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 روائييف الفيلم ال اإليهام باستمرارية اللقطةواالنتقال بالقطع 
 حممد صاحل عبد األمريحممد حسن  .د                               

 ملخص البحث

  (مل الروايئابس مترارية اللقطة يف الفي والإهيامالانتقال ابلقطع ) يتناول حبثنا موضوعة       

املهنجممو ووتممو  عمم  م مم ة  الإطمماروهممو  الأولفصممول الفصمم   مخسممةويتضمم ا البحممث 

لقطمع البحث ويه , ما يه الطرق الفنية  املس تخدمة لس مترارية اللقطة بواسمطة الانتقمال اب

تقمال وأأمهية البحث يكتسب البحث أأمهية مما وونمي يتوسمع بدراسمة الان  .يف الفيمل السيامنيئ 

هيام ابس مترارية اللقطة ,وه  ذا البحثبواسطة القطع املس متر يف اس تخدام اخلدع السيامنئية للإ

ني والعمامل املونتاجيف الإخراج و هيم الباحثني وامل  تغلني يف الفا السيامنيئ , وخاصة العاملني 

هيمام ابسم مترارية همو  وهدف البحث .ية  يف اخلدع السيامنئ    الك م  نما الطمرق الفنيمة للإ

البحمث  , وحمدو  المروايئ  اللقطة بواسطة الانتقال ابلقطع لع   اخلدعة السيامنئية يف الفميمل

 .  2004 -1995)مي  جميسا( للفرتة ما  الأمرييكاخملرج  بأأفلميتحد  

بحمث الانتقمال ابلقطمع وامل  الأولالنظمر  ووتمو  عم  املبحمث  الإطاراما الفص  الثاين    

 مث,  للقطمةالثاين زما اللقطمة يف الفميمل السميامنيئ ,  واملبحمث الثالمث الإهيمام يف اسم مترارية ا

جممرا ا  لاممما ا .  النظممر  , وااراسمما  السممابقة الإطممار ممماتا  فصمم  الثالممث   مم   اإ

( القلمب ال معاع البحمث ويه الملا افملم , )مهنجية البحمث , ونينما  ويه البحث , 

 ( اخراج )مي  جبسا( مث ا اة البحمث , وخطموا  التحليم  ,ابواكلبتو( و)الام املس يح ,)

اجئ فتضم ا النتم والفص  اخلامس .اما الفص  الرابع في    حتلي  العينا   .ووحدة التحلي  

لهيااليت توصلها  هيام ابس مترارية اللقطة الباحث ويه  اإ فلم )مي  يف اأأنواع اس تخدام القطع للإ

احلركة الاس تعراضمية  -2 . مجيع الافلم لقطع بواسطة امل اهبة , كام يف ا -1 ومهناجبسا ( 

 -1مهنما والاسم تتتاجا  و .افقيا للاكمريا ومرورها يف الانتمام , كمام يف فميمل )الام املسم يح ( 

اسم تخدام  -2 .اللقطة يعطو الإهيام ابس مترار الزما وحتقيق امجلاليةاس تخدام القطع لس مترارية 

 .صا ر مث احملتواي  وامل  .القطع لس مترارية اللقطة يعطو الإحساس بواقعية احلدا اارايم 

Abstract 

This research deals with the topic of (transition in snapshots pieces 

and the deluding of the continuity of snapshots in fiction).The 

research includes three chapters. First chapter is a methodological 
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framework and has a research problem which is, what are the 

technical methods used for the continuity of the snapshots by 

transitioning in pieces in fiction. The research is important since it 

deals with the study of transition of the snapshots that are 

disconnected and using the cinematic tricks to delude spectators 

with the continuity of the snapshots. This research matters 

researchers and practitioners in the film art, especially those 

working in directing, editing and workers in the cinematic tricks. 

The aim of the research is to reveal the technical methods to 

convince spectators with the continuity of the snapshots by the 

transition of disconnected snapshots to make the cinematic trick in 

fictions. The research is related to the Mill James's films that were 

directed during 1995-2004.                                

The second chapter, the theoretical framework, it includes first 

section  and the transition in disconnection, the second section 

deals with the snapshot time in fiction, and the third section deals 

with the deluding of the continuity of the snapshots. Then, there 

are the points of the theoretical frame.  The third chapter includes 

the procedures of the research which are the methodology of the 

research, research samples which are three films:  (Brave Heart(,  

(The Passion of the Christ) and (Apocalypto) which are directed by 

(Mill James). Then, there are the tool of the research, analysis steps 

and the unit of the analysis. Chapter four includes the analysis of 

the samples. Chapter five includes the results that are achieved by 

the researcher which are using the disconnected snapshots to delude 

spectators with continuity in Mill James's films like in 1- The 

disconnection by using the resembling in all films 2- The horizontal 
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spectacular movement of the camera and passing it in darkness as 

in (The Passion of the Christ )    

The conclusions as following: 1- Using the disconnection in the 

continuity of the snapshots gives the illusion of the continuity of 

the time which will add beauty to the scene.  2- Using the 

disconnection in the continuity of the snapshots gives the feeling of 

reality in fiction. Then, the contents and the references come after.  

 الإطار املهنجو  -الأولالفص                                           

 م  ة البحث 

نتما  ا وقمد,  الفميمل السميامنيئ بمني اللقطتمني يف  الرصم   القطع هو احد وسال الانتقال    

 او لآخممر  يممث   مماهد انتقممال ال خصممية ممما ممماك امل مماهد يف السمميامن والتلفزيممو     حب 

 نية الثاجيع  اللقطة حبيث وقد اس تخدم بعض اخملرجني طريقة فنية    اهد تفاصي  املاك  , 

هيمام ابسم مترارية اللقع  الرمغ ما وجمو  القطمع بيمهنام   الأوىلاس مترارية للقطة  سم   ت  طمةللإ

مما  ,التما   التسماللمف  ة البحث هو نبمارة نما , لع   اخلدعة السيامنئية القطع املس متر 

   ؟ سيامنيئ يف الفيمل ال  لس مترارية اللقطة بواسطة الانتقال ابلقطعاملس تخدمة يه الطرق الفنية 

 البحث  أأمهية

يف املسمم متر ممما وونممي يتوسممع بدراسممة الانتقممال بواسممطة القطممع  أأمهيممةيكتسممب البحممث     

هياملاس تخدام اخلدع السيامنئية  مل م تغلني  واالباحثني هيموهذا البحث  ,ابس مترارية اللقطة  لإ

 . يامنئية والعاملني يف اخلدع الس  يف الفا السيامنيئ , وخاصة العاملني يف الإخراج واملونتاج

