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 متثل صيغ العوملة الثقافية يف الدراما التلفزيونية
 امنوذجا(املدبلجة  )املسلسالت

 د. منري طه سلمان
 البحث:ملخص 

 والاجيابية،السلبية  الآاثريف تشخيص  أ ساس ياتعد ادلراسات البحثية العلمية رافدا 

ناليت تتأ سس يف ضوهئا الظاهرة بل ميكن لها  ال س بابومعرفة  قد  أ وتؤسس لفرضية  ا 

يف جمال التخصص اليت تغور حبثا فيه من خالل تأ سيس نظري عرب املصادر  ابتاكرا،ختلق 

نناومبا  بعيد.العلمية والثقافية اليت ختالط موضوع البحث من قريب ومن  نتخصص يف حقل  ا 

ال ال مهيةاش تغايل ابلغ  وهو اخلطاب الثقايف اذلي يس توعب يف جعبته لك النشاطات الفنية  ا 

 ، درامية من فئة املسلسالت املدبلجةذلكل ذهبنا مؤسسني وحمللني لامنذج  المية.واال ع

عقل وعاطفة املتلقي العريب عىل مدى زمين  واليت اس تحوذت بشلك ملفت للنظر عىل

طويل كوهنا متثل خطااب ثقافيا ومنط فنيا مس توردا يراد هل ان يؤسس لسوق اس هتاليك 

ذهن مشاهدان العريب . وهذا ما س نحاول اخلوض يف  خمتلفة يفوتصدير ثقايف من بيئات 

املشلكة  ال ولحيث اس توعب فصلنا  ال اكدمييةغامره معمتدين عىل البحث العلمي بصيغته 

وانطالق س يطرة فامي نروم معرفته من ظاهرة واحضة للعيان يف عبور فكرة احمليل  وال مهية

ما تبثه املسلسالت املدبلجة من افاكر العوملي يف التغذية اذلهنية الغري مبارشة من خالل 

طاراواكن الفصل الثاين يف متهنا ادلرايم شالك ومضموان .وممارسات وسلوكيات  نظراي  ا 

اش متل عىل طبيعة التكوين البنيوي للمنوذج ادلرايم املدبلج حيث جلئنا اىل عنونة  اس تقرائيا

تفصيلية يف الشلك واملضمون ادلرايم املس تورد ومدى عالقهتام ابلتصدير العوملي من خالل 

فك الشفرات املضمنة والظاهرة . حس امب يراها املنظرون يف اجملاالت اجملاورة حلقلنا 

وقد خرج الباحث مبجموعة  التحليلية.س امب نقرأ ها حنن يف مالحظاتنا من هجة وح  أ الش تغايل

فامي اختاره من عينات يف  وحتليليامعيارا نقداي مؤرشات يف الفصل الثالث حيث اختذها 

 ية اليت يتعرض لها البحث فامي يثهباالباحث ونظرا لطول املدى الزمن  جليءالفصل الرابع حيث 

ىلمن مسلسالت مدبلجة  )السائد يف املرحةل( أ ي مراحل بث ادلراما املدبلجة  أ سلوب ا 

 واليت تقسمت ما بني مرحةل ادلراما املسكيكية ومرحةل ادلراما الرتكية ومرحةل ادلراما الكورية.
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ليصل يف الفصل اخلامس اىل  املؤرشات،خاضعا تكل الامنذج الثالث اىل التحليل حسب 

    البحيث.هنائية ذلكل اجلهد النتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات يف حصيةل 

 البحث:مشلكة 

عىل عقل وعاطفة املتلقي العريب وذكل  املدبلجة الاثر الواحض واملس يطر لعبت ادلراما

املوجة  أ صبحتواليت  العربية،من خالل تكرار بهثا املس متر من عىل شاشات احملطات 

ن ميف يومياهتم وذكل من خالل ما تقدمه هذه ادلراما  الناس، أ حاديثشغل ن السائدة وم 

وهذه ادلراما  واملضموين.يف بناهئا الشلكي جذب وتشويق للمتلقي العريب  أ ساليب

ن املس توردة جيب ادلاخلية  طبيعة بنيهتاعن  اس تفهاميةتس توقف الباحث العريب يف مرحةل  ا 

 التعر  من خالل البحث كلوكذ ، التارخييةحسب مرحلهتا  أ مهيةكنصوص تلفزيونية حتمل 

عن مقاصدها العلنية واخملفية يف الثنااي الشلكية واملضمونية كوهنا احدى صيغ العوملة الاعالمية 

اذلي يتحرك بقصد من اجل الس يطرة  ، بل يه حتتل صدارة هممة يف حتقيق ذكل املرشوع

 أ ورتبطة مبصدر واحد وجعلها م العربية والعامليةوالاس تحواذ عىل عقول وقلوب امجلاهري 

ذلكل ارتأ ينا  . يف منط معني يروق للمصدر وملصاحله اذلاتية بأ رسهوتمنيط العامل  ، أ وحدماكل 

يف هذا البحث الوقو  عىل الاس باب اليت جتعل تكل ادلراما املس توردة حمط اهامتم الفرد 

ىليق خاصة وكذكل التوصل العريب عامة والعرا نتاهجاملرجوة من  ال هدا  ا   وبهثا. اا 

 -البحث: أ هدا  

 املدبلج. الكشف عن البناء التكويين للمنوذج ادلرايم

 ومضموان.الكشف عن المتظهرات العوملية يف بنية تكل املسلسالت شالك 

  البحث:مهنج 

يف رصد الظاهرة واخظاعها لدلرس والتحليل  س يعمتد حبثنا عىل املهنج الوصفي التحلييل

معمتدين الناحية العلمية القامئة عىل مجع املعلومات واملعمتدة عىل اس نادات مصدرية تقرتب من 

ىل النتاجئ ذات املشلكة احملددة  وذكل جبمع املعلومات من مصادرها، وحماوةل حتليلها للوصول ا 

 املرجوة

 مقدمة :

أ ي ابن للحظارة التقنية والتطور التكنولويج وصيغ التقدم من الرضوري الاعرتا  املبد

واحض يف ثقافاتنا الانتاجية احمللية سواء اكنت العربية بشلك عام او العراقية عىل  اتأ ثريالايل 

كون العامل تقوده التقنية يف مرحلته الراهنة بعد ثورة االتصاالت العظمية اليت  اخلصوص.
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بعادهريف والانساين يف خمتلف مناطقه مكنت الانسان من التواصل املع مؤكدة  ، املرتامية واب 

نظرة مالكوهان من جعل العامل )قرية صغرية( وهذه القرية من شأ هنا ان تربط العامل لكه بتنوع 

بيئاته واختال  جممتعاته وتعدد امناط حياته ولغاته اىل منط حمدد او شلك متفق عليه من قبل 

حيث تكون هل الرايدة والاولوية يف التأ ثري  ، والمنط الثقايف واملعلوماتيةصانع ثورة االتصال 

واحداث ادلهشة ولفت انظار العامل ابرسه وخصوصا اجملمتعات الاس هتالكية او اليت قدر لها 

تصالية والتقنية ان تكون اس هتالكية من قبل مرسل اخلطاب الاعاليم او منتج الش بكة اال

احمللقة يف الفضاء اخلاريج  ،  أ مقارهعرب  الضوئيةءية يف بث حزمته الرمقية والس يطرة الفظا

عىل العامل ويبث ما يراه صاحلا لس ياق افاكره ورؤاه وفلسفته  الس يطرة  أ دواتفهو من ميكل 

اليت اخذت تنترش برسعة فائقة وبتأ ثري ملحوظ عىل لك شعوب العامل املس هتلكة للك انواع 

نعلن عن صيغ العوملة  وهنا بدأ ان واال عالميةية مهنا والثقافية النشاطات الانسانية . الصناع 

يه لكمة ذات ه ومنذ التسعينات حلت )العوملة( واليت يشري الهيا الاكتب ساميون ديورنغ أ ن

مكصطلح غالب يس تخدم لتسمية التحوالت الاجامتعية  احلداثة(معان متعددة حمل )ما بعد 

 معنيان:احلقبة املعارصة . ومن بني معانهيا املتعددة يربز والتكنولوجيا وتفسريها وتوجهيها يف 

أ هنا تشري اىل أ س تعامر مزيد من جماالت احلياة مع قوى تسويقية يف أ ماكن مزتايدة ، وحبمك 

كوهنا كذكل فهيي تتداخل مع الليربالية اجلديدة ، مبا ان الليربالية تسمي التعلمي والس ياسات 

، مبا أ ن الرأ ساملية يه  كام ان العوملة تتداخل مع الرأ ساملية م.اليت تروج لالس تعامر بوعي ات

أ ذن اىل الانتشار العاملي  العوملة،منط الانتاج اذلي يدمع الاسواق املعارصة . تشري 

. وتشري العوملة اىل العملية اليت بواسطهتا للرأ ساملية ، خاصة بأ شاكلها الاكرث توهجا للسوق

أ ي ان هناك عامل جديد )بال حدود( قيد الظهور متحرر  الكوكيب،جيري التغلب عىل البعد 

يف اقل تقدي ، وهذا التحول يعين . عل حنو مزتايد، ان الافعال  املسافة.من استبداد 

ما يشري اليه املصطلح من اتساع وتنوع يف  وهذا 1احمللية ذات نتاجئ واهدا  عرب املسافة

خر اىل مس تس  سليب لناا  الصيغ الثقافية اع الاالاليات العوملية واساليب الس يطرة واخض

التقنية املعلوماتية والش بكة العنكبوتية   والبث الفظايئ املزدح ابال   والفنية وجوانب

احملطات اليت اتيت من مصدر واحد يريد تمنيط احلياة يف تكل البدلان واجملمتعات عىل منطه 

ي الس يطرة الاقتصادية عرب امتالك فيظ اخلاص اذلي يثق ابهدافه ويه مما الشك فيه تبتغ

                                                            
سلسةل عامل املعرفة ، اجمللس . ينظر ساميون ديورينغ ، ادلراسات الثقافية : مقدمة نقدية ، ت .د ممدوح يوسف معران ، 1

 . 531. ص 5151الوطين للثقافة والفنون والاداب ، س 
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املعلومات وادلراسات البحثية والنرش الثقايف بل اهنا امتدت بشلك اكرث خطورة يف التأ ثري 

وعوملهتا يف جتاوز املعتقد احمليل من قمي موروثة او  ، النوعي عىل الهوايت ادلاخلية للشعوب

ريد للبحث ان ال يتشتت يف صيغ وما دمنا ن ، ال وحدعادات متاصةل ليك تصدر منوذهجا 

العوملة الهائةل والكبرية ما بني الس ياسة والاقتصاد وحركة الاساطيل العسكرية وس باق 

التسلح وارسال املوظة ونوع امللبس ومطامع الهامربكر فيجب علينا ان نتخذ من الاعالم 

لكثري من ادلالالت التلفزيوين الرباجمي مادة حتليلية مبا تتضمنه من برامج موهجة وحامةل ل 

  . حيث تبث هذه احملطات الاال املبارشة واملظمنة الهدا  مرسل او ماكل تكل احملطات

خباريةمن الربامج التلفزيونية املتنوعة ما بني برامج   وأ خرى مسابقاتوبرامج درامية وبرامج  ا 

ما توصل اليه . وال يفوتين هنا واملسلسالت والسالسل الفيلميةواثئقية وال ننىس ادلراما 

. أ ن عاملنا املعارص  5دافيد ادواردز بقوهل )علينا ان ندخل يف الاعتبار حقيقتني ابرزتني: 

. أ ن نظام تقارير امليداي نفسه عن هذا  5تس يطر عليه مؤسسات معالقة متعددة اجلنس يات.

