الواقعي على الفلم  .5

 .يفيه نفسها في الفلمالقديمة بصور حديثه ان تضفي على الفلم حسا واقعيا باإلضافة الى ادخل المادة االرش
 .تستخدم إلثبات قضية معينه بصفتها وثيقة :تقديم برهان أو شهادة على الحدث باعتبار أنها وثيقة  .6
بصفة المواد األرشيفية ليست تمثيًال وليست من المتخيل بل مادة تالمس واقع  :آسر اإليهام السينمائي .7

نمائي وتقوم بإخراج المشاهد من حالة االندماج إلى المشاهد الحقيقي لذلك فهي تقوم على آسر اإليهام السي
 .حالة التفكير

ويأتي هذا االستخدام للخروج بعيدا عن  الصفة التاريخية أو زمنية وقوع الحدث بل  :تعميق وتوسيع الداللة .8
  .أخذت معناها من خالل سردية المشهد بالمعنى الموضوعي لها لكي تشير الى داللة ومعنى اعمق
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  :اتاالستنتاج
 . بسبب الطبيعة االلية التي تتمتع بها السينما فان المادة  االرشيفية  السينمائية مادة صادقة بشكلها المحايد .1
تعد المواد األرشيفية ذخرا للحفاظ على حضارة اي بلد وخصوصا السينمائية لقدرتها على نقل الواقع  .2

 .من ذاآرة الشعوب ًامهم ًابشكل دقيق فتشكل جزء
 . دة األرشيفية  في الفلم الروائي في آل انواع الفلم وال يقتصر االستخدام على  نوع واحدتستخدم الما .3
ال تكمن مصادقيه المادة األرشيفية  بعرضها ضمن بنية الفلم الروائي و تتحول من موضوعية الى ذاتية  .4

 .باالختيار والتنظيم، والمصداقية تأتي من االعتقاد االنفعالي للمتفرج
 .ة االيحائية للمونتاج فان المادة االرشيفية  تفقد مصداقيتهابسبب الطبيع .5
 .يمكن ان يستخدم الفلم الروائي الواحد المادة االرشيفية  بأآثر من استخدام .6
  

  :التوصيات
   :خرج الباحث من خالل الدراسة الى مجموعة من  التوصيات

 .ل التي تفتقر لصناعة السينمايوصي الباحث بالتأسيس السينمائي لتوثيق االحداث المهمة في الدو  .1
تستطيع ايجاد البيئة لانشاء هيئه  مستقلة خاصة بالتوثيق السينمائي في الدول التي تفتقد مثل هذه الهئيات   .2

ل بسير للمادة والمناسبة للحافظ على المواد االرشيفيه ضمن تبويب عالمي يستطيع اي باحث الوص
 .المنشودة بالدراسة

لتعامل مع المواد االرشيفيه التي توظف بالفلم الروائي بالحذر ألنها قد تفقد يوصي الباحث النقاد ا .3
 .مصداقيتها بسبب الطبيعة الداللية التي تحدثها تتابع اللقطات في الفلم 
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  :المصادر والمراجعقائمة 
ة يشهر3000لعربية الــعــربــيــة النوع ــ الهدف ــ المحتوى مجلة ا الـوثيـقــة، 2001 )إبراهيم(أبو السعود 

 .3محكمة  العدد 
  .المجلس الدولي للوثائق األرشيف تاريخية، أصنافه، إدارته، ،)محمد محجوب (مالك ،) سالم عبود(االلوسي، 

الهيئة المصرية : جرجيس فؤاد الرشيدي، القاهرة. نظريات الفلم الكبرى، ترجمة د ،1987 )دادلي. ج(اندرو، 
 .العامة للكتاب