 هدف البحث

هيام ابس مترارية هيدف البحث اىل الك   نا الطرق الفنية    قمال اللقطمة بواسمطة الانت للإ

 . الروايئيف الفيمل لع   اخلدعة السيامنئية ابلقطع 

  حدو  البحث   

  . 2006 -1995ولل دة ما )مي  جبسا(  الأمرييكاخملرج  بأأفلميتحد  البحث 
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 املبحث الأول 

 الانتقال ابلقطع 

داهما القطع هو الانتقال ما لقطة اىل أأخرى بطريقة مباتة , ويه الوس يةل الأكرث اسم تخ    

 يف الانتقال  يف السيامن احلديثة للأس باب التالية : 

  .املسح     اكلختفا  والظهور او  القطع غري حمسوس نا غريه ما الانتقالل -1

يقاع اللقطة ا -2   .لقطع  ساعد ع  حتمك اكرب يف اإ

  -اس تخداما  القطع :

  او الرص   , و"  س تخدم القطع الرص  نندما ل يكو  للنتقمال يف  اتمي القطع العا  -1

  .(1)قمية  اةل "

طمة الأوىل متقارب ابل م  بمني يايمة اللق القطعويكو   الاس مترارية , أأساسالقطع ع   -2

جمرا  قطمع عم  لقطمة تقمرتب جمدا مما اللقطمة وبداية  اللقطة الثانيمة " ومما امل كما طبعما اإ

ري ونندما ينفذ هذا المنط مما أأاماالا الانتقمال يبمدو تمدفق الإحمداا متواصمل بغم .السابقة 

  .  (2)انقطاع " 

 فزيايئيمةلقطع املوضونو , ويمت مبوجب فكرة املوضوع لسم مترارية   تعمد دمر  اسم مترارية ا -3

اا موضونية   س يكولوجية ول حىت    .واإ

حلركة "وهذه الطريقة تقتيض مما امل ثم  او ال م  أأ  يما   حمراك   ماالةل القطع ع  ا -4

قب  القطع مبماتة وبعمده مبماتة ويتعمني ا   كمو  همذه احلمراك  مما نموع  سمرتنو انتبماه 

او  جيب ا   كو  حراك  يف نفس الاجتاه او ما نفمس النموع .املتفرج بطريقة ماكدة تقريبا 

ع ع  هذه احلمراك  املمةلالةل  زيمد مما احمةلل أأ  يغفم  ومعلية القط - ا  م اهبا  أأخرى 

 . (3) املتفرج نا القطع بيامن يبق  انتباهي متابعا رساي  احلدا " 

طمع الالكسم ييك املونتماج  رايم " يتض ا الق  س تخدم ما اج  تأأويد :القطع الالكس ييك  -5

,  (4)ة "تتعلق ابلسم متراري لأس بابما اج  التع يق اارايم والتأأويد العاطفو وليس املونتاج 

امافيس تخدم القطع الالكس ييك ليس لإزاةل الزما  واملماك  الومور    كمديا لأنميلتوسم يعي  واإ

  .فع   رايم 

 -و س تخدم القطع :

 .لعرض تفاصي  املوضوع  -1)) 

 .التأأويد  -2
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  .نب املوضوع جانب ما جوا أأوجز   اإىللتحوي  الانتباه  -3

  .لإظهار موقع ال    -4

  .ظهار التناقض واملقارنة بني ش يئني لإ  -5

  .  بني حا ا وأآخر لإظهار التواز  -6

 . (5) ش يئني ((لإظهار الت ابي بني -7

معليمة  ومعلية القطع والتعاور يه معلية توليم  يف الفما السميامنيئ , والتوليم  السميامنيئ يه

بداع وخلق   ويه : (6)ويذور مارس ي  مار ا" اللا وظائ  خلقة لل ونتاج ", اإ

ق للحركممة :ا  ص صممورة ممما صممور الفمميمل تظهممر مظهممرا  بتمما للأشممخا  املونتمماج خممل -1

يمة اذل  يعيد خلق احلركة وخري مثمال عم     الأسمو  احلجر  والأش يا  , وتتابع الصور هو

خممراج )سمريت ايز( م تايا ( املرتاوبممة يف المزما جتعمم   الثلالمة يف فميمل ) املدرعممة بموإكني( اإ

  .كام لو يرى أأسد يهنض ما نومي ع   و  املدافع  ااملتفرج وس

يقماع يموا مما تتمابع اللقطما  ,ا -2 يقماع : الإ وتنظم  زمهنما تبعما لأ ر هما  لتولي  خلق للإ

ضافيا فوق الانفعال اذل  ود ه موض  وع الفيملواستيعاهبا يه اليت حتدا نند املتفرج انفعال اإ

.  

ق للفكرة : وهمذه يه أأ  مسمأأةل يف التوليم  همو خلمق الفكمرة نما طريمق التولي  خل -3

  . رابط الصور مع الاحتفاظ مببا ئ التولي  

 املبحث الثاين                                         

 يف الفيمل السيامنيئ  اللقطة  زما

وما  ,   االقدرة ع  خلق املاك  والتلنب يف الزمما السيامن فا املاك  والزما  ملا لها       

" أأ  المزما احلما  للقطمة هي نا يف هذا البحث هو زما اللقطة الفزيايئية او الزما احلما  

اايف السيامن  هو نتيعة لصيغة الطرح املبات للتقا  حركة امل ثلمني والأشم يا   اخم  اللقطمة  اإ

آةل التصوير  واحلركة الميت يصمنعها التوليم  يف جانبيمي الصمور  والضمويئ  والإضا ةمع حركة أ

زاةلوما همام املونتري الرئييس يه  (7)" الأزمنمة الضمعيفة مما الفميمل السميامنيئ واحلفماظ عم   اإ

يقاع  أأسمسل و " فالزما الفيل و هو زمما منتخمب عم  وفمق يابلبقا  ع  الزما الف اللقطة  اإ

واقتطماع . (8)احلقيقية اليت تعي ها الاكئنا  يف الطبيعمة " الأزمنةما  مقتطع رامية وجاملية , 

يقاعزما اللقطة هل علقة  يقاعاللقطة وما مث  ابإ يقاع  الفيمل    , و اإ ل  فا ما الفنو  هل اإ

يقاعخا  بي خيتل  نا  همو " ففمو املوسم يق  , ابيق الفنو  ويلعمب  ورا هممام يف حاحمي  اإ
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 . (9) ر   ظاهرة معينة ع  مسافا  زمنية متساوية او متقمابةل  اخم  الوحمدة املوسم يقية " 

يقماعيه  املتساويةوتض  املسافا  الزمنية  يف املوسم يق  ا  يه تنظم  للوحمدا  الزمنيمة  الإ