ات العامل، مكون من مؤسسات معالقة ويف الواقع ، فأ ن مؤسسات امليداي مكل لهذه املؤسس

وادلول ذات  اال عالمحسب رغبة رشاكت  اال عالميةحيث دعت احلاجة  2العمالقة نفسها(

حيث رافق بروز  او الفين اال عاليميف تأ سيس حمطات متخصصة ابلنوع  ، العوملية ال هدا 

نشاء  ذاعية وقنوات تالعوملة التوجه حنو ا  ن حمطات ا  لفزيونية متخصصة بدءا من الامثنينات. ا 

ىل مجهور معودي موجود هذه احملطات  ىل مجهور أ فقي، بل تتجه ا  والقنوات ال توجه موادها ا 

بفعل وشاجئ الاهامتم، الهواية، املهنة، التخصص. هكذا برزت قنوات تلفزيونية اترخيية، 

ن الزتايد الكبري  وأ خرى رايضية، وأ خرى علمية أ و سيامنئية، وغريها من القنوات املتخصصة. ا 

ماكنة القنوات اال عالمية السابقة اليت اكنت تتسم ابلطابع العام. هذا يف عدد القنوات زعزع 

عادة النظر  ىل ا  ال مر ال يتجىل يف تناقص عدد مجهور هذه القنوات ومتتبعهيا فقط، بل أ دى ا 

يف هذا امجلهور حيث مل تعد الربجمة اال ذاعية والتلفزيونية ختاطب امجلهور ك مة، أ و كشعب 

ومثل، وقمي، وجتارب اجامتعية وعاطفية يف عرص العوملة اليت  واحد وموحد وراء أ هدا ،

بدأ ت تقوض سلطة وصالحية " ادلوةل الوطنية"، بل أ صبحت ختاطبه كفئات اجامتعية 

ومتباينة: برامج للنساء يف البيت يف الفرتة الصباحية، وبرامج لل طفال يف املساء بعد العودة 

ىل رمبا يعتقد البعض أ ن التغريات اليت طرأ ت و   البيتمن املدرسة، برامج لل ابء بعد عودهتم ا 

                                                            
. دافيد ادواردز ، حراس السلطة ، أ سطورة وسائل الاعالم الليربالية ، ت، أ مال كيالين ، مكتبة الرشوق ، القاهرة ، 2

 .55،  ص  5111
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يقاع احلياة الاجامتعية احمللية أ كرث من  عىل الربجمة التلفزيونية يف القنوات التلفزيونية يتعلق اب 

التأ ثريات الكونية للعوملة. رمغ أ ن للمنافسة بني القنوات التلفزيونية عىل الصعيد ادلويل لكمهتا 

ال أ نه يالحظ أ ن موقع امجلهور قد يف جمال الربجمة التلفز  يونية عىل صعيد القنوات احمللية، ا 

تغري يف املعادةل اال عالمية احلديثة اليت تقميها التكنولوجيات اجلديدة، حيث أ صبح طرفا 

مشاراك فهيا. مل يعد يطلق عىل امجلهور تسمية القارئ أ و املشاهد أ و املس متع، بل أ صبح 

( اذلي فرضته Interactivityنطق "التفاعلية" )نتيجة م Userيسمى" املس تخدم" 

التكنولوجيات احلديثة أ و التطورات التكنولوجية اليت أ دخلت عىل وسائل االتصال 

.لك تكل احملطات مل تزدهر لوال وجود اس تعداد اس هتاليك سليب ومقدل ملا تبثه تكل القدمية

 ،ايم ذو الصفات اخلارقةبطلها ادلر فهيي عادة ما تصدر ،  احملطات مع اختال  توهجاهتا

والاهدا  الكونية والبد من وجود حس ناوات يرافقن البطل وبيئة مثرية لدلهشة ابالضافة 

وهذا ال خال  عليه يف  ، اىل عوامل التشجيع عىل مسك املتلقي وتعبئته ابلرساةل املنشودة

وجية الفائقة حيث عامل الالحدود اذلي تسعى العوملة اىل خلقه او اهنا خلقته بقدرهتا التكنول

لك ما جيري يف العامل من اخبار واحداث عل العامل متابع بشلك حلظوي لمتكنت الاخرية جب

بشلك عام  ذكل بسبب س يطرهتا الفاعةل عىل النشاط االتصايلوكوارث ومشالك وحروب 

ل ومؤثرة يف املتلقي العريب . وليك جنع رةوخصوصا القنوات الفظائية وما تبثه من برامج مس مت

لبحثنا خطة موهجة فعلينا اخلوض يف احدى مصادر الارسال العوملي يف اخلطاب ادلرايم 

التلفزيوين منطلقني من مناذج درامية عاملية تتسابق يف بثنا الفظايئ العريب. ابحثني عن 

الاليات اليت جتعل من تكل ادلراما الوافدة مصدر اغراء ودهشة للمتلقي العريب  كذكل 

 وافع والغاايت اخملتفية وراء ذكل التصدير ادلرايم.متعرفني عن ادل

 عنارص اجلذب وادلهشة يف ادلراما املدبلجة

 الصيغة اال خراجية لدلراما املدبلجة :

هتمت العملية الاخراجية بشلكها العام عىل رضورة توضيب الاحداث اجلارية يف منت 

مضن مجموعة متواجشة من العنارص الصورية والصوتية  ، احلاكية ادلرامية بشلك مفهوم ومتتابع

عرب مجموعة لقطات  شلكية مالمئة لطبيعة الفعل ادلرايم ،فامي تقدمه جممتعة من صياغة 

واليت جيب ان  ، مدروسة تكوينيا من حيث عالقة التشكيالت املادية الظاهرة يف الصورة

شخوص املمثلني وعالقهتم ظمن ترتبط بدالالت مقصودة سواء اكنت هذه املادة جمسدة ب 

،  اال نسايناللقطة الواحدة وطبيعة البنية اخلاصة للمشهد او رمبا عالقة املكون املادي غري 
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مما  ، واملاكن وادليكورات وغريها من عنارص مشاركة يف بناء املشهد او مشرتكة فيه اكل اثث

عة هد الواحد اكلقطيوجب عىل اخملرج او اكتب السيناريو التنفيذي ان جيعل من املش 

هو رسدي درايم يسعى  ال ولمضن جمريني  وتنظميهاقطات املسكوكة أ ي احتساب طبيعة الل

يصال مع مراعاة طبيعة الفعل او احلدث اذلي يقوم  بناء متتابعرساةل املشهد او وضيفته يف  اب 

ىلوجيب أ ال يؤدي  ، به املشهد والثاين هو الناحية  ، ابلنس بة للمتلقي اال رابك أ والتشويش  ا 

امجلالية اليت جيب ان يؤدهيا املشهد يف حتقيق دهشة شلكية او توازن طبيعي او لرمبا هناكل 

يعمتد  ال خريكون  ، بنس بة كبرية يف املشهد السيامنيئ ةمتبع او تعبريية مقصودة تشويه متعمد 

السيامنيئ ذو اللغة  لغة صورية تستمثر الكثري من ادلالالت الرمزية لتعطهيا خصوصية الفن

الفلسفية اخلاصة من حيث البناء الشلكي للمشهد واللقطة وما حيتواينه من موجودات . ذلا 

 ، فهناكل اختال  يف طبيعة الوس يط الفين مما يفرض اسلوب خاص حملتوى ذكل الوس يط

هور بييت فادلراما التلفزيونية وانطالقا من طبيعة التلفزيون اذلي يقدم مادة جاهزة وسهةل مجل 

ثناءرمبا يكون رسيع الانشغال  وهوته امتنوع يف تركيبته واهامتم يلهو  فلربنا ، املتابعة اليومية ا 

ثناء أ خربيشء  متابعته ادلراما التلفزيونية وهذا ماال جيري يف السيامن من حيث طقس  ا 

تلفزيون يف ال  املهمت يف صاةل العرض هذا ما يفرض عىل كتاب السيناريو واحلضوراملشاهدة 

 الفضائيةكون الرشاكت املنتجة واحملطات  . سالسة ومن دون تعقيد أ كرثشالك  يقدمواان 

عىل ذكره الحقا . ومن الرضوري  س نأ يتتبتغي عدة غاايت من خالل منتجها ادلرايم واذلي 

والالتعقيد س ينتج حامت متلقي سليب ال يلكف نفسه  اال خرايجالتساؤل هنا عن الوضوح 

وهذا ما  ، مشقة يف فتح مغاليق احلاكية او شفراهتا املرسةل مكؤرشات شلكية من قبل 

راما املرسةل من قبل الصانع واليت س يؤدي حامت اىل تمنيط املتلقي يف اجتاه واحد من انواع ادل

عية او قد تكون جتارية حبتة مما يعطهيا مؤسسات اعالمية وحمطات فظائية مش بوهة التب يه 

الاذن ابحلصول عىل مس هتكل غري متسائل وال معرتض فقط هو مكتفي ابلسالسة وادلهشة 

 . الشلكية واملضمونية 

 التقنية ودورها يف الاهبار ادلرايم

اس تطاع التلفزيون ابن يس تفد من لك التطورات التقنية يف جماالت ما بعد الانتاج 

والاانرة واملونتاج شأ نه شأ ن السيامن اليت س بقته يف هذا اجملال . حمققا بذكل أ ي التصوير 

اهبارا شلكي عىل مس توى الصورة حبمك التطور التقين املس متر يف جمال الاكتشا  

ىل تليفزيون عايل الوضوح  الالكرتوين مس تفيدا بشلك كبري من الثورة الرمقية اليت افضت  ا 
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HDTV High  (Definition Television رمغ ان تقنية التليفزيون املعتاد ،)STDV 

رسال صورة جيدة وخاصة بعد دخول العامل الرمقي زيون يف مما ادخل التلف احلالية بقادرة عىل ا 

عامل تقنية عايل الوضوح رمغ ما قد جتلبه هذه التقنية من تلكفة عالية، ليست فقط عىل 

ى أ هجزة املونتاج، وعىل حمطات البث، بل مس توى اكمريات التصوير، بل أ يضًا عىل مس تو 

آخر تغيري  وال صعب من هذا لكه عىل مس توى أ هجزة الاس تقبال دلى املس هتكل، مبعىن أ

اكمل ىف تقنية التليفزيون املعتاد، أ ي التغيري يف انظمة املونتاج والتصوير وكذكل نواع 

ل ان يواكب تطلعات التلفزيوانت املس تقبةل لك هذا التحدي اذلي خيوضه التلفزيون الج

املتلقي او قد يغري فضوهل يف ادلقة العالية للصورة احملققة وكذكل نقل اجلو الطبيعي لاللوان 

ىل عدة أ س باب مهنا: أ ن  او اعطاهئا نقاء اعىل حىت مما تراه العني اجملردة . أ ن هذا يرجع ا 

ىل ظهو  ىل أ عىل جودة متاحة هل، ابال ضافة ا  ر وانتشار الشاشات التليفزيون احلايل قد وصل ا 

العريضة وتقنية املرسح املزنيل والرغبة يف احلصول عىل تدرج لوىن للصورة أ قرب ما يكون 

ماكنية  لكرتوين مساو جلودة الفيس  السيامنىئ، وأ يضًا ا  جياد بديل ا  للواقع، كذكل الرغبة ىف ا 

 High Definition Television  اس تخدام ان )تقنية التليفزيون عايل الوضوح( 

(HDTV فهيي ببساطة عبارة عن نظام تليفزيوين ميتكل حوايل ضعف عدد خطوط ،)

(، ونس بة الشاشة به SDTV) Standard Televisionالصورة مقارنة ابلنظام املعتاد 

ىل جودة عالية للصوت، وثراء التفاصيل 51:1تكون  الىت  Rich ofDetails، ابال ضافة ا 

هنا توليفة فريدة من أ فضل خصائص طاملا ارتبطت ابلفيس  السيامنىئ دون  غريه، وعىل هذا فا 

ىل مس توى جديد  الفيديو والفيس ، أ و ميكننا القول أ يضًا أ هنا وس يةل لنقل جودة الصورة ا 

ال من  ىل معايري مل تكن متاحة ا  يتخطى لك أ شاكل ال نظمة التليفزيونية السابقة، ليصل ا 

سواء  ، أ لرباجميت املصنعة  مرتبطة ابملنجز وهذا ما جيعل  الرشاك  3خالل الفيس  السيامنىئ،

اكن برامج درامية او برامج غري درامية مما جيعل املتلقي يف توق مس متر اىل اقتناء التقنية 

احلديثة يك حيقق متعته النفس ية وامجلالية يف متابعة ما حيب من دراما. هذه ادلراما اليت 

ر عىل مس توى احملتوى فامي ميليه من وضوح متاشت مع موجة التقدم الرمقي واصبح للتقنية دو 

 أ ي ملا بعد مقدمة الاكدر حىت مما جيعل اخملرج مفعال ، أ بعادهاالرؤاي ودقة التفاصيل باكفة 

اخللفيات اكن تكون بيئة او منط حياة او شلك مناظر ممزية الجل خلق حاةل من الشد 

                                                            
نتاج )املونتاج( ىف السيامن ، د/ صفاء زهريينظر 3 أ ثر اس تخدام تقنية التليفزيون عايل الوضوح عىل مرحةل ما بعد اال 

 33ص 35، ص5111ااكدميية الفنومنعهد السيامن ، القاهرة . س  طروحة دكتوراه منشورة ،والتليفزيوان

http://egyptartsacademy.kenanaonline.com/posts/102108
http://egyptartsacademy.kenanaonline.com/posts/102108
http://egyptartsacademy.kenanaonline.com/posts/102108