  .مكتبة االنجلو المصرية: ، ترجمة يمون فرنسيس، القاهرة1ما هي السينما، ج ،1968 )ريهاند( بازان،
  .دار النهضة للنشر: انور عبد العزيز، القاهرة: بحث علم الجمال، ت ،1970 ،)جان(برتلمي، 
 .دار الرشيد للنشر: فهم السينما، تر جعفر علي، بغداد ،1981) لوي دي(جانيتي، 
القاهرة (  و مناهج البحث فيه وضعه بين العلوم األخرى و تطوره و نشأته : علم التاريخ،2000) شوقي(الجمل،

   .)المكتب المصري لتوزيع ألمطبوعات: 
 والتلفزيون، السينما في اتجاهاته واستخداماته: التسجيلي الفيلم أسس،2002 )علي( وإمام ،)منى(الحديدي،

 .العربي الفكر دار : القاهرة
 جامعة القاهرة، مكتبة الشرق،( ،اإلداريةودورة في المعلومات  األرشيف ،)عودة( ، ابو الفتوح)محمود(حمودة 

  .)بدون
الدار المصرية للتأليف : ،فن المونتاج السينمائي، ترجمة احمد الحضري، القاهرة1964) آاريل(رايس، 

  .والترجمة
دار مجدالوي للنشر  عمان، مدنات، عدنان: ت السينمائي، اإلخراجحول  أحاديث ،2007) مخائيل(رووم 

  .والتوزيع
 .)2008( .دمشق مطبوعات  جامعة :دمشق ،التسجيلية والبرامج الوثائقية األفالم) لؤي (الزعبي،
 المؤسسة - خالد حداد، منشورات وزارة الثقافة : السينما فنا، ت  ،1993) دوبري. ر(، جان )رالف(ستيفنسون

  .)العامة للسينما
بحث تطبيعي على األجهزة . التوثيق اإلداري في المملكة العربية السعودية ،2007) إبراهيمفهد (العسكر، 

   .الرياض معهد واإلدارة . المعنية بالوثائق
 ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب:الكويت( ،نوفل ينوف :ت ،الوعي والفن ،1990) غيورغي( ،غاتشف

 .)سلسلة عالم المعرفه
 آامل أحمد  :مراجعة صالح  التهامي،  :ترجمة .جريرسون عند التسجيلية السينما ،1965)هاردي(فوريست،

  .  للتأليف واألنباء العامة المصرية المؤسسة  :القاهرة مرسي،
  .1تاريخ السينما الروائية، ترجمة احمد يوسف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج، 1999) دافيد(،آوك

  .سيميائية الفلم، ترجمة نبيل الدبس، دمشق، النادي السينمائي إلىل مدخ ،1989) يوري(لوتمان، 
دار الشؤون الثقافية العامة،  ت، علي ضياء الدين، اإلبداعيةلعملية االسينما  ،2002 )جون هوارد(لوسون،

  .بغداد



  الغرايبة
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 .دار القدس: بحثًا عن السينما، بيروت ،1975) عدنان(مدانات،
 .)الهيئة المصرية العامة للكتابة: القاهرة(  بة، معجم الفن السينمائي،، مجدي وه1973) احمد آامل(،مرسي
 واإلنباءالعامة للتأليف  المؤسسة المصرية: القاهرة(، اللغة السينمائية، تر سعد مكاوي، 1964) مارسيل(مارتن،

 .)والنشر
 .)لثقافية العامةبغداد ، دار الشؤون ا(، االتجاه التسجيلي في الفلم الروائي، ) 1987فارس( ، مهدي
  وزارة منشورات (عويشق، اهللا عبد ترجمة مستقبلي، ومنظور تاريخ التجريبية السينما ،1997 )جان( ،ميتري

 ). دمشق للسينما، العامة المؤسسة ، الثقافة 
  .قاموس مصطلحات الوثائق واألرشيف، الدار المصرية اللبنانية، 2007) سلوى علي(ميالد، 
، الكتابة للتلفزيون واإلذاعة ووسائل اإلعالم الحديثة، ترجمة مؤيد حسن فوزي، دار 2003) روبرت( ،هيليارد

 .الكتاب الجامعي، العين
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