  .يف الزما  

يقاع   يقاعما الإ يف الفنو  الت كيلية هو " معلية تنظ  هدفي الرلية املتسقة اليت ت م بي  والإ

يقاعا الزمنية والنغ ية يف املوس يق  , وهنا   -ومهنما أأ  متعد ة وأأنوانهما كثمرية يف الت مكي  الإ

يقاعا  يقا -اللونية ب الإ يقانيمةملسماحا  وبقمع ا -اخلطمو ج عالإ لنمور والظم  و رجاتمي ا -  اإ

يقاعوطاملا ا  الفنو  الت كيلية يه فنو  ماكنية . (10)" املاكنيمة  فهيا هو تنظ  للوحمدا  فالإ

  .يف املاك  

يقماع  اواملاكنية فه  ميكا ا  نعترب  الزمنيةولكو  الفا الفيل و وتو  ع  مجيع الفنو     الإ

  يف املماك يف الزما  وتنظم  الوحمدا  املاكنيمة الزمنيةظ  الوحدا  نيف الفيمل السيامنيئ هو ت 

  .؟ لكو  الفيمل السيامنيئ فا الزما  واملاك  

يقاعا  لفا الفيمل    يقاعخيتل  نا  اإ يقماعفهمو املوسم يق  او فما العمامرة  اإ ثم  خما  بمي  مت  اإ

ا هما فقا لإ ر ع لية  رتيب وتنظ  وتقدمي زما الوحدا  الزمنية يف الزما  واملاكنية يف املاك  و ب 

ا  العلقما  الزمنيمة لأطموال اللقطم اإ راكامل اهدة لتحديد زما اللقطمة , فهم و لميس  أأالنا 

يقاع السيامنيئ لميس همو )مارس ي  مار ا( "  مث  ما يقول  قما  العل اإ راكا  ما (س يي ابلإ

 معاا , زمنية بني اللقطا , ب  التوافق بني مدة ص لقطة وحراك  الانتبماه الميت تبع ما وت ال

يقاع الانتباه "  يقاع زمين در  , ب  ابإ مما اللقطمة واذل  ومد  ز  . (11)فالأمر هنا ل يتعلق ابإ

ظما  حلتموا   الإ راكفا  طالت بعمد  اإ را هااو الانتباه لها وما مث  أأولهو التعرف علهيا 

املل  نند امل اهد وهبط الانتباه وا  قرص  فسم يحدا الت متت والضمجر ننمد امل ماهد 

يقماع بتة خبصو   ليس هناك قواعد"و يقماع,بعمض اخملمرجني يقطمع وفقما  الأفملميف  الإ  للإ

و  ونندما يك  . (21)يف بعض احلال  يقطع اخملرج قب   روة منحىن املض و " ...املوس يقو 

يقاعاللفمل  يقماع  قيقما فما  امل ماهد ل ومس ابلمزما الفمزياييئ اذل   سم تغرقي الفميمل ل  اإ  الإ

  .يعطو الاس مترارية يف احلياة 

يقاعوننارص   الفيل و يه :  الإ

عاب اللقطة الكبرية جمدا يكمو  اصمغر مما زمما اسمتيعاب ا  زما استي :جحم اللقطة  - أأول

 يقماعاإ فعند التصموير والقطمع يرنم     لتنظم   أأكرثحتتو  ع  علما   لأيااللقطة العامة 

  .اللقطة 
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  .ام  كرر  اللقطة ق  زما نرضها ل  امل اهد قد اطلع علهيا سابقا التكرار : لك - نيا 

 الصو   - لثا 

 ويعمد مما .يتكو  الصو  ما ) احلوار , املاثرا  الصوتية , املوسم يق  , الصم ت (       

قطة وع  تاثر يف زما الل اإ راويةمصا ر املعلوما  يف بتية اللقطة ولهذه املعلوما  متطلبا  

يقاعهذا فأأ  الصو  يدخ  يف    .اللقطة  اإ

جيا همما لعنارصهمما ويه اخلطمموالا وال مم  والكممتةل التكممويا :   -رابعمما  كممويا الصممورة هممو اإ

روما , ي يف علقة متسج ة ت   توازننا ماو هو " امجلع بني ننارص املنظر ومكوانتواحلركة 

حساس ما الراحة  سبب هل   وع  . (31)امل انر واق  م قة "  أأمعقوحبيث يمتتع املتفرج ابإ

 ننرصم مما ننمارص التكمويا صانتبماه اللقطمة مبما حتتمو  يف احلس با  زمما  يأأخذاخملرج ا  

ميكهنما  يف اللقطة مع ملحظة قاعدة التكويا اليت  ورها  ))جمانييت ( ويه "ا  العمني و للتي

 ا   كت   او ا   رى ما يقارب س بعة او مثانية ننارص منفصةل ما التكويا يف وقت واحد

امال تتجول العني ع  سمطح الصمورة كمام اتفمق  الأحوال أأكرثويف  ,   تقما  اىل مسماحا واإ

كرثها حمدة كام ا  العني تتعي حنو مركز الصورة واىل الأش يا  الواحضة جدا وأأ  . (41)ابلتتابع " 

   .يف اللو  

 املبحث الثالث                                       

 يف اس مترارية اللقطة الإهيام

الأفمملم المميت بعممض للقطمما  املوجممو ة يف احتليمم   راسممة و ا  هممذا املبحممث هممو مبثابممة    

هيام ابس مترارية اللقطة اس تخدمت فهيا  يعمتمد القطمع املسم متر يف  خدعة سيامنئية , و  القطع للإ

, وقمد جما  تعريم   الفيل يمةالبرصم  يف نمرض الصمورة  الإهيماممع  اخلدعة السيامنئية ع  

 الأشم يا ا  ختيهل وإمثهل وظنمي واملوهموم يف  الأمر" وقع يف الو  , وتو     يف اللغة  الإهيام

لياذل   هب  كام جا  تعري  الو  ابملعجم السيامنيئ هو " وضمع او حتريم   .(51)املوهوم " ياإ

الأش يا  يف املنظر , ب   غري طبيعو ابلتس بة للعني اجملمر ة ,ولكهنما تظهمر ب م  طبيعمو 

النما  التصموير ,  نند نرضها ع  ال اشة , لأيا اكنت تبدو طبيعية مما خملل العدسمة يف اإ

وتسم   أأيضما  . (16)يه الرسمقة الفنيمة املباحمة " وتعرف يف اللغة ااراجة ابمس )الرسمقة ( و

هياملا  اس تخدام القطع  .اللقطة اخلا عة  مروبمة مما يه خدعمة سميامنئية  ابس مترارية اللقطة لإ