 22/2/2102-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

515 

 

بعادهيف الاكدر  املس متر للمتلقي يف رغبة اراحة العني ابلتفاصيل املتنوعة  ابال ضافة اخملتلفة اب 

ىل  .  ا 

 اال خرايج وأ ساليب الشدالتنوع 

الواحض عىل نوع  ال ثرحديثة  أ هجزةللتقنية املتطورة فامي يستمثره اخملرج من  أ صبح

ىلالصورة كنقاء ووضوح  خراجيةما تفرضه التقنية املتطورة من معاجلات  ابال ضافةا  ، متنوعة ا 

احلديثة او املتطورة يف منح  اال ضاءة به اللقطة واملشهد من حيث ما تسمح أ ساسعىل 

لقطته او مشهده حس امب  قصديهيف طبيعة ما يرومه يف  التأ كيديةاخملرج الكثري من اخليارات 

 همم او حس امب تضع الشخصية نفسها فيه وهذا الاستامثر ،يقتضيه الس ياق القصيص للحاكية

خرايجلعنرص  اما استامثرا جامليا شلكيا يف تأ كيد طبيعية اللقطات او املشاهد  اييت أ سايس ا 

كثرية لتغطية التشوهات اليت  أ حياانيف  أ و ، واكساهبا يشء من الواقعية املرحية لعني املشاهد

املبالغة مبفتاح الضوء العايل واكساب ادلراما يشء من السطوع  أ و ،ميكن تواجدها يف الاكدر

وهذا ما نالحظه يف الكثري من املسلسالت املدبلجة اليت استمثرت هذا النوع من اساليب  

الاضاءة احلديثة  واليت تعترب عنرص اغراء مثايل تتوافر عليه املسلسالت املدبلجة 

ا يأ يت مقصود يف تأ كيد جانب نفيس او ابراز حاةل او قد يكون استامثرا دالالي ،)املس توردة(

درامية. وهذا الاستامثر يامتىش متاما مع نوع الاكمريات احلديثة املس تخدمة ومس توى 

حساسيهتا للضوء حيث تتسابق الرشاكت املصنعة يف مارثون صناعي رحبي قأ ءم عىل اساس 

ف عن اكمريات الاجيال اجلودة يف الصوت والصورة واعطاء مواصفات ممزية جديدة ختتل

وهنا ندخل ايضا يف جمال العوملة الرحبية من خالل س يطرة رشاكت حمددة عىل  . السابقة

املنتج التقين املتطور يف جمال التصوير الرمقي واليت جتهز العامل ابمكهل هبذه التقنية وما يرافق 

يه الاخرى مساحة اكفية الاكمريات هو مجموعة احلوامل املتنوعة لهذه الاكمريات واليت هيأ ت 

للمخرج يف حتقيق حراكت متنوعة ما بني الرشاقة واخلفة والنعومة والرسعة والانقضاض 

داعية مضافة للمخرج يف حتقيق ما والارتفاع والاخنفاض واملتابعة املرنة ما اعطى مساحة اب

ية وما توفره وال نغفل ابلطبع دور املونتاج يف العملية الاخراج  ،تطلبه اللقطة او املشهدت 

الربامج احلديثة من قدرات عىل احداث اخلدع والاهيام ابحلقائق وحتقيق الاقناع للمتلقي 

 بسهوةل واس مترارية وانس يابية ما يراه متدفق من خالل الشاشة من احداث ورصاعات.

 الاءثر البييئ واجلذب املاكين .
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ذ مت تقسا مي املااكن ا ، ادى تنوع ادلراسات يف املاكن اىل تقس ميه حسب التخصصاات

مبوجب السلطة اليت ختضع لها الاماكن كام اعطى بعدًا فلسفيًا فاصبح املاكن )هو ما حيل فياه 

واملاكن ابعتبااره عنرصاًا  4اليشء او ما حيوي ذكل اليشء وحيدده ويفصهل عن ابيق الاش ياء(

من عنارص ادلراما ،أ ذ هل ادلور الفعال يف املسلسل التلفزيوين اذ قد يتحول من جمارد خلفياة 

دور عنارص العمل الفاين فااملاكن هل  تقع علهيا احداث املشهد واللقطة اىل عنرص تشكييل من

كاربى يف تاأ طري املاادة  ممكل دلور الزماان يف حتدياد دالةل اللقطاة او املشاهد كاام ) هل امهياة

وتنظمي الاحداث من خالل ارتباطه خبطية الاحداث الرسدية حىت ميكن القول ابنه  ةاحلاكئي

يشلك املسار اذلي يسلكه جتااه الرساد . وابلتاايل يصابح التنظامي ادلرايم للحادث هاو احاد 

طبيعي  اىل ماكن يط املاكين ، واذلي ينقسمما نقصده ابلبيئة هو احمل و 5املهام الرئيس ية للماكن(

أ ي لك ما شلكته الطبيعة من تكوينات بيئية متنوعة ماا باني جبال وساهل وحبار وهنار وواد 

من صنع الانساان وتادخهل وتركيباه وتصامميه وهاذا . وماكن اخر صناعي أ ي  وغريها وغاابت

ماكن يبتدأ  من املدينة والشارع واجلرس والبيت والكنيسة واجلامع وصوال اىل البيئة ادلاخلية لل

احملصور ك ن يكون بيت او دائرة او رشكة او متجر او أ ي حمل معل او معيشة وما يتشالك 

الصاناعية  وال خارىبيئة الطبيعية ل منه من ديكورات وااثث واكسسورات وممكالت . هذه ا

تلف مناش اها العاملية فامي حتققه من دهشاة وذهاول كبريا يف ادلراما املدبلجة من خم  تلعب دورا

اذ نشاهد اهامتما واحضا يف ادليكورات امجليةل واملباالغ هباا يف  ، تلقي العريب او العرايقدلى امل 

عامرة وديكورات البيوت املسا تخدمة يف ادلراماا الرتكياة عاىل وجاه التقرياب  حياث تساتمثر 

مماا يعطاي تصادير  .البيوت الفارهة والرشاكت الانيقة  واملطاامع النضايفة والشاوارع املنظماة 

هاذا ماا يانعكس عاىل املتلقاي يف مواصاةل التلقاي الهاادء و احلياة الرتكية  واقع ثقايف عن طبيعة

واملندهش يف طبيعة ما يراه من مناظر خارجية اكملدينة والبحار واجلباال ابالضاافة اىل صافاء 

ر ادلرايم الا يف اجلو اذلي تعاين منه ادلراما العراقية حتديدا حيث من الصعوبة اجراء التصاوي

ادلراماا املسا توردة  أ عطاىهاذا ماا  ال خرى ،شهور حمددة من الس نة انهيك عن التحدايت 

رياف ابسالوب حيااة ومناط ععنرص جذب كبري يف اسلوب تقدمي البيئة احلرضاية واملدنياة والت

مان قبال املتلقاي العارب حياث  ممتنااةبيئاة  أ صابحتبيئة العربية لكهنا ل اجامتعي خمتلف عن ا

                                                            
 .  11، ص 5118ضبع  ، اسرتاتيجية املاكن ، القاهرة ، الهيئة العامة للثقافة ، مصطفى ال 4
، ادلار البيضاء املركز الثقايف العريب ،  5الشخصية ، ط –الزمن  –حسن حبراوي ، بنية الشلك الروايئ ، الفضاء 5

 .31 – 51، ص  5111س نة
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جامل وتنس يق مقصود قل ما جند نظاريه يف ادلراماا احمللياة  ، ادلاخليةهر اانقة ادليكورات تظ 

رمغ ان ادلراما اخلليجية واملرصية واللبنانية اكنت قد س بقت اخواهتاا العربياة يف اساتامثر هاذه 

 أ خارالبيئاة الطبيعياة وكاذكل يف حتاد  يف حتاد أ يضاالكهنا تبقى  ، هباريةالعنارص الشلكية الا

ذكاره الحقاا . وماا جعال منط احلياايت اخملتلاف اذلي سا نايت عاىل والا  الاجامتعياة الثقافةمسه ا

راماا ادل ، هنم للك جديد يف عامل ادلبلجة ادلرامية ابتداءا مان املتلقي العريب متابع دقيق ومتابع

يف املكس يكية اليت دخلت يف عقد التسعينيات من القرن املنرصم وصوال لعقد ادلراما الرتكياة 

العقااد الاول ماان الالفيااة الثانيااة وصااوال اىل العقااد الثاااين واذلي امطاار علينااا واباال ادلرامااا 

الصنعة الرتوجيية للمنوذج غري احمليل عامليا واذلي يتجاوز  ، الكورية اجلنوبية والامر ال يتعدى

عالمياةمنظمة  مضناملتلقي  ابجتاهويزج  وال وطانالهوايت  املياة ملؤسساات عفظائياة مملوكاة  ا 

. اذا ان ما يشهده القرن احلايل هو عبور او تصدير المنوذج العاملي املتعرصن يف اطاار دولية 

 يف ، العاريب املتلقاي مطلاب ياتالءم وطبيعاة شالك ومضموان درامياا بواسطة  ، أ خاذجاميل 

ع للك لمس ااثره يف ادلراما الوافدة هو موضة التقليد الرسيجتاوزها للمكبوت واحملرم . ان ما ن

يف أ اثر تكل ادلراما الوافادة اىل التاأ ثري  ى الامرر يف الصورة شالك ومضموان بل تعدما يضه

العربياة والعراقياة للمنطقاة الامناة ويه تركياا مان حياث الهادوء  ال ماوالعباور رؤوس  عاىل

ذلا مان مفعاالت جنااح التجرباة الرتكياة وعوملهتاا  ، الس يايس والاقتصادي واماكنية الاستامثر

ات التجربة هو ذاكهئا ادلرايم فامي تزجه من اعامل درامية متنوعة ومجيةل ولرمبا سايتجه العاامل ذل

الاعاليم واقصد ماكل تبعياات الشا باكت الفظائياة يف تغياري بوصالته حناو التجرباة الكورياة 

 . وهذا واحض حلد الان

 احلاكية ادلرامية للمسلسل املدبلج .

عىل احداث متداخةل وحاكايت ت ادلرامية للمسلسالت املدبلجة ايغالبا ما تبىن احلاك

وحسب ابابن )فالقصة  فرعية متعددة مما يتيح مط الرسد ادلرايم المتدادات زمنية طويةل .

يف وسائل االتصال يه احلجة ومنطق الافعال بيامن يكون اخلطاب هو تنظمي الزمن واملظاهر 

القاعدية ويه موضوع اخلطاب املتنوع واملتوقف عىل  وامناط الرسد . والقصة يه مادة البناء

السارد ومتطلبات التكنولوجيا ووسائل االتصال تؤثر عىل طبيعة الرسد ذاته فاملسلسل 

التلفزيوين يس تعمل اساليب رسدية خالصة ابالس تعاضة عن التصاممي العامة للرسد وذكل 
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ن خالل حاكايهتا املتنوعة واليت ان ما فرضته ادلراما املس توردة م6بسبب صغر جحم الشاشة(

 ، تقوم عىل رصاعات متنوعة تتطور ابس مترار دون ان توصل مشاهدها ملرحةل احلل بسهوةل

ال ال زمةال ترحي فضول املتلقي يف جناح بطهل او انتصاره او جتاوزه  أ هناأ ي   البنية وأ دخلتنا ا 

القامئة ما بني الشخصيات او  تنتجه العالقات  يف رسد متداخل ولنسمه رسدا فرعيا ادلرامية

وبناءًا عىل هذا فأ ن رسدية )املسلسل التلفزيوين تستند يف جزء كبري  ، الاحداث اجلديدة

مهنا عىل الشخصيات ومدى جنوميهتا حبمك الفة املشاهد مع الشاشة الصغرية وحبمك ان 

وخليط من القصص اليت يرسدها املسلسل . تعمتد يف مجملها وعىل اختالفها عىل تركيبة 

مهنا  ، التلفزيوين عىل تنويعات رسدية خمتلفة ادلرايم وكام يعمتد الرسد 7والعواطف(الافعال 

ما هو اسايس يف طرح القصة من حيث البناء والصياغة فامي خيص املنت احلاكيئ او ما 

يتشلك من تنويعات رسدية اساس ية واثنوية يف كيفية تقدمي اخلطاب اي املبىن احلاكيئ للقصة 

. ويعد املسلسل اليوم ويف املقام الاول )انتاجًا روائيًا يتأ سس يف مفهومه ويف املرسودة

عىل التتابع غري انه يكشف يف اجزائه املنفردة ويف حلقاته املتتابعة عن اشاكل ربط  انتاجه