همو يف الفميمل السميامنيئ ما  خ  عا  اخلدع السميامنئية صمدفة   أأولما , وا  أأكرثاو  لقطتني

 رأأىنرضي فيلام صوره يف ساحة الأوبرا ببار س , فقد  هم  ننمدما  أأالنا )جورج ميليي( " 
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املا لني والباسم تني تتحمول  مأأة اىل نربمة نقم   أأحيا نربة القاممة)الامنيوس( اليت تسري بني 

بعمض  اإصملاا, وقمد احتماج تصموير همذا امل مهد  أأالنما فقد تعطلت الاكمريا  . (71)موىت" 

الزما , ويف خلل هذه املدة الزمنية تغمري  أأوضماع املمارة واملروبما  , وحيمامن نمرض الفميمل 

وحتول الرجال (سا  مع ملحظة ا  الاكممريا رأأى  أأة س يارة القاممة حتولت اىل نربة موىت , 

 .ال ة يف اللقطتني , وهكذا اكت فت احليةل املعروفة حبيةل توق  الاكمريا والاستبدتاكنت  ب 

يف فيل مي )احلبم  ( فقمد ما اس تخدم خدعة اس مترارية اللقطمة  أأول )الفريد هت كوك(ولكا 

آنذاك    كا دهزة لأكرث ما ا  يكو  فيل ي لقطة واحدة  أأرا  قدم ا   أأل ولكا الاكمريا  أ

خمدع ليحمافع عم  و  , لعمأأ )هيت مكوك( اىل سلسمةلف قيقة تصموير متواصمةل.  11بزما 

,فقمد اسم تخدم القطمع ننمدما  الواحدة, كأ  يقطع حني إمر الاكممريا يف مسماحة معمتمةاللقطة 

فيكمو   )فيليمب(يذهب )فيليب( ابلكأس اىل جانيت فالاكمريا  كو  بلقطة قريبمة عم  ظهر

آخمر  االم  ننمدما اك  )برانمدو ( يتحمدا اىل  ( ,مث قطمع اىل27,05يف ااقيقة )اتم  اإظلم أ

مث قطع ع  احللوى بيد  (براندو )اا فتق  الاكمريا ع  ظهر )روبري ( حول جانيت وخطي

م ابي لظهر )براوند( ننمدما اك  يتصم  ابملمرأآب  أآخرمث قطع  .( 45)روبري  ( يف ااقيقة )

بري  ( فيكو  اإظلم اتم  وودا القطمع وع  غطا  التابو  نندما يفتحي )ر  الأخريوالقطع 

 " THEروبر  المتا(  ا  يفتتح  فيل مي "اللنمب )  وقد اس تطاع  .(69,50يف ااقيقة )

 PLAYER بلقطة واحدة بلغ طولها مثاين  قائق وقد اس تخدم برباعة حركة الاكمريا مع حركمة

نتاجامل ثلني واللقطة اكنت تعريفية مباك  تكة  ا وبعمد    اسم تخدم فهيمسيامنئية والعماملني  اإ

( يف فيل ممي )الفممر الممرو ( سموووروفالكسمم ندر ), ولكمما اخملمرج الممرو  املبمماتالقطمع 

(  قيقة اس تطاع ا  يصور الفميمل يف لقطتمني واك  املفمروض ا  يصموره يف 96واذل  زمني )

ننمدما اك   الأسمو لقطة واحدة ولكا وجو  خل  فين جعهل يقطع ع  يد الرج   و المر ا  

 .(  35,14اقيقمة  )يف ابلقطمة وبمرية  ابس مترار يده  مع اسم تخدام الفمووسيزنع قفازه وورك 

مسم متر بمدو     التمارخياخملرج ما    ا  يصور اترخي روس يا ما خلل املتحم  وكأ  وأأرا 

يمرك( اسم تخدم  .قطع لفرتة ما الزما يف الفيمل السيامنيئ  خمراج )جما  اإ ويف فيمل )ل همرب( اإ

يف القطع املس متر لنوعني ما جحم اللقطة محلاية رئيس الوزرا  نندما يتتحر ابلسكني يقص هبا 

رقبتي فاكنت جحم اللقطة الأوىل متوسطة قريبة والثانيمة قريبمة ولما ينتبمي لهما امل ماهد لقرصم 

 .لها فيتو  ايا لقطة واحدة زما اللقطتني يف معلية الانتباه والاستيعاب 
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 ماتا  الإطار النظر 

هيام ابس مترارية اللقطة عاملا  اس ت -1  .ني او أأكرثيه خدعة سيامنئية مروبة ما لقطت القطع للإ

ايمة القطع ع  أأساس الاسم مترارية يكمو  متقمارب ابل م  بمني يايمة اللقطمة الأوىل وبد -2

  .اللقطة الثانية 

هيام بني اللق اس تعامل الإنتام  -3   .س مترار اللقطة ابطتني للإ

ب يتموهام ل  يف معلية الانتباه والاستيعا زما قصري للقطتني ع  لس مترارية اللقطة  س ت -4

 .امل اهد لقطة واحده 

 ااراسا  السابقة 

مما  بعد الاطلع ع  البحوا املنجزة ,   جيد الباحث  راسمة أأاك مييمة معمتمدة ختموض     

كمد همذا مما ياو ابس مترارية اللقطة يف الفيمل الروايئ (  والإهيامتناوهل البحث ) الانتقال ابلقطع 

  .وجدة هذا البحث  أأصاةل

 الفص  الثالث                                           

 مهنج البحث   أأوًل :

 .تحلييل لوصفو ال انمتد الباحث يف حتليهل للعينة الفيل ية اخملتارة , أأ اة حتلي  تعمتد املهنج ا   

  .هاليل حت نا طريق  الإهيام يف اس مترارية اللقطة اذل  مينح النتيعة املرجوة مني يف البحث نا 

 : نينة البحث   نيا 

 لل خرج السيامنيئ )مي  جبسا( ويه :  أأفلمويه اللالة     

نتاجاتر            فيمل القلب ال عاع  -1   1995س نة  خي الإ

نتاجاترخي               فيمل الام املس يح  -2   2004س نة   الإ

نتاجات                فيمل ابو اكليبتوا  -3   2006س نة  رخي الإ

لميت ا الأفملماخملرج الامرييك )مي  جبسا( لأيما ملةمة للبحمث ومما  أأفلموقد مت اختيار 

وايما 0عاليمي جمدا  الأفملمشاروت يف همرجاان  عاملية وحصلت عم  جموا ز واك  ايمرا ا  

 تطرح مواضيع جا ة 

 : أأ اة البحث   لثا

لهيايمت الاستنا   أأ اةقام الباحث بتحديد     ا  الإطار اخملتارة ما مات ا يف حتلي  العين اإ

 النظر  
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 -ويه  :

هيام ابس مترارية اللقطة عاملا  اس ت -1  .ية مروبة ما لقطتني او أأكرثيه خدعة سيامنئ  القطع للإ

ساس الاسم مترارية يكمو  متقمارب ابل م  بمني يايمة اللقطمة الأوىل وبدايمة القطع ع  أأ  -2

  .اللقطة الثانية 

ما قصري للقطتني ل  يف معلية الانتباه والاستيعاب يتموهام دم ز لس مترارية اللقطة  س تخ -3

 .امل اهد لقطة واحد

هيام ابس مترار اللقطة اس تعامل الإنتام بني ا -4   .للقطتني للإ

 : خطوا  التحلي   رابعا 

  .واملوجو  ع  قر  س يد  عدة مرا    الأفلمإت م اهدة  -1

  .مت تفريغ الفمل ع  الورق حبسب امل اهد واللقطا   -2

 .مت حتلي  امل اهد واللقطا  اليت اختارها الباحث طبقا لل اتا  -3

 : وحدة التحلي   خامسا

  . لقطة اىل اس مترارية الانمتد الباحث امل هد واللقطة ووحدة للتحلي  الفمل ما اج  الوصول 

 التحلي       الفص  الرابع 

             العينة الأوىل    

نتاج س نة    . 1995فيمل القلب ال عاع             اترخي الإ

  قيقة  174,45زما الفيمل             

 إثي  :              مي  جبسا وصويف مارويو 

 انتاج :              مي  جبسا , والاا  ل  جر 

 بدل الانتاج           امرياك

 جميس هورنر               موس يق

 اكتب السيناريو    راندال وليت 

 اخراج             مي  جبسا 

 ملخص الفيمل 

تدور احمداا الفميمل يف )اسمكتلندا( ننمدما اكنمت حممتةل مما قبم  الان مزي واك  )وليمام    

املممر الان ممزي   0, واك  ط وحممي ا  يمملوج ليكممو  عممائةل اولس( فممىت يعممي  مممع وااه 

 0اب  ا  فتاة ما الاسكتلنديني تلوج  كو  ليةل زفافها لأحد النمبل  الان مزي  أأمرااصدر 
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ونندما التق  )وليام ( حببيبة الطفوةل قرر المزواج رسا حمىت ل يأأخمذها احمد النمبل  الا ا  

ا  يضمماجعها , ولكمما وليممام اسمم تطاع ا   وأأرا احممد اونممو  الان ممزي انتممدى عمم  زوجتممي 

, واط مأأ    الفمرس وطلمب مهنما ا  يلتقيما  يف املماك  اذل  يلتقيما  بمي خيلصها ووضعها ع

يمتكا اونو  مما القمبض  الأخرىواخذ يقاوم اونو  الا ا  يف اوهة  بأأما  هبت  بأأياعلهيا 

علهيا و حبها , ونندما  هب )وليام ( لل اك    جيمد زوجتمي فريجمع اىل املدينمة للنتقمام مما 

جنو  املر ويتخذو  )وليمام( قائمدا  مم ليخلصمهم مما  فيقتلو  لأها االقتةل مبساعدة بعض 

 ريشيمالاحتلل الان زي   النبل  الاسكتلنديني صاروا مع وليام الا ا  املر الان مزي  

النممبل  نممانوا )وليممام( واسمم تطانوا ا  يممدبروا هل نمما ويلقمم  القممبض عليممي وتسمملميي لل ممر 

وليام  فيعدم الول  لل حت   ب مني الول  الا ا  وليام يرفضالان زي  ويقدم لل حمكة فتطل

   ميت ابلتس بة لل عب وصار  م رمزا حىت اس تطانوا ا  يتحرروا ما الاحتلل 

 التحلي  

هيام ابس مترارية اللقطةا -1  يه خدعة سيامنئية مروبة ما لقطتني او أأكرث   اس تخدام القطع للإ

خمراج )ميم  جبسما( اسم تخدم أأكمرث مما لقطتمني يف الإهيمام يف  يف فيمل )القلب ال معاع( اإ

لسلسمةل ( حيامن يقوم )وليام ( بقت  النبي   اخ  غرفتمي اب2:15اس مترارية اللقطة ففو الساعة)

هياملقطا  متتالية  أأربعاس تخدمت  ا  الكرة احلديدية   ابس مترارية اللقطة  للإ

اللقطمة الأوىل وبدايمة  سم مترارية يكمو  متقمارب ابل م  بمني يايمةالقطع ع  أأساس الا -2

 اللقطة الثانية 

ديدية ويف نفس امل هد حني يقوم )وليام ( بقت  النبي   اخ  غرفتي ابلسلسةل  ا  الكرة احل

لكمرة اس تع   لقطا  متقاربة ابل   فاكنت اللقطة الأوىل قريبة لوجي النبيم  ويف اوانمب ا

لثالثمة اطة الثانية قريبي للوجمي م موه وكأاما موموب ابلكمرة احلديمدة واللقطمة احلديدية واللق

يف   طمااسم مترار اللقننمد قريبة أأيضا بنفس جحم اللقطة الأوىل والثانية ولكا بمأأكرث ت موهيا و 

وس امل اهد اب  الكرة احلديمدة سمقطت عم  وجمي النبيم  أأحمدالت    الت مويي العرض 

  بيم  فوجمو نتيعة لس مترارية الرلية بيامن يف احلقيقة ا  الكرة احلديدية   تسقط ع  وجمي الن 

 الكرة احلديدية يف اللقطة الأوىل أأومهت امل اهد ابلسقوالا ع  وجي النبي  

صري للقطتني ل  يف معلية الانتباه والاسمتيعاب يتمو  ا قزم تع  لس مترارية اللقطة  س   -3

 لقطة واحده  بأأيا  امل اهد
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لنبيم  يف اسم مترارية اللقطمة يف م مهد قتم  ا الإهياماليت اس تع لت يف  الأربعةاكنت اللقطا  

  )وليممام( يرفممع السلسممةل ( الممواين 5) الأوىلفمماك  زممما اللقطممة  اك ر 18و ( الممواين5)زمهنمما 

ممع ي  فهيما  م لوجي النب  أأيضا( اك ر واللقطة الثالثة 9واللقطة الثانية قريبي لوجي النبي  زمهنا )

  مويمة قريبمة لوجمي النبيم  ولكهنما اكمرث أأيضما( اك ريا واللقطمة الرابعمة 2زمهنا )ت وه ابلوجي 