خمتلفة ويعمتد املسلسل عىل صيغة احداث حلقات متتالية تنشأ  لك حلقة مهنا من الاخرى 

ان شلك املسلسل الطويل اخذ يعمتد نظام احلاكية ،  8او تنشأ  ابالستناد اىل الاخرى (

البنية يف املسلسل عىل خاصية التوادل املس متر وذكل يعمتد ابدلرجة  املفتوحة وحيتوي شلك

الاساس عىل رغبة املؤلف يف معلية اطاةل احداث تكل ادلراما من خالل انفتاهحا افقيًا عىل 

من خالل  ل املتلقي عن احلدث الرئييس ،حوادث وخشصيات وحباكت فرعية تؤمن اشغا

حصاب الادوار الرئيس ية وحوادث مرتبة خشصيات وحوادث ذات عالقة اب الكشف عن

اليت تس تدعي و تطورات رسدية  ان هناكل وكام نالحظ يف ادلراما املدبلجة حسب الزمن

انفتاحا رسداي مقصودا من قبل اكتب السيناريو حيث تمتدد ادلراما بشلك افقي لتعرفنا 

جسد ادلراما بشخصيات جديدة واماكن خمتلفة وازمنة متنوعة ذات عالقة ليست عضوية يف 

زج ادلراما او توجهيها هبذه  معلية لكن ، وما ارتباطها الاويل الا وهو ارتباط خيطي ضعيف

ودات الفرعية واليت قد الوهجة من قبل املؤلف او اكتب السيناريو يقوي وجود هذه الرس 

                                                            
بيري ابابن ، لغة وثقافة وسائل االتصال  بني الاجبدي والسمعي والبرصي ،تر: ادريس العزي ، املغرب : دار الفارايب للنرش  5

 .81، ص5118، 
 .81بيري ابابن ، املصدر السابق ، ص 5
،  5115باعة والنرش، قيس الزبيدي ، بنية املسلسل التلفزيوين ، بنية املسلسل التلفزيوين ، دمشق ، دار املهندسني للط  5

 .31ص
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ار مؤقتا عن البطل الرئييس والاحداث الرئيس ية يف جسد ادلراما او قد تأ خذ ختطف الانظ

ولك ذكل  ، حصة وقتية الجل حتقيق مط زمين لدلراما عىل مس توى احداهثا وبناهئا العام

بطيء لالحداث وك نه ايقاع احلياة اليومية لالنسان العادي حيث ان مرهون خبلق ايقاع 

للزمن احلقيقي كون املتلقي يتابع  تقريبا مساو أ صبحالزمن ادلرايم يف هذه املسلسالت 

نمكن واليت من امل اخزتالات زمنية كبرية  يوميات خشصياته دون  تطوي شهورا او س نني ا 

 بني رابت البيوت أ ويف مؤسسات معهل  ادلائر يف ذهن املتلقي العريب ما جيعل احلوار ،

ه ماذا س يفعل اليوم بطلنا يف مأ زق حيث يبدين تساالهتن عن حول هذه ادلراما ويومياهتا ،

اح كبري عىل مس توى خلق متلقي جامهريي معالق متابع جن اجلديد او اكتشافه املفاجئ وهذا

يف موضع الانتظار ليوميات ودلقاءق وساعات ادلراما املدبلجة مما جيعهل متعطل ومس هتكل 

خمتلفة عن منطه الاجامتعي وقميه الانسانية وسلوكه املعتاد . ان الارصار عىل متابعة ادلراما 

مونية والشلكية من هجة ابالضافة ظالبنية ادلرامية املايت من ذاكء املدبلجة هبذا الشلك اليويم 

ومن السهوةل اىل وقت الفراغ اليت وضعت جممتعاتنا العربية به كوهنا جممتعات غري منتجة 

  يومه.انقيادها وراء دراما مس توردة الهنا تسد وقت فراغ كبري يف 

 املس توردة.الشخصيات املعوملة يف ادلراما 

ات اذلهنية والانفعالية )مركب من العاد بأ هنا  ادلرامية تعريف الشخصيةميكن 

) التنظمي ادلينايم يف داخل الفرد لتكل الاهجزة ويعرفها )جوردن اليورت( ابهنا  9(والعصبية

منظومة الصفات والقمي  10(دد طابعه اخلاص يف توافقه لبيئةالنفس ية اجلسمية اليت جت

الاكتب ادلرايم عىل هيئة قوى متفاعةل دراميًا  والرغبات والعالقات والتحوالت اليت جيسدها

من اجل ايصال رسالته اىل املتلقي اضافة اىل اهنا أ حد املكوانت الاساس ية للحبكة، وجيري 

تزخر تطوير الاحداث من خالل حوار الشخصيات وسلوكياهتا ورصاعها مع بعضها وحيث 

 حس امب ة حبمك امتداد احداهثا وازمنهتاادلراما املدبلجة ابلشخصيات املتنوعة يف مسريهتا البنائي

بطال ، بل يف ا ال دوارذكران سابقا . وهذا ما يكشف لنا عن تنوع يف  لرئيس ية والثانوية لال 

لهذه املسلسالت اهنا توزع ادوار متنوعة للشخصيات املشاركة حسب امهيهتا  ال غلب ال مع

 ادلور الرئييس او ما بعد اثنوية يف منت ادلراما حيث من املمكن ان تتصدر خشصيات اثنوية

يف الاحداث الجل تفريع ادلراما خبطوط عدة . وما هيمنا هنا هو نوع هذه الشخصيات اليت 

                                                            
 . 511(، ص 5111اليوس اجيري ، فن كتابة املرسحية ، ت: دريين خش بة، )القاهرة : مكتبة الاجنلو املرصية ،  9

 .31(، ص 5183امحد محمد عبد اخلالق ، الابعاد الاساس ية للشخصية ، )بريوت ، ادلار اجلامعية للطباعة والنرش ،  10
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غالبا ما تنبين قصصها عىل املشالك الاجامتعية والعاطفية أ ي قصص احلب غري الرشعي 

شاكالوعادة ما جند  ، واخليانة واحلقد والثأ ر وغريها النساء املشاركني اذلين مجيةل للرجال و  ا 

واشرتاط امجلال هو احد دعامئ هذه ادلراما حيث جند ابطال يف اغلهبم من فئة الش باب مه 

ملبس  موضةاملرافقة هلم واغلهبم مضن  واال كسسواراتوامجلال من حيث امللبس  ال انقةمنهتيى 

غبة تقليدها او حديثة وفارهة واقتناء ممكالت شلكية يف غاية احلداثة مما يتيح للمتلقي ر 

احد الابطال ادلراميني  واسلوب  دلينا يف العراق من تقليد ملعطف نالحظهاقتناهئا وهذا ما 

ويه فكرة جتارية يف حفواها  ،)دموع الورد(( يف مسلسل وادي كوسويفعامر  وهو خشصية )

اما من حيث حتقيق اسواق اس هتالك للمنتج العاملي يف اجملمتعات املس هتلكة لدلر  ادلاخيل

ات يف تقليد  دلى فتياتنا العربيات والعراقية وهذا ما ينحرص بشلك اكرث تأ ثريداملس تور

حريف ملوضة املالبس املتبعة يف ادلراما وخصوصا عىل اجساد بطالهتن املفضالت يف هذه 

 ية يف املاكياج والترسحيات للشاابتاىل قصات الشعر واملوضة العامل  ابال ضافة ، املسلسالت

حيث تعمل الشعوب الاس هتالكية عىل تقليد امعى للك مس تورد شلكي يأ يت  ، والش باب

ه من قصات شعر امليداي الاعالمية وهذا ما نالحظ عن طريق ادلراما او غريها من اساليب

انترشت يف الاونة الاخرية بشلك ملفت للنظر ويه انعاكس رصحي وتقليد واحض لدلراما 

عالمية العربية حيث تتخذ هذه ادلراما من جتمعات الكورية واليت طغت عىل اسواقنا الا

للش باب مادهتا اليت تنسل من خاللها اىل ش بابنا العريب خالقة تأ ثري شلكي واحض عىل 

سلوك اوالئك الابطال من دون بل وحىت تقليد  ، س ش بابنا احمليلروؤس ووجوه ومالب

لعوملي الواحض واذلي يأ يت من وهذا الشلك االنظر ابالختال  التكويين للبيئات الاجامتعية 

سلطة اعىل تعمل عىل حتريك اسواق الاعالم وتصدير منتجات بدلاان خمتلفة من فرتة اىل 

هذا و . لوحس امب ذكران سابقا يف س يطرة ادلراما املس توردة عقداي بشلك متتا ، اخرى

مج اخملتلفة الشلك من الصعب ايقافه النه ميتكل احملطات الاعالمية املموةل واملنتجة للربا

كقضااي ومواضيع  وتشجيع احمليلسواء مهنا ادلرامية والغري درامية لكن من املمكن اعادة تركزي 

من خالل الربامج واهامتمات يف ذهن املتلقي العريب معوما والعرايق عىل وجه اخلصوص 

 .نية الجل اس تعادة تأ كيد الهوية القومية وادلي  غري ادلراميةوادلراما احمللية والربامج 

 . مليةو العادلبلجة وخدماهتا 

ادلبلجة يه معلية حتويل اللغة املنطوقة عىل لسان الشخصيات ادلرامية اىل لغة قومية 

او عامية وطنية . أ ي يه ترمجة شفوية من لغة اىل اخرى . وذكل لتحقيق جناح لدلراما 
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املس توردة بعد تعريهبا ونقلها اىل متلقي متنوع يف درجة الثقافة وهذا ما حققته املوجات 

املس توردة املكس يكية مهنا والرتكية والكوراي ابتداءا من تسعينيات القرن  اخملتلفة لدلراما

املنرصم اىل الان .وادلبلجة فن علينا الا نبخس حقه من حيث قدرة اكتب النص الصويت 

سواء اكن مرتمج او مؤلف اثين أ ي مترص  حس امب متيل عليه ثقافة وعادات وتقاليد الشعوب 

أ ي معلية تطويعه للنص الصويت مبا يتالءم مع املتلقي العريب  ، للغةالعربية وكيفية تعاملها مع ا

وكذكل ماال يفقد النص معناه احلقيقي لكغة الننا الان نتعامل مع نص صويت يدبلج عىل 

لسان خشصيات تتخذ مواقع الشخصيات ادلرامية صوتيا . وهذالفن هل عالقة ابماكنية 

ملمثلني املشاركني وكذكل مدى التطابق ما بني التقمص احلقيقي والاداء الصادق الصوات ا

الاصوات وطبيعة الشخصيات الاصلية يف املسلسل وكذكل الانفعال حسب املواقف 

والاحداث ادلرامية للشخصيات الصوتية اليت اختريت من قبل  املؤلف الصويت واخملرج 

وتيا للحدث ادلرايم   جتس يد الاداء المتثييل صىلولهذا ميكننا اعتبار ادلوبالج هو القدرة ع

ك صوات برشية وموس يقى ومؤثرات مضن املسلسل واماكنية الاهيام من خالل  اللغة يف 

ن ادلبلجة  خلق حملية للنص املرءي من خالل متايه املتلقي مع املنجز ادلرايم املس تورد.  ا 

الأ ن حتظى  ىل أ خرى، ال ميكهنا ا  ابلقبول،  بوصفها معلية ترمجة صوتية ملنتوج درايم من لغة ا 

عىل اعتبار أ هنا حتقق مبدأ  التواصل بني الثقافات،وتتيح بذكل الفرصة للمتلقي لالطالع عىل 

حضارات أ خرى خمتلفة. ويف نفس الوقت ميكننا ان نهتمها بغزو اخلطاب الاعاليم والفين 

دون أ ن اليت اكن يقوم هبا الرحاةل يف املايض، لكهنا اليوم تمت  احمليل فادلبلجة أ ش به ابلرحةل

ال مجهور املتفرجني اذلين تس  هتدفهم ادلبلجة، واذلين يربح الرحاةل ماكنه،واذلي هو ليس ا 

ويتعرفون عىل عادات وتقاليد ويطلعون عىل أ زايء... وبتعبري جامع، ميكننا  «يتابعون حاكية

لف عن ذاك اذلي اعتادوا بأ هنم يطلعون عىل منط عيش، ابلصوت والصورة، خمت أ ن نقول

عرب  منتوهجاادلراما الرتكية بذاكء يف تسويق  فيه وهذا ما جنحت (11)بيئهتم اخلاصة.يف  اتباعه

عالنية وأ خرىالاعامتد عىل ادلبلجة للغات العربية من خالل رشاكت رحبية  عربية اكنت ام  ا 

( وغريها . mbcتركية ابلتعاون مع مجموعة الفظاءايت اليت تغزو اخلطاب الاعاليم العريب ك )

اللوحات  صدرت تكل ادلراما منتجها الشلكي من خالل ادلبلجة حيث قدمتحيث 

 ، وعنارص احلبكة ادلرامية والعائةل الرتكية بعالقاهتا، ووسامة ال بطال وجامل اخلالبة الطبيعية

                                                            
ادلمار الشامل اليت تس هتد  الهوية العربية ، دراسة منشورة ، املغرب ، س  أ سلحةت املدبلجة ، الهام بنجدية ، املسلسال 11

 . 53، ص 5151
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ولقطاته  املرأ ة الرتكية ومالبسها..وصارت مفضةل عىل املنتوج املكس ييك مبشاهده الساخنة

العربية قويم، وهو ما جعل الس ياحة  مكنتج حميل ادلرامابتسويق  تركيا وقد قامت..الفاحضة

ة لدلراما الكورية حيث والان حنن امام موج .ممتاز بناء عىل خمطط تسويقي تنتعش يف تركيا

لتغيري بوصةل الرتوجي الاعاليم اىل هجة اخرى من نفس رشاكت الانتاج وادلوبالج  تسعى

كوهنا متارس معلية خلق مس هتكل عاطل ومندهش ومرتايخ بسبب اطالعه  ، العامل املنتج

 عىل ثقافات متنوعة واساليب حياة اكرث هدوءا وجامال من مفردات حياته ويومياته لك ذكل

فس الوقت ملا تنتجه الامم هيأ ته ادلبلجة يف خلق متلقي مس هتكل ومقدل يف ن اكنت قد

لهيا وميكن ان. الاخرى ىل نوع من اخلطة اليت تلجأ  ا  لوبيات هتمين عىل قطاع  تتحول ادلبلجة ا 

اال عالم، فتعمل من خاللها عىل خلخةل الوضع اللغوي لبدل مالتقليص حزي لغة ما حلساب لغة 

 أ خرى

 وسرتاتيجيات املنتج .بواعث 

ال داة ال وىل للتوجيه ورمس التصورات وترس يخ يعترب اال عالم يف الوقت الراهن 

 ال فاكر ونقل العادات والتقاليد، الس امي املريئ منه واذلي يأ يت كربامج درامية وغري درامية

أ صبح أ كرث تأ ثريًا يف تكوين خشصية اال نسان من أ ية وس يةل أ خرى. فصار صناعة من  واذلي

سواء يف جمال الرحب املادي والنفوذ الس يايس  الصناعات الثقيةل اليت لها مؤسساهتا وخمططاهتا،

أ صبح حبمك تطور العرص أ ن من يس يطر عىل و  والرتوجي الثقايف للمنط الاوحد والس يطرة

آلياته، هو وحده اذلي ميكنه التحمك يف صناعة املس تقبل. فالعوملة  وسائل اال عالم ويتحمك يف أ

لغاء احلدود ومع التطور الهائ ىل طمس احلواجز وا  ل يف وسائل اال عالم واالتصال، تسعى ا 

، وما حدث فيه لوقت الراهن حتدايت كبرية فرضها عرص العوملة يواجه اال عالم العريب يف ا

من تطورات تكنولوجية وأ يديولوجية. حيث يتجاذب اال عالم العريب يف ظل العوملة طرفان، 

أ دت همينة الغرب  ضغوطات العوملة ال يديولوجية.وقدو هام: ضغوطات العوملة التكنولوجية. 

ىل الاحتاكر اال عاليم. عىل الش بكة اال عالمية واملعلوماتية بش هذا الاحتاكر لك مطلق ا 

دارة  ىل انعدام العداةل يف ظل النظام اال عاليم ادلويل، وعدم القدرة عىل ا  اذلي أ دى ا 

اجملمتعات املنافسة احلرة بني الاجتاهات الس ياس ية والفكرية وادلينية وامجلاعات العرقية داخل 

دى تركز تكنولوجيا كام أ   . ارات والثقافات عىل مس توى العاملالغربية، أ و بني الشعوب واحلض

ىل سوق لالس هتالك  ىل حتول دول اجلنوب ا  االتصال واملعلومات يف دول الشامل الغنية ا 

ة اال عاليم واال عالين. وجتسد ذكل يف زايدة اعامتد دول اجلنوب عىل الربامج اال خباري

http://www.maghress.com/city/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.maghress.com/city/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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.وقد ترتب عىل ذكل زايدة الهمينة االتصالية سلسالت واال عالانت الغربية واملس توردة وامل 

ىل تدفق الثقافة املركزية الغربية  دلول املركز املتحمكة يف العوملة عىل دول ال طرا . كام أ دى ا 

طار تنافيس جتاري حبت ففي جمال ادلراما جند س يطرة  .12واملعلومات بال ضوابط ويف ا 

ذه ال عامل ادلرامية مصنوعة مبواصفات مهناكت املنتجة واليت تقدم مناذج متنوعةواحضة للرش 

لاي حتقيق املتعة البرصية ، وحتييد الوعي كخطوة أ وىل متهيدا الس امتلته يف  خاصة ، هتد  ا 

خطوة الحقة ، ويه تقوم علاى حباكت يمت نسجها بعناية يف موضوعات شديدة اال اثرة . 

يف لك اخلربات والوسائل الفنية والتكنولوجية ، ولك ما يعمل عىل وحيرص أ حصاهبا عىل توظ 

آن واحد.لك هذا  قناع البرص ودغدغة احلواس ، والتالعب ابلعواطف ، وتغييب الوعي يف أ ا 

، وهتميش الثقافة القومية يف دول اجلنوب ، 13من أ جل ضبط سلوك ادلول والشعوب 

زاحهتا بعد ذكل وتقدمي  الثقافة املعوملة اليت يه ثقافة دول الشامل بديال وطمس سامهتا ، مث ا 

، بوصفها تقدم لفقراء اجلنوب صورة زاهية لا"فردوس" الشامل املتقدم ، عىل الرمغ من أ ن 

أ برز مظاهر مسلسالت العوملة تمتثل يف الرتكزي عىل اجلسد وتنش يط الغرائز وحتجمي النشاط 

شاعة السلبية ، واال   غراق يف تفاصيل اليويم ، وطمس احلد بينه العقيل، ومتجيد الفرد ، وا 

وبني الفن، وجتزئة الزمن وتفتيته لطمس الرتابط التارخيي ، والاس هتانة ابلثقافة اجلادة 

بداعاهتا وابلقمي النوعية. ذلا يعترب املمول واملنتج هو اذلي يوجه بوصةل ادلراما التلفزيونية من وا 

نع يف الرتوجي ت وكذكل هو من يمني دول املص حيث املوضوعات املتناوةل يف تكل املسلسال

وذكل بفعل طبيعة سرتاتيجية التخطيط والس يطرة عىل  املرحيل دلراما هذا البد او ذاك ،

هياهما ابلمنط العاملي اذلي خيدم مصاحل تكل توجهيها  سلواك وتفكريا وشالك وامناطق ابمكلها و 

 .والءاهتا دلول وس ياسات اكربالرشاكت الاعالمية الكربى واليت تدين يه الاخرى ب

 الفصل الثالث

 مهنج البحث أ وال:

 احث من اجل أ جناز هذا البحث املهنج الوصفي التحلييل اذلي يعر  بأ نهاعمتد الب

"وصف ما هو اكئن ويتضمن وصف الظاهرة الراهنة وتركيهبا ومعلياهتا والظرو  السائدة 

                                                            
براكت محمد مراد . العوملة والصورة وتعزيز الهوية واس تالهبا . حبث منشور . مؤمتر فيالدلفيا الثاين عرش . )ثقافة ينظر،  . 12

 .1الصورة ( .ص
. اال عالم العااريب يف ظل العوملة : حتدايت التكنولوجيا والاسترشاق اجلديد . حبث منشور. منتدى الزهراء عاشور ينظر،  13

 .55. ص 5155( . 13اللكمة لدلراسات والاحباث . عدد)
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ماكنية البحث يف  نحمي   اذ، داة حتليلك  ، (14)وتسجيل ذكل وحتليهل وتفسريه " هذا ال جراء ا 

ىل اخملتارة للوصول  ةاملعاين وحتليل ادلالالت واملعاين غري الظاهرة، عرب حتليل العين النتاجئ ا 

 املتوخاة.

 اثنيًا : أ داة البحث: 

من خالل اال طار النظري خرج الباحث مبجموعة من املؤرشات اليت ميكن أ ن تصلح 

 .ك داة حتليل لعينة حبثنا 

 تتجسد صيغ العوملة يف املسلسل ادلرايم املس تورد )املدبلج( من خالل 

يف حتقيق اجلذب وادلهشة الشلكية  اال خراجيةلاكفة العنارص  غري املعقدالاستامثر  .5

 .للمتلقي احمليل

 .البناء الرتكييب للحاكايت الرئيس ية والثانوية يف حتقيق التنوع الرسدي يف لك حلقة .5

ة احلاكايت املتداخةل وانامتهئا البييئ ومتظهراهتا دلى املتلقي لطبيعالاهدا  املضمونية  .3

 احمليل .

 اثلثًا : عينة البحث

قصدية من ذكل اجملمتع  نظرًا لالتساع الكبري جملمتع البحث فقد اختريت عينة

وتنوع  ،وتكرار بهثا عىل حمطات عدة ،املسلسالت يف جذب املتلقي متزي هذه ،ولل س باب

نتاجية والوطنية .مناش اها الانتاجية   . والامتداد الزمين لفرتات بهثا، واختال  مناش اها اال 

 الفصل الرابع حتليل العينة

س يلجئ الباحث يف هذا الفصل اىل اختيار العينة التحليلية وفق معطيات ونتاجئ 

حماولني تطبيقه عىل النصوص التلفزيونية املعدة للتحليل وقد  خرجنا بهالاطار النظري اذلي 

من بداية دخول املسلسل  ، اي اختار الباحث من عينته اليت تغطي مساحة زمنية طويةل

حيث س يختار  الباحث من هذه الامنذج ادلرامية  التلفزيوين العريب املدبلج يف حزي البث 

سل املكس ييك اذلي راج يف مرحةل التسعينيات وحسب هوايهتا الانتاجية ابتداءا من املسل 

مث املسلسل الرتيك واذلي اندلع مع بداية العقد الاول من الالفية الثانية وصوال اىل املسلسل 

الكوري واذلي انطلق يف العقد الثاين من هذا القرن وحنن نعارصه الان ذلا اعمتد الباحث 

مهنا حلقات مس تقطعة الجل  املتلقي متخذاواحض يف عقل وذاكرة اختيارعينات لها تأ ثري 

 التحليل بواسطة مؤرشات الاطار النظري
                                                            

 .11(، ص 5111ابو طالب محمد سعيد، عس  مناجه البحث، ) املوصل : دار احلمكة للطباعة والنرش :  (14)
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 مسلسل غوادولويب   

لويزا ( املزتوجة واليت تريد اخته )تبدأ  احداث املسلسل حول رجل غين تعيش معه 

الس يطر عىل اموال اخهيا فتقتل زوجته بشلك غري مبارش وتطرد اخلادمة الهندية اليت 

وتظهر بنت اخهيا لتشلكة عقبة يف مرشوع العمة  اخهيا ويه حامل منه.اصبحت حبيبة 

لويزا وتتعرض غوادولويب اىل حاكية عاطفية متعرثة مع الفريدو ومتر البطةل بسلسةل من 

( حلقة 551يتأ لف املسلسل من) . 5111للعام  املكس ييكمن الانتاج  التحدايت. املسلسل

ختار الباحث حلقة ضه طبيعة البحث واشرتاطاته فقد ايفر اخزتايل مما  ل مرنا حنتمك ن ونظرا ال

ىلواحدة جمزتأ ة من املسلسل الطويل الخظاعها    . التحليل واكنت احللقة اخملتارة يه ا 

 (15رمق)حلقة 

واذلي ميثل جلسة حوار ساخن وكشف حقيقة ووشاية من  5احللقة مبشهد رمق تبتدئ

ىل يدوالفر  الس يدانطونيو جتاهقبل  حيث يظهر املشهد مكتبا خفام داخل بيت  ولوليبغواد  ا 

والصوت ابللغة العربية  ادلبلجةوتزيد  وأ انقةفاره الرثاء وتبدو البطةل مجيةل املظهر شالك 

من خالل  توتر املشهد فامي ينقهل الس يد انطونيو من حقيقة  حيوية وعاطفية غوادو لويب