وعة وض( اك ر علام ا  السلسة   تزنل ع  وجي النبي  فقت اكنت م7زمهنا )واكرث ت وهنا و 

  ة فسم تع ابعميف اع  الاك ر ويف اللقطة الثانية اكنت وجي النبي  امما يف اللقطمة الثالثمة والر 

قناع فيتو  امل ماهد ا  الكمرة احلديديمة سمقطت عم  الوجمي وحمدالت تمر الت موها  , 

  قطا  قصرية جداواكنت زما الل

هيام ابس مترار اللقطة اس تعامل الإنتام بني ا -4  للقطتني للإ

 يف هذه اللقطة املس مترة  الإنتام  س تع    

 العينة الثانية 

  2004املس يح     اترخي الانتاج  أألمفيمل 

  قيقة  127زما الفيمل             

 إثي  :               ج  اكفيرتي  , مونياك ببلوت  , روز اليندا 

 انتاج :              مي  جبسا, بروس  ايف 

 امرياك                   بدل الانتاج    

  مي  جبسا اكتب السيناريو    

 اخراج             مي  جبسا 

يتناول فيمل أألم املس يح الساعا  الأخمرية حليماة املسم يح عليمي السملم , وتبمدأأ أأحمداا     

الفيمل يف بس تا  الزيتو  املاك  اذل  اك  يتواجد فيي املس يح عليمي السملم وتلميمذه , ويممت 

القبض عليي ما قب  رجال اايا الكهنة واونو  التابعني  م بعد خيانة هيو ا وارشما   ملماك  

س يح مقاب  اللالني قطعة فضية  فيسحب املس يح ابلسلس  اىل بيت رئيس الكهنة ويهتم امل 

ابلتعذي  فيعرض ع  احلامك الروماين )القائد احملت ( ويطلب منمي ا  يصملب املسم يح لكما 

عاطفمة ممع املسم يح تاحلامك الروماين بلطس   جيد ا  هت ة تس تحق حمامكتي واكنت زوجتمي م 

خ يده بدم املس يح , فيأأمر ا  يذهب بي اىل حامك منطقة اولي  لكو  فتطلب مني عدم تلطي

يمرفض حمامكتمي حبعمة ا  املسم يح  الآخمرمنطقة اولي   حفامك منطقة اوليم  همو املس يح ما 

رج  دنو  , فريجع بي اىل بلطس فيأأمر جبدله امام الناس و  يكتفوا الهيو  بمذ  فيطلبموا 
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صلبي فاني ل وب القيرص , وخوفا ما الفتنمي  سممل  مم املسم يح ما احلامك ا  يصلبي وا ا   ي 

ليصلب بعد ا  قال اين بر   ما هذا الرج  فافعلوا ما  ريمدو  فيصملب ويف اليموم الثالمث 

 يقوم 

  التحلي  

هيام ابس مترارية اللقطمة -1  تمني او يه خدعمة سميامنئية مروبمة مما لقط  ا  اس تخدام القطع للإ

 أأكرث

ملعقوفمة ( حيامن اك  جيدل املس يح عليي السلم ابلسموالا  و الهنمااي  ا59,30ااقيقة )يف      

فتكو  لقطة للعل  وهو يومب عم  ظهمر املسم يح عليمي السملم مث ومدا القطمع ننمدما 

يكمو  السمموالا قريممب ممما املسم يح واللقطممة الثانيممة السمموالا عم  جممدل املسمم يح والسلسمم  

ا  والا و سحب أأش يا  صغرية ما جدل املس يح  همذه اللقطتماملعقوفة انبتة يف جدله فريفع الس

ح يف العرض  كو  لقطة واحده مس مترة ويتطلب البا  الاكمريا وجحم اللقطة مع البما  املسم ي

ننمدما   ( 61يف ااقيقة ) اكنت اللقطة يف اللقطة الأوىل مع حركة اول  وهو يف ماكني    و 

يقلب املس يح عليي السلم ع  ظهره حىت جيدل ما الإممام اسم تخدم لقطمة للسموالا ابلقمرب 

او  فمووس اىل  (  focus  out)    اللقطمة الثانيمة مما(  focus  out)  مما املسم يح مث 

(focus  in  وبني اللقطتني يوضمع املكيماج عم  جسمم املسم يح شمقوق ممع  م عم  جمدل )

 س يح ونند العرض تو  امل اهد بأأيا لقطة واحدة حقيقية امل 

ساس الاسم مترارية يكمو  متقمارب ابل م  بمني يايمة اللقطمة الأوىل وبدايمة القطع ع  أأ  -2

 اللقطة الثانية 

فممة ( حيممامن اك  جيممدل املسمم يح عليممي السمملم ابلسمموالا  و الهنممااي  املعقو 59,30يف ااقيقممة )

يايمة همذه اللقطمة م ماهبة  ب ع  ظهر املس يح عليي السملمفتكو  لقطة للعل  وهو يو 

 وهو السوالا ع  جسد املس يح عليي السلم لبداية اللقطة الثانية 

( ننمدما يقلمب املسم يح عليمي السملم عم  ظهمره ففمو يايمة اللقطمة 61وكذ  يف ااقيقة )

(  focus  out( م اهبة لبداية اللقطة الثانية ويه أأيضا )   focus  out)            كو  

 للقطة  س تخدم زما قصري للقطتني ل  يف معلية الانتباه والاستيعاب يتمو الس مترارية  -3

 لقطة واحده   بأأيا امل اهد
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وفممة ( حيممامن اك  جيممدل املسمم يح عليممي السمملم ابلسمموالا  و الهنممااي  املعق59,30يف ااقيقممة ) 

( 5لقطة للعل  وهو يومب عم  ظهمر املسم يح عليمي السملم ابلسموالا اك  زمهنما )فتكو  

 ( اك ر 27اك را  واللقطة اليت تلهيا )

( نندما يقلب املس يح عليمي السملم عم  ظهمره يكمو  زمما الاو  61واللقطة يف ااقيقة )

حممد   ( اك را  وا  الاو  فووس لميس لم  الماك ر وااما جمز 10)فووس يف ياية اللقطة 

 هو للسوالا ع  جز  ما جسم املس يح و 

هيام ابس مترار اللقطة ا -4  س تعامل الإنتام بني اللقطتني للإ

 ( ننممدما )مممرمي( تضممع اإ يمما عمم  الأرض35اسمم تع لت اخلدعممة السمميامنئية  يف ااقيقممة )   

م يمي السملفالاكمريا تزنل معها مث تعت  وما مث تزنل الاكمريا اىل الأسف  ( اهد )املسم يح( عل 

هيام امل اهد رارية يف اس مت يف زنزانتي وكأاا الاكمريا اخرتقت الأرض لتزنل اىل الطبقة السف  ابإ

اللقطة ع  أأساس ا  التعت  همو لسم   السمق  بيمامن يه صمور  بلقطتمني اللقطمة الأوىل 

همو يف نزول الاكمريا اىل الأرض ومنطقمة الإنتمام واللقطمة الثانيمة مما الإنتمام اىل املسم يح و 

 الزنزانة 

                            الفيمل : ابو اك ليبتو                                                         

نتاج  :         2006اترخي الإ

 البدل             : الولاي  املتحدة الأمريكية 

 اكتب السيناريو : مي  جبسا وفرها  سافينا 

نتاج  :    مي  جبسا  وبرو   ايفو   الإ

 مونتاج : جوها رايت 

 موس يق  :   جميس هونر 

 ديزبطوةل   :  رو   يونغبلو  و اليا هريانن

 اخراج  : مي  جبسا 

  قيقة  139زما الفيمل   :       

 مليو   ولر  40املزيانية   :  

 مليو   ولر      120الايرا ا   :  

 ملخص الفيمل 
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ارج يبدأأ الفيمل بعرض كتابة )لويم   يمو ورانيمت( " ا  احلضمارة العظميمة ل تفمتح مما اخلم   

 حىت تدمر نفسها ما اااخ  " 

 همار الفيمل يدخ  يف عا  وحضارة املااي اليت تتخذ مما ال م س الهمة لهما , ويف سمبي  از    

حضارهتم وتوس يعها وزاي ة احملاصمي  الزرانيمة حسمب نقيمدهتم يقمدمو  حضمااي مما الب م 

ة ع  قري لألهمت ال  س )اكوولاك ( وهال  الضحااي   ما القرى اجملاوره  م   ونندما جه وا

اس تطاع ا  خيفو زوجتي وابني يف حفرة معيقة ) هم  ار  (  (خملب الفهد  -و )جاغوار اب

كنمي ال م س , ول  لملآةلداوره للقرية قب  ا  يقع يف الأرس, وجيلب اىل املعبد ليقمدم حضيمة 

 س تطيع ا  يتخلص مهنم فتمت مطار تي وهو يتعي حنو انقا  زوجتمي , و سم تطيع ا  يمتخلص 

فهمد(  ة بقدوم )الأس با ( احملتلني لل نطقمة , و سم تطيع )خملمب ال ما معظ هم  وتتهت و املطار 

 ما انقا  زوجتي وابني ويبدأأ احلياة ما جديد يف الغابة 

 التحلي 

هيام ابس مترا -1  يه خدعة سيامنئية مروبة ما لقطتني او أأكرث رية اللقطةا  اس تعامل القطع للإ

هيماميف م هد اصطيا  حيوا  )التايرب( اس تع لت اخلدعة السيامنئية     للقطمة اابسم مترارية  للإ

( ننمد اصمطيا  حيموا  )التمايرب( نما طريمق امل ماهبة 2,47يف اللا لقطا   ففو ااقيقة )

( Telephotoابل   فاكنت اللقطة الأوىل لل صيدة ويه تتحمرك ابجتماه الاكممريا بعدسمة )

(  ا حدالت خطوالا م وهي مث قطمع  focus  outفعند اقرتاهبا ما العدسة صار  يف   )  

طمع وبعدها  لنفس املصيدة وبنفس العدسة والت وهيا  مع تقريمب حيموا  )التمايرب( لهما مث ق

 حليوا  )التايرب( ع  املصيدة

لأوىل وبدايمة لقطع ع  أأساس الاسم مترارية يكمو  متقمارب ابل م  بمني يايمة اللقطمة اا -2

 اللقطة الثانية 

ا  ( ننممد اصممطي2,47اخلدعممة السمميامنئية  ابلقطممع لسمم مترارية اللقطممة يف ااقيقممة ) تع لاسمم ت

حيوا  )التايرب( نما طريمق امل ماهبة ابل م  فاكنمت اللقطمة الأوىل لل صميدة ويه تتحمرك 

 focus  out)  ( فعند اقرتاهبا ما العدسة صار  يف   Telephotoابجتاه الاكمريا بعدسة )

اس تع   ماثر بربامج املونتاج يعطمو نفمس ال م  خلطموالا (  ا حدالت خطوالا م وهي مث 

رب( عم  وبعدها  لنفس املصيدة مع تقريب حيوا  )التايرب( لها مث قطمع حليموا  )التماياملصيدة 

 املصيدة                        

هيام ابس مترار اا -3  للقطة س تعامل الإنتام بني اللقطتني للإ
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 .   س تع   الانتام بني اللقطتني 

للقطة  س تع   زما قصري للقطتني ل  يف معلية الانتباه والاستيعاب يتموهام الس مترارية  -4

  .امل اهد لقطة واحده 

د يف اخلدعمة السميامنئية لسم مترار اللقطمة يف م مه الاربعمةاس تع   زما قصري جدا للقطما  

لقطمة ( اك ر ا  اقم  الثانيمة وزمما ال21) الأوىلا  )التايرب( فاك  زما اللقطمة اصطيا  حيو 

 نية ابلفيمل  ( اك ر ابلثا24علام اس تع   رسعة )( اك ر 5( اك ر ويف اللقطة الثالثة )13الثانية )

 الفص  اخلامس                                              

 النتاجئ 

هيممام يف  لقطمما (سمم تتتج ممما خمملل حتليمم   الأفمملم المميت  اسمم تخدم فهيمما القطممع املسمم متر للإ

 :  أأنواععدة يف افلم )مي  جبسا ( اس مترارية اللقطة 

 فميمل يفالنوع الأول : القطع أأكمرث مما ممرة ممع تغمري ال م  للقطمة الثانيمة والثالثمة , كمام  -1

 .)القلب ال عاع( 

ضية افقيما كمام يف مع حركة الاكمرا الاس تعرابني اللقطتني  الإنتاماس تخدام :  الثاين النوع  -2

   .فيمل الام املس يح 

لهنايمة اللقطمة (  focus  out)  لنوع الثالث : القطع ممع اسم تخدام حممد  الوضموح حنمو ا -3

لم In focusالأوىل وبداية اللقطة الثانية مث حمد  الوضوح حنو )   .املس يح( ( كام يف فيمل )اإ

  .م مي  جبسا لرابع القطع بواسطة امل اهبة , كام يف مجيع أأفلالنوع ا  -4

ال اىل لقطممة لتع مم  ت ممويي ابلصممورة وممما مث الانتقمم (Telephoto)اسمم تع   العدسممة  -5