مهنا مث  وعد ابلزواجرمغ انه قاطع  يف مراوغته وزيفه مع النساء الفري دوومعلومات عن 

ىلينتقل اخملرج ابلقطع الرصحي  وهو جماور ملكتب الس يد انطونيو حيث يتجاور  5مشهد رمق ا 

عالقة سابقة  مضنيةأ وودانيال الذلان خيفيان حاكية حب  لك من اليخاندرو ابن الس يد اطونيو

االثنان يف هيئة مرتبة جدا  ايضا تتنوع لقطات املشهد حسب احلوار املعاتب دلانيال ويظهر

ىل.مع مرافقة موس يقية ينتقل اخملرج  وال كسسوارمن حيث نوع امللبس وادليكور  مشهد رمق  ا 

الذلان يفاجأ ن خبرب  وأ هماحيث يطلعنا املشهد عن عالقة الفريدو جبريانه ومه ماريلوسا  3

صوات بشلك واحض عىل رد فعل ماريلوسا وهنا وضعت الا ال مرقرب زفافه حيث  ويبدو 

جحاممتناسب مع طبيعة الشخصيتني واكنت  اللقطات املتخذة بشلك سلس ومتفق وطبيعة  ا 

ىلرد الفعل الظاهر عىل وجوه وحراكت الشخصيات .قطع  داخيل يف بيت  1مشهد رمق  ا 

لويزا معة غوادلويب حيث تناقش اخلادمة ادمنريا غوادولويب بشأ ن ما قاهل احملايم بيشء من 

ملشهد يعلن عن ثراء وتنظمي يف املاكن وهو رسدي زمين ممكل جملموعة املشاهد ا ، التصديق

داخيل يف مزنل العمة لويزا حيث حترض دايان وزوهجا اجلديد ويه متذمرة من  1. مشهد رمق 

د ثراء املزنل هاملش لويزا برضورة عودهتا الجل وصية خالها يف توزيع الرثوة ويظهر  أ هماطلب 

المثني وكذكل يؤكد اخملرج اس تعالء وتكرب لويزا من حيث نوع  وال اثثالبس الكبري ونوع امل
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غوادولويب وجيب  أ خهيااللقطات والتكوين اذلي يعطي للويزا الس يطرة والتعجر  جتاه بنت 

ىل اال شارة صويت مدبلج اكن ممزي يف اظهار الاحتقار وجتس يد الشخصية  ك داء أ داء لويزا ا 

 1اكنتقاةل ملشهد رمق  ال ساسخاريج يظهر املدينة مبرافقة اللحن ينتقل اخملرج اىل ماكن .

صاحب الوسامة والترسحية املمزية مع غوادولويب يشري املشهد  الفري دواخلاريج يف لقاء 

شالك اىل انحية جاملية عن طبيعة املاكن الس يايح قرب املاء ومجموعة القوارب المثينة كخلفية 

ن وشاية انطونيو مث يأ خذ املشهد حوارا عاطفيا مع مرافقة للمشهد ويتحدث االثنان يف شأ  

لويزا يتاكشفان بشأ ن  ءداخيل دانيال واخهيا ابنا 1 طبيعة املشاعر . مشهد رمق مئموس يقية تال

رسار ب خ بأ هنا منطوية ومتدينة العائةل وماذا س يفعالن حبصصهام من الرثوة وتظهر خشصية الا ا 

ويب داخل متجر لبيع الالبسة واحض عليه الرثاء وامجلال الفريدو وغوادول 8رمق .قطع مشهد 

حيث يبدأ  برشاء هدااي حلبيبته. انتقاةل بواسطة صورة قرص لويزا من اخلارج وحركة الاكمريا 

حيث جتلس لويزا اىل جوار زوهجا  1ابجتاهه لمتهيد ادلخول السلس مونتاجيا اىل مشهد 

شع لويزا الواحض وحماولهتا اخذ لك يشء حيث يتحاوران بشأ ن الرثوة واحلوار يدل عل ج 

حيث تدخل غوادو لتفرمحها خبرب زواهجا من الفريدو وهنا يعمل اخملرج بذاكء عىل الانتقاةل 

املاكنية الىل حاكية فرعية ترتبط خبيط مع القصة الاساس ية وتزتامن معها ويه حاكية بيبو 

مثري يف هذه احللقة مما جيعل انتقاةل مباغته حلدث  51وعش يقته الرسية حيث ميثل مشهد 

املتفرج يف شد مس متر ما بني طبيعة احلاكايت املتنوعة واليت تأ يت متناثرة مكشاهد مضن بنية 

ريو ومصنوعه بدقة من قبل اخملرج حيث ميكل بيبو مقصودة بذاكء من قبل اكتب السينارسد 

 1وامتداد ملشهد  للويزا 55ارسة وماكنة اجامتعية ويعيش رسا مع عش يقته. عودة ملشهد 

حيث اراد اخملرج خلق شد للمتلقي فامي س تقوم به لويزا بعد سامعها خرب زواج غوادو ويظهر 

ها واهانهتا لغوادو رمغ تدخل زوهجا دون داملشهد حاةل الهس ترياي والغطرسة للويزا يف طر 

ها حيث يقدم املشهد حاكية فرعية اخرة جماورة جيري رسد 55جدوى انتقاةل ملشهد رمق 

متداخةل مع احلاكايت الاساس ية والثانوية وهذا ما يعطي ادلراما تش تيت ذيك يف نواع 

التعاطف والاهامتم وفضول التعر  اذلي يس تجديه املتلقي يف هذه احلاكايت الفرعية ففي 

هذا املشهد يظهر حترش رئيس اخلدم ببنت اخلادمة حيث يفيض املشهد اىل وجود رس هيدد 

ادمة والرس يتعلق مبصري البطةل والعائةل صاحبة الرثاء لكن املؤلف ال به الرئيس تكل اخل

يف 53القصة الرئيس ية .مشهد رمق  حمققا بذكل حاكايت متناسةل من رمحيفصح عنه بسهوةل 

نية والطرد ل بيت لويزا يظهر تعاطف العم اكرلوس زوج لويزا مع غوادولويب بعد املواهجة الع 
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نة عاطفية حزينة يبدهيا هالهام من غطرسة وتعجر  لويزا . من قبل لويزا ويأ خذ املشهد ش 

حيث تس متر املوس يقى مبرافقة حركة الاكمريا ابدلخول  51انتقاةل موس يقية مع قطع ملشهد 

الهادىء عىل جلسة الفريدو عىل فراشه يف حوار داخيل )منلوج( حيث تظهر افاكره الرشيرة 

عاءةل بيبو يف بيهتا  51ابالقرتاب .مشهد رمق  مع غوادولويب وعدم جديته ومصلحته املادية

عدم اهامتمه وانشغاهل بعش يقته املاكن واحض الرثاء تبيك الوالدها عن ترصفات زوهجا ب والام

ومالبس البنت اش به ابخلليعة ويه يبدو موضة املرحةل يف تكل البدلان لكهنا حتقق دهشة 

الشخصيات تتلكم  فات خمتلفة وكون هذهيب كون الثقاورغبة ابملتابعة من قبل املتلقي العر

مناورة ي او تصديقا ويف هذا املشهد جند عربيا عرب ادلوبالج  وهذا ما يعطهيا قراب للمتلق

ة الرئيس ية واطالق رسد فرعي يف تداخل مشهدي احلاكي اخملرج واملونتري يف تأ جيل الرسد يف

الطبيعي لالحداث مضن توقيتاهتا عرب زمن احللقة الواحدة مع احملافظة عىل التدفق الزمين 

اليومية من حيث الهنار والليل حيث مل جند اىل الان اي اخزتال زماين يطلقنا لزمن متقدم 

ليوم او اس بوع او شهر ما يعطي لهذه ادلراما تواصلية يومية يف طبيعة احداهثا . مشهد رمق 

ويه تس تعد للنوم يف  عودة للحاكية الرئيس ية يف غرفة منام لويزا مع زوهجا اكرولس 51

انتظار الغد املهم ابلنس بة لها بسبب قراءة الوصية ويه متكل شعور املنترص املتعجر  . 

داخيل  يف غرفة غوادو مع مربيهتا ادمنريا )اخلادمة( اليت ختفي رسا دفينا حيث  51مشهد 

يوم  ارداخيل يف هن51هالم يسء .مشهد  يس تعدان للنوم ويتحداثن بشأ ن ما قالته لويزا من

جديد يف مزنل الفريدو حيث يزوره خوان ابلبو ابن لويزا لينصحه ابلتعقل وعدم الغش . 

الرحيل لتدخل جدهتا اليت يبدو علهيا  غرفة غوادو صباحا ويه ترزم حقائب 58مشهد رمق 

اخلر  حيث اكن لصوت املؤدية الصوتية العربية القدرة املبدعة يف جتس هيدا صوتيا هبذه 

ذ تسرتجهيا ابلبقاء ويه تتعامل معها بلطف وتفاجأ ها العمة لويزا ابدلخول واملنع من احلاةل.  ا

الرحيل اىل حني قراءة الوصية مما يعطي ادلراما تعامال يوميا مع الاحداث وهذا ما يطيل 

الرسد بتفاصيل غري هممة وميكن اخزتالاها لكن الرغبة الرحبية للصانع ابطاةل ومط الحداث 

ساليب اذلكية من حيث البناء الرسدي للحداث وخلق الشد املس متر بواسطة هذه الا

للتفاصيل اليومية الزمنية وكذكل خلق وتطوير حاكايت فرعية تتداخل وبنية الرسد الرئييس . 

 داخيل صباحا يف مطبخ القرص حيث يتوجه الرسد املشهدي للحاكية  الفرعية 51مشهد رمق 

بني رئيس اخلدم رامون واملربية ادمنريا حيث حتذره ما  جملموعة اخلدم حيث يقع هتديد 

الاخرية من حماولته مشاكسة بنهتا اخلادمة فيوليتا لينهتيي املشهد بهتديد علين الدمنريا والرغبة 
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يف كشف ارسارها اليت تبقي املتلقي يف حاةل شد وفضول مس متر للحصول عىل املعلومات 

ة لغرفة غوادولويب والنقاش احلاد ما بني عود 51وفك طلسم احلاكايت املتداخةل .مشهد 

لويزا واهما وغوادو حول رضورة بقاء غوادو حلني وصول احملايم وقراءة الوصية واس مترار لويزا 

بغطرس هتا وهو مشهد اكامل رسدي زمين اكن من املمكن جتاوزه من دون ان متس ادلراما 

 55د وللك حلقة . مشهد رمق ابي تأ ثري لكن رغبة الاطاةل واحضة خللق مط حديث للك مشه

وهو املشهد الاخر اذلي يظهر الفريدو وهو ال يزال يف بيته ويروم اخلروج مبلبسه الانيق 

وترسحيته اليت امست موضة ذكل الزمان دلى املتلقي العريب، لرين هاتف بيته رادا عليه 

وخلق حاةل الرتقب ليجد املتصل لويزا لتوضيب امر الوصية. وهنا ختمت احللقة مبزيد من الشد 

دلى املتلقي فامي حتتويه الوصية اليت مل يبق عىل طرهحا سوى ساعات لكن اكتب السيناريو 

يؤجل ذكل اىل حلقة اخرى خالقا نوع من التواصل والانتظار الفكري دلى املتلقي يف ما 

 حتتويه الوصية . 

( ويعين الف ليةل وليةل ابلعربية( هو BinbirGece: ابلرتكية)) ويبقى احلب   

ىل  مدبلج تريك اجامتعي درايم مسلسل عرض عىل قناة  ابللهجة السورية اللغة العربيةا 

 . 511عدد احللقات .5118نومفرب 5ابتداًء من  الرأ ي الكويتية الشاشة

القصة تدور حول الارمةل الشابة شهرزاد اليت فقدت زوهجا الشاب يف حادث س يارة 

موافقهتم ويصاب اتراك وراءه طفال وال يعرت  به اهل وادله الاثرايء النه تزوج شهرزاد دون 

ماكنيات شهرزاد عن تغطية اللكفة الباهظة  هذا الطفل مبرض اللوكمييا )رسطان ادلم( وتعجز ا 

الف دوالر  511للعملية فتقرتض بعض املال من صديقهتا مىن واحد اصدقاهئا ولكن يبقى 

ىل برهان بيك جد ابهنا ولكنه يرفض الاعرتا  حبفيده أ و اعطاهئا املال ف  تضطر علام فتذهب ا 

ىل طلب املال من صاحب رشكة اال نشاءات اليت تعمل فهيا حديثا أ نور بيك اذلي  شهرزاد ا 

اكن انمقا عىل النساء كشهراير بسبب خيانة وادله لوادلته الس يدة فريدة اقصال واذلي مات 

يف بيت عش يقته فريى ان النساء اكفة حقريات واعترب طلهبا جراة غريبة فوافق مقابل ان 

ليةل واضطرت شهرزاد للقبول )رشط ان يبقى الرس دفينا بيهنام االثنني( ليك تعاجل متيض معه 

 ابهنا كنان علام اهنا مل خترب أ نور بعملية ابهنا الن قانون الرشكة ال يقبل ابملهندسات املزتوجات

، 

 . 11حلقة رمق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
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داخيل يف ماكن عام مطعم فاره للك من فتون وزوهجا  5مبشهد رمق  11احللقة  تبتدئ

كامل ويه حاكية فرعية ترتبط خبيط ضعيف ابحلاكية الرئيس ية لشهرزاد ويعلن املشهد عن 

ويه حاكية مت التأ سيس لها  ، امتعاض واحض لترص  فتون مع كامل الهنا تعشق فنان رسا

هادئة ترافقها املوس يقى املالزمة لبيت اهل  انتقاهللسل . منذ مرحةل مبكرة من بداية املس 

حيث جتلس ام كامل واخوه الصغري وقريبهتم اجلديدة اليت ختفي حاكية  5كامل مبشهد رمق

 3عودة ملشهد  . مبطنة يراد لها مط الاحداث وخلق تشويق واس مترارية حتمل يش من 

انتقاةل هادءة  ، م قناعة فتون بزوهجالنفس جلسة كامل وفتون وهام يتشاجران اعالان عن عد

بيت اهل كامل وامه وقريبهتم اروى واخيه الصغري بدخول الصبيان الصغار ابناء  1ملشهد 

كامل وابن شهرزاد حيث تعلن اروى عن دهش هتا ملشاهدة ابن شهرزاد حيث يظهر املاكن 

تغل اخملرج اللقطات القرص الفخم من ادلاخل مع الاانقة العالية لالاثث والاكسسوارات ويس  

داخيل لفتون وعش يقها  1املتنوعة الظهار رد فعل اروى جتاه الاحفاد واحلال املادي . مشهد 

الرسام سلمي بعد ان تركت كامل يف املطعم يظهر املاكن جو مالمئ لفنان منشغل بفنه وعامله 

 ه املشاهد امخلسالرومانيس اخليايل يظهر املشهد لقاء رومانيس بني االثنني داخل البيت وهذ

يف بداية احللقة مثلت رسدا فرعيا لبىن حاكئية اخرى ترتبط خبيط غري متني يف جسد 

وقد برع اخملرج واكتب السيناريو يف  . ادلراما الرئيس ية الا ويه قصة شهرزاد وابهنا كنان

رج ينتقل اخمل.   معلية اشغال املتلقي مؤقتا عن احلدث الرئييس ليذهب بنا اىل جزء فرعي 

داخل حمل  1بلقطة طائرة متر عىل املدينة بشلك سلس مع موس يقى مالزمة اىل مشهد 

تصوير لرجل كبري وعامل يدخل علهام ميان الابن اذلي اختلف مع بيه بعد طره وهو يرتجاه 

ابلعودة مع عائلته اىل البيت ويه حاكية فرعية اخرى ترتبط خبيط ما بعد اثنوي مع احلاكية 

عودة اىل بيت اهل كامل الفاره الطراز حيث يش تيك كامل المه عن  1د مشه الرئيس ية .

 سوء تعامل زوجته فتون وتركه اايه يف املطعم وهو مشهد اكامل رسدي حلاكية فتون وكامل .

عودة لفتون وعش يقها الفنان سلمي داخل البيت بأ رشة مضنية عىل انهتاء مضاجعة  8مشهد

تون ومعهتا تلفونيا وينتقل اخملرج اىل قطعات مشهدية ما جنس ية بيهنام وجيري اتصال ما بني ف 

صورة الحدهام ويه قضية تتعلق البني املشهدين حيث اكن ميكنه ان يكتفي بصوت دون 

ابالنتاجية اليت يتبعها الاقناع وادلقة يف التفاصيل ويظهر املشهدان حاةل الشك دلى انهدة ام 

  1س تمكل اخملرج مشهدان منفصالن مشهدكامل جتاه فتون القلقة من هذا الشك . مث ي 

لضيفة اروى ويتفق الصوت لناهدة ويه تهنيي االتصال حمدثة اخلادمة عن توضيب غرفة ل 
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لبيت سلمي وفتون  51مث ينتقل مبشهد  . معر ست انهدة وطبيعة خشصيهتا الراكزةاخملتار مع 

ذت مسري ساعات ليوم الس تكامل حديث ذو ارتباط وثيق يف طبيعة احلاكية الفرعية اليت اخت

دقاءق( من زمن احللقة اي مبا يعادل ربع زمن 51) واحد تقريبا حيث اس تغرقت هذه املشاهد

ة حيث يهء يقة صورية وصوتية هادءة جدا وسلساحللقة لينتقل بنا الرسد الصوري بطر 

 وهام يتقارابن من بعضهام بزمن قصري جدا ويه 55يف مشهد ربط رمق  محلامتني صورة اخملرج

اذلي يظهر فيه البطالن انور 55د ههتيئة انتقالية حلاكية اخرى ويه احلاكية الرئيسة ملش 

اخر بعد نوم طويل ويه توشهرزاد يف بيت شهرزاد حيث يعد انور الفطور لرشزاد بوقت م 

عودة حلاكية سلمي الرسام مع فتون وهام يتعاتبان  53. مشهد  وال نيقةبس يطة ال شقة شهرزاد 

خاريج حيث يصل  51يث تروم فتون العودة ملزنل اهل زوهجا  . مشهد مبشهد قصري ح 

لك من انور وشهرزاد من هجة وفتون من هجة اخرى امام بيت الارسة الفخم حيث تتحقق 

لك من انهدة وزوهجا برهان وهام  حيث يظهرداخيل يف غرفة   51مشهد  . انتقاةل مشهدية

اقناعا صوتيا يتطابق مع تعابري وجوههام يتناقشان بشأ ن تأ خر فتون حيث يظهر املشهد 

داخيل حيث تتحرك الاكمريا حبركة كرين ابجتاه الباب الرئييس لبيت براهن وهو  51.مشهد 

 يفتح حيث تس تعرض الاكمرية خفامة وجامل البيت الس تقبال دخول فتون وشهرزاد وانور

 51كامل مع فتون وهام يتشاجران بشأ ن التأ خري . مشهد  ودخول الاطفال جتاه اابهئم وبقاء

ميام وجوليت  حاكيةمع موس يقى مالزمة وهادءة تواكب طبيعة احلاكية الفرعية الابعد ويه 

  58مشهد  وحماوةل اقناع ميام جوليت برضورة زايرة اههل ووادله اذلي التقاه قبل ساعات .

داخيل يف غرفة  51مشهد  اهئم يف جلسة صلح .بيت اهل ميام ومه جيهزون املائدة لعودة ابن

نوم فتون وكامل وهام يف اختال  زويج واحض وانتقاةل مشهدية بواسطة رانت هاتف سلمي 

فتون ويه تنظر هباتفها دون ان تس تطيع الرد  و يف بيته وينظر عىل الهاتف وكذكلالفنان وه

يو  والاطفال وتعاتب صباح يوم جديد داخل بيت العائةل حيث يتجمع الض  51. مشهد 

بيت ست نوال ام كرم رشيك انور وابن خالته ويه تعد  55انهدة زوجة بنهتا فتون . مشهد 

صل ابخهتا فريدة املشهدان يعلنان عن تر  مبالغ به من حيث املاكن تحلفل عشاء وت 

 55وادليكور ونوع املالبس وخفامة البيوت حيث يس يطر اجلو الربجوازي علىهيام .مشهد 

نتقاةل مشهدية لشقة شهرزاد ويه تس تقبل دعوة مع انور للعشاء سطة رنة هاتف والابوا

اس متراري خاريج لشهرزاد وانور وهام يف طريقهام لبيت ست انهدة   53عند وادلته. مشهد 

داخيل لبيت انهدة يظهر لك من  51هيييء للمشهد بلقطة طائرة تظهر جامل املدينة. مشهد
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و علهيامعالقة عاطفية وقصة فرعية اخرى  وست انهدة حيث مااي واخو انورالذلان يبد

متتابع رسدي ليوميات العواءل واحلاكايت الفرعية حيث  51يدخل انور وشهرزاد. مشهد

 51يظهر املشهد ارسة اهل ميام وزوجته وهام يدخالن بيت العاءةل للتصايف والصلح . مشهد 

ك انور وابن خالته ليعلن عن اعتذاره حفل ست انهدة حيث جيمتع الافراد ابنتظار كرم رشي

مجليع  املشهد يعلن عن تر  عايل من خالل النور وشهرزاد وكذكل يعلن خطوبته ملىن امام ا

عائةل ميام وعزمية اوالدمه اذلي  51. مشهد  دليكورات والالبسة والاانقة العامة للمشهدا

بيت كرم مع  58مشهد  ينهتيي بسقوط جوليت عىل الارض حيث هيرعون هبا اىل املشفى .

العاءةل والاصدقاء حبضور رجل دين لتأ دية مراس مي الزواج حيث يمت الزواج امام امجليع بفرح 

خاريج السعا  ويه تنقل جوليت زوجة ميام اىل املشفى حيث تظهر  51كبري . مشهد 

 داخل املشفى وحبركة مرسعة 31الشوارع واملدينة ليال ويه مدينة مجيةل ومنظمة . مشهد 

ة جلوليت ت الكهرابئيداخل غرفة الطوارء والصعقا 35الدخال جوليت اىل الطوارء . مشهد 

يف ردهة الانتظار  35يف الصدر ليعلن هجاز النبض صوات وصورة عن التوقف . مشهد 

 حيث خيرب الطبيب ميام وابنه عن موت جوليت .

ت رئيس ية اعلنت احللقة عن تنوع رسدي يف مشاهد متداخةل ما بني مخسة حاكاي

 ن وكامل وعش يقها الرسام عىل وفرعية تتداخل رسداي ومشهداي حيث س يطرة حاكية فتو

الربع الاول من زمن احللقة فامي تداخلت مشاهد احلاكية الرئيس ية  اي حاكية شهرزاد وانور 

ما بعد ادلقيقة العارشة واخذت تنزتع الاهامتم من حاكية فتون بعداها تداخلت حاكية ميام 

ا انتقلت احللقة هبعد . مسة الرسد املتوازي ما بني مشاهد انور وشهرزاد وميام وجوليتمتقا

لربط حاكية اخرى تتخلل الرسد ويه حاكية كرم ومىن الذلان قررا الزواج  وال ننىس التنويه 

حلاكية خامسة ويه حاكية اخو انور وحبيبته مااي اليت مل تأ خذ سوى اشارة لقطات معينة 

ء العائةل ما يعطينع تصور واحض عن طبيعة البنية الرئيس ية والثانوية للحاكايت مضن مشهد لقا

املسامهة واليت ترتبط خبيوط متنوعة الاصاةل والقوة ما بني ارتباط عضوي وما بني ارتباط 

مياكنييك . لك ذكل يف سبيل خلق ذاكء رسدي قادر عىل مسك املتلقي وتنويع خطوط 

اىل اليوميات ادلقيقة يف طرح بىن  ابال ضافة ، اخل هذه ادلرماوحاكايت الرصاع ادلائر يف د

الرسد زمنيا وبطريقة حممكة من دون وجود ثغرات مكشوفه للمتلقي اي حماوةل جعل زمن 

حظناه يف الية سري الاحداث الاحداث مساو للزمن الفعيل للحياة اليومية وهذا ما ال

نىس اذلاكء الاخرايج املتنوع اذلي يعطي ر والليل لليوم الواحد . وال ن احسب ساعات الهن
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صفة السالسه الانتقالية للقطة واملشهد وذكل حسب احلاةل الانفعالية لطبيعة احلدث 

 اصوات مئثلني ابلصوت العريب وتالم حضة للم وات وصورة وال ننىس الاجادة الواادلرايم ص

الحظنا الرت  املقصود يف املؤدين مع هيأ ت وانفعاالت املمثلني الاصليني يف املسلسل . كام 

لك بشلك ادليكورات والااثث والاكسسوارات ونوع املالبس وقصات الشعر واانقة الش

وارايح لعني الناظر كام لعبت الالزمةالصورية اخلارجية  ويقيعام من اجل اعطاء جانب تس

عطي يف الانتقاالت ما بني املشاهد ادلور يف تأ كيد جامل وهدوء مدينة اسطنبول وهذ ما ي

 .معلومات صورية س ياحية عن طبيعة املدينة تأ يت مظمنة يف دراما ش يقة

 مسلسل اايم الزهور  

نتاج عام  ، بطوةل كوراي اجلنوبيةيف  5111أ ايم الزهور ) فتيان قبل الزهور( مسلسل ا 

، وكمي هيونغ جون، وأ ذيع يف كوراي اجلنوبية كمي بومكمي هيون جونغ،يل مني هو،كو هاي سون،

ىل العديد من اللغات مهنا  KBSعىل قناة  ومت بثه يف البدلان العربية  اللغة العربيةومت دبلجته ا 

م يب يس عىل قناة   .  5151لس نة  1ا 

املسلسل حول فتاة فقرية تعمل يف مغسةل للمالبس وتذهب لتسلمي املالبس  يدور

ل حد الفتيان يف مدرسة لل غنياء واملتفوقني فرتاه حياول الانتحار فتنقذه وهبذا تدخل املدرسة 

فتيان يف املدرسة امللقبون ابلزهور  1هوا وتواجه العديد من املشالك حيهنا مع اغين -شني

ملوهنا مجيع الطالب بقّسوة الهنا ابنة صاحب مغسةل والفقرية الوحيدة يف يعا F4الاربعة او 

مدرس هتم حيث لقبوها با " فتاة املغسةل " و " فتاة العجائب " وتقف امام الا ا  فور ولكن 

ىل مني هو ) جومبيو( وريث مجموعة شني هوا حيهبا و كمي هيون جونغ )جهيو( و تدور بيهنام 

بصديقة جاندي وتدور الاحداث ويعود جهيو ايل جده وهو الرئيس مشالك ويُعجب كمي بوم 

 الاس بق لكوراي اجلنوبية وجمي جاندي تقرر الزواج من جومبيو وعائةل جاندي مل تّعد فقرية.