  .اخرى بنفس الت ويي 

هيامالربانمج احلديث ابملونتاج  اس تع   -6 ابس مترارية اللقطة مما خملل جعم  جمز  مما  للإ

وممما مث ابللقطممة الثانيممة ممما خممارج الوضمموح اىل (  focus  out)  المماك ر خممارج الوضمموح 

  .( In focus اخ  الوضوح ) 

هيامس تع   فلرت يف برانمج املونتاج احلديث يعطو ت ابي ابل   ا -7   .ابس مترارية اللقطة للإ

 الاس تتتاجا  

 .ليةامجلاوحتقيق ابس مترار الزما  الإهيامالقطع لس مترارية اللقطة يعطو  تعاملاس   -1

  .بواقعية احلدا اارايم  الإحساسالقطع لس مترارية اللقطة يعطو  عاملاس ت -2

  .ة بسهوةل س مترارية اللقطالاهيام اببرانمج املونتاج احلديث الرمقو )برميري(  ساعد ع   -3



 23/3/2016-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

 267 

 الهام 

رتمجة , أألي  وال,   سعد ماكو  , )القاهرة : ااار املرصية للتاللغة السيامنئية ( مارس ي  مار ا , 1)

1996   , )82 .  

عامة , رصية الهللا , )القاهرة : الهيئة امل ,  رمجة و ا  نبد التذوق السيامنيئ( الا  اكسبيار , 2)

1989  ),     28 .  

  . 32مصدر سابق ,    (3)

 . 190( ,   1981,  رمجة جعفر عيل ) بغدا :  ار الرش يد , فهم السيامن( لو     جانييت , 4)

نتاج التلفزيوين وفنو  الإخراجورم شليب ,  ينظر (5)  . 129 (, 1988, )جده :  ار ال وق, الإ

لي  ية للتأأ ,   سعد ماكو  , )القاهرة : ااار املرص  اللغة السيامنئية( ينظر مارس ي  مار ا , 6) 

  . 139 -138( ,   1996والرتمجة , 

 للكتاب , ملرصيةا,  رمجة عيل ال وابيش) القاهرة: الهيئة  السيامن بني الو  واحلقيقة( بول وار  , 7)

1972  , )61 . 

غري  اه كتور , اطروحة الفيمل الروايئالكيفيا  احلروية لنظم بتية الزما يف (  ريد تي  محمو  , 8)

  . 26( ,   1999مت ورة)جامعة بغدا  : 

 . 36, )القاهرة : مطبعة يضة مرص (,   وفنوني الأ ب( محمد مندور , 9) 

  . 620( ,    1982)ميلنو :  ار  لفني للت  ,  3, ج عمل ننارص الفا( فرج نبو , 10)

الرتمجة و  تأألي لل ,   سعد ماكو  , )القاهرة : ااار املرصية  السيامنئيةاللغة (  مارس ي  مار ا , 11)

 ,1996    , )154 .  

  . 203  (, 1981يل ) بغدا :  ار الرش يد , ,  رمجة جعفر عفهم السيامنجانييت ,    ( لو  12)

  . 85, )بريو  :املركز العريب للثقافة (,    فا التصوير السيامنيئ( امحد احلو  , 13)

 . 88  ( ,  1981,  رمجة جعفر عيل ) بغدا :  ار الرش يد , فهم السيامنجانييت ,     ( لو 14)

مة  ة العا, )القاهرة , الهيئة املرصي معجم الفا السيامنيئ( امحد اكم  مر  , دد  وهبة , 15)

  . 61( ,    1973للكتاب , 

 . 921(,    1986, )بريو  :  ار ال ق ,  21, الا والإعلماملنعد يف اللغة ( 16)

بمراه ,  رمجمة  اترخي السيامن يف العا جورج سا ول ,  (71) لبحمر الكيلمين ,)بمريو  : مت مورا  ا اإ

 . 39املتوسط (   

 املصا ر 

 . 1981جانييت , لو     , فهم السيامن,  رمجة جعفر عيل , بغدا :  ار الرش يد ,  -1

  . للثقافةاملركز العريب:, فا التصوير السيامنيئ , بريو   احلو  , امحد -2



 23/3/2016-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

 268 

بمراه  الكيلمين , بمريو  : مت مورا -3   البحمر سا ول , جورج , اترخي السميامن يف العما  ,  رمجمة اإ

 .املتوسط  

نتاج التلفزيوين وفنو  الإخراج , جده :  ار ال وق, -4   .  1988شليب ,ورم, الإ

  .  1982ميلنو :  ار  لفني للت  ,  3بو, فرج , عمل ننارص الفا , جن -5

 ,  , التممذوق السمميامنيئ ,  رمجممة و ا  نبممد هللا , القمماهرة : الهيئممة املرصممية العامممة اكسممبيار, الا -6

1989 .  

ة   والرتمجرس ي  , اللغة السيامنئية ,   سعد ماكو  , القاهرة : ااار املرصية للتأأليمار ا , ما  -7

 ,1996  .  

غري  راه كتو  أأطروحةة لنظم بتية الزما يف الفيمل الروايئ , احلروي الكيفيا محمو  ,  ريد تي ,  -8

  . 1999مت ورة,جامعة بغدا  : 

  .ني, القاهرة : مطبعة يضة مرصو مندور , محمد , الأ ب وفن -9

 . 1986, بريو  :  ار ال ق ,  21ملنعد يف اللغة والإعلم , الاا -10

امة  رصية العمر  , امحد اكم  , ودد  وهبة , معجم الفا السيامنيئ , القاهرة , الهيئة امل -11

 . 1973للكتاب , 

اب ية للكتيئة املرص يل ال وابيش, القاهرة: اله وار  , بول , السيامن بني الو  واحلقيقة ,  رمجة ع -12

 ,1972  . 

  الأفلم

  . 1925سريت ايز(  تايا , املدرعة بوإكني , سريت ايز(  تايا ,  -1

  . 1948, الفريد هيت كوك, احلب  هويم ورونني , -2

  . 1982, روبري  المتا , اللنبمي  ي  تولكا ,  -3

  .   1995مي  جبسا و ,  القلب ال عاعمي  جبسا ,  -4

 .2002,  الكس ندر سوووروف,  الفر الرو ,  الكس ندر سوووروف -5

لم,  بتيديكت فزيجرياامي  جبسا ,  -6  .  2004, مي  جبسا , املس يح  اإ

 .  2006, مي  جبسا ,  ابو اكليبتوامي  جبسا , فرها  سافيننا ,  -7

يرك , و  ريوا  و   ,  -8 يرك ,ل همربجا  اإ   . 2015, جا  اإ

 

 

 