  58حلقة رمق 

. خاريج بلقطة عامة وبتكوين متوازن لشاب وشابة يف جلسة 5تبتدأ  احللقة مبشهد 

تر  كبرية وهو امجل من الفتاة كعناية واانقة  وينصح ويبدو الشاب حباةل  مدرجاتعىل 

اجلو من حيث التصوير بنقطة وضوح عالية جدا من حيث  ، الفتاة ابلعودة حلبيهبا السابق

. داخيل يف صف درايس ممزي ونضيف 5التقنية للاكمريا وكذكل توفر البيئة املناس بة . مشهد

 يا ميثل ثقافة كورية من حيث وعتدخل بنت شابة مبلبس طاليب انيق وقصري جدا وهذ

نفس البنت ويه تدخل خمترب درايس اخر ابحثة عن رفاق تتنوع اللقطات  3مشهد امللبس .

https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88_%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88_%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A_%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%87%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A_%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%87%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85_%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85_%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85_%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/KBS
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_4
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ابجحام خمتلفة مع وجود حركة الاكمريا الهادئة يف مراقبة ردود افعال البنت ومع هذا الايقاع 

ترب من دون معرفة ادلموع داخل اخمل  لالهادىء تدخل يد بلقطة قريبة لتفتح قنينة مس ي

بنت وكذكل للقنينة قطعات املتنوعة لل لويبدو هناكل تنويع مجيل ومدهش ابل ، البنت بذكل

نتبه جاندي عىل الامر وال تس تطيع اخلروج بسبب اقفال الابواب مث ويه تتدحرج وت 

لقطة عامة مع حركة  1يساعدها احد الاصدقاء اكرسا النافذة لتنطلق صفارة الانذار . مشهد

املدرسة الرئييس ة املدرسة ومه يتجمعون امام ابب مريا كرين من اعىل اىل اسفل تظهر طلباك

املوضة ونوع الترسحيات ونوع  .ليخرج الفىت حيمل جاندي بني يديه  من حماوةل اغتيالها

املكياج للطالبات والطالب يبدو انه ميثل صيحة حداثوية ابتت واحضة التقليد دلينا يف 

شاب يف شلك  1مشهد  قصات الشعر واملالبس النسائية والش بابية .العراق من حيث 

شاب  1يتصل عىل هاتف دون جدوى . مشهد  ، اكرث اانقة ومباكن مرت  جدا وهو بيت

دخول  1امام انفذة يف وضع حزين غرفة بيت انيق يريم هاتفه بقوة عىل الارض . مشهد 

ير مجيل بعدها ينتقل الشاب يف بيته الشاب وهو حيمل الفتاة يف بيت انيق لريحيها عىل رس 

واذلي حيتوي عىل ااثث حداثوي فاخر مع حركة اكمرية منسابة بطريقة هادئة جدا  رت امل

حضار املال بصيغة املهدد . مشهد  س يدة متوسطة العمر  8وهو يلكم طالبة عن رضورة ا 

م فامي يقدم جتلس عىل مكتب لرشكة ويه يف غاية الرثاء الفاحش حيث املوجودات واخلاد

 انه ليس سهال امن رشاب يفصح عن طبيعة الشخصية وتركزيها عىل نفس الشاب بقوله

نوع اللقطات يف املشهد ونوع الاانرة الراءعة اعطى للمشهد سكون وتأ ثري واحض عىل ت ت  حيث

ثالثة ش باب جيلسون يف بيت خفم  1مشهد  القدرة والس يطرة اليت تمتتع هبا تكل الس يدة .

 ال انقةنوع  ، تطلب املساعدة من احدمهو الطراز لتدخل فتاة مجيةل داييل ويه تبيك 

الشلكية للش باب الثالثة  تدلل عىل منط حيايت خاص لهذا اجملمتع او لهذه الرشحية عىل اقل 

ن طراز مثني جيري ة مارة تسري يف مدينة منتظمة والس يار خاريج س ي 51تقدير . مشهد 

يتصل  فارهةيف س يارة  شاب55مشهد  احلوار بشأ ن اختفاء جاندي وحبث صديقهتا عهنا .

سائق دراجة يلتقط اتصال هاتفي للبحث عن  55ابحدمه  . للبحث عن جان دي . مشهد 

يدخل لقاعة كبرية ليس تذكر  بيتيه ممزي ومبالبسداخيل شاب بشعر  53جان دي . مشهد 

فالش ابك ماكن عام امام مجموعة الطلبة يف حفل واثناء ما تقوم جاندي  51 حبيبته . مشهد

نقاذهمبحاوةل  عة واملشاهد يف منلوج داخيل ما بني مشهد القاوهو مريم امام الطلبة ليدخل  ا 

املسلسل وحركة الاكمريا  وأ غنيةيف املايض ليعاتب نفسه عن جان دي مع ارتفاع ملوس يقى 
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يف مزنل الشاب اذلي  51جوان طالبا منه جتهزي الطائرة . مشهد  ادلورانية ليتصل ابلس يد

انقذ الفتاة حيث تصحو جان دي وحياول الشاب املنقذ اس امتلهتا ابلطعن حببيهبا السابق 

ويتصاعد املشهد بعد اعتداء الفىت عىل البنت جنس يا لينهتيي املشهد بتخديره للبنت  . مشهد 

ا يقرر ه قرصه الكبري واىل جواره رئيس اخلدم بعدمزنل زون بيو وهو يتسس  رساةل يف 51

عنه وال جيدوه ترتفع  ليبحثواالثالثة الش باب  أ صدقائهالرحيل النقاذ جان دي ويدخل 

داخيل حيث ختتطف جان  51املوس يقى اثناء معلية البحث مكرافق لطبيعة احلدث .مشهد 

ن املايض حيث يتخلل دي يف ماكن مضس  داخيل ودخل علهيا خشص ليحدهثا عن حاكية م

املشهد مشهد فالش ابك لفىت ينوي الانتحار من اعىل سطح املدرسة بعد ان تنقذه جان 

دي بصعوبة . يمت ادخال زون يو صديق جان دي مقبوضا عليه من اخلاطفني وما يالحظ يف 

العصابة اهنم من فئة معرية متقاربة )ش باب ( ما يعطي املسلسل روحا شابة ومتدفقة وفهيا 

من احليوية اليشء الكثري وتنشب يف هذا املشهد تعذيب جان دي وحبيهبا زون جيو مث 

تتطور املعركة مع وصول اصدقاء البطل اىل فن القتال الاكراتيه مما يعطي املشهد فاعلية وشد 

افراد العصابة وتبدو  قبل طالن بعد تعذيهبام منبداخل مشفى حيث يرقد ال  58. مشهد 

داخل بيت  51مشهد  نظافة والاانقة وينهتيي املشهد خبصام احلبيبني .املشفى غاية يف ال 

ارسة جاندي وهو مبعرث واهما واخهيا يبكيان بعد دخول جاندي لتكتشف ان ادلائن خيتطف 

داخيل يف داخل قرص خفم للغاية حيث تتذرع ام جاندي  55اابها لعدم ايفائه ادليون .مشهد 

 هيسو بطريقة مذةل للكربايء بسبب معصية ما معتذرة وتطلب السامح من س يدة القرص

داخيل يف بيت جان دي وارسهتا  55والجل اخراج اب جان دي من الاختطا  . مشهد 

حول اموال اكنت قد اس تجلبهتا الام من ست هيسو صاحبة  هامبعد خروج وادلها ونقاش 

حب الرشكة . مشهد خاريج ليل خارج بيت جان دي الاب والبنت يتحداثن عن قصة 

جان دي يف مكتب رشكة ست هيسو وادلة زون جيو  53جان ديو ل زون جيو .مشهد 

ويه تعيد الاموال اليت جلبهتا اهما يف حماوةل الس يدة هيسو مساومة عائةل جان دي ابملال 

غري  بيهنام لوضع املاديامن اجل ان ترتك جان دي زون جيو وذكل لسبب الفارق الطبقي و 

   . ال تفرتق عن زون جيو ان جان دي ترص عىل اهنا

هنا ترتبط ابخلط الاسايس للقصة ويه تتنوع املشاهد يف هذه احللقة يف عدة هجات ال

وكون احللقة مل تزل يف مرحةل مبكرة الا اهنا ميكن ان تنفتح عىل الكثري من  . حاكية جان دي

و عدد الابطال احلاكايت الفرعية ذات الصةل القريبة او البعيدة وما يدعوين لقراءة ذكل ه
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الرئيس يني والثانويني للمسلسل وتنوع طلبته وانقساهمم اىل تكتالت ورغبات كذكل قصص 

زي املسلسل كحاكية مشوقة كوهنا تقع داخل ميوما  . الغرية والكره دلى الفتيات جتاه عشاقهن

ىل فئة معرية ايفعة ومتتاز هذه الفئة من الش باب ابمجلال والاانقة من حيث قصات الشعر ا

امللبس اىل نوع الس يارات ومس توى الرفاهية الاقتصادية ما يعطي للمسلسل ادلهشة 

ابلنس بة لش بابنا العريب احملروم من الكثري من الامتيازات لهؤالء الش باب كام ان ثقافة 

الشعب الكوري خمتلفة عن الثقافة العربية يف الكثري من املفاهمي القميية . مل تكن الاصوات 

جميدة للكثري من الادوار للشخصيات ادلرامية وذكل بسبب الفئة العمرية اليافعة يف ادلبلجة 

الغلب الابطال وابلتايل حتتاج ادلبلجة اىل اصوات تتناسب معراي مع الشخصيات لكهنا مل 

لعبا دور درايم مشوق يف هذه احللقة ، كذكل اكان قد  توفق احياان ، املوس يقى واملؤثرات

الاكمريات عالية الوضوح املس تخدمة اضفت جاملية وكذكل انس يابية يف طريقة التصوير ونوع 

 ايصال مضامني الفعل ادلريم داخل املشاهد .

 النتاجئ 

اكن للعنارصاال خراجية الصورية والصوتية دورا ابرزا يف خلق التشويق والشد للمتلقي  .5

رافق الازمنة  اذلي والتكنولويجالتقين  يف ادلراما املدبلجة وذكل بناءا عىل التطور

املنرصم تبدو الرشاكت املنتجة  ففي العقد التسعيين للقرن . ملرحليةالانتاجية لدلراما ا

متكل التقنية الاكرث تطورا يف جمال الاكمريا التلفزيونية  ابالضافة اىل الاجادة الاخراجية 

تطورة ومع التطور الزمين ابتت ادلراما املس توردة م  يف حتقيق املشاهد شالك ومضموان

  تقنيا وفنيا عن ادلراما احمللية .

من حيث جحم  مئ وطبيعة املوقف ادلرايم اخراجياالاهامتم يف خلق اجلو املشهدي املال .5

اللقطات مع حركة الاكمريا والتنوع املونتايج يف الربط ما بني عالقة املشاهد من حيث 

كية وادلراما الكورية املضمون القصيص . وهذا ما المس ناه بشلك واحض يف ادلراما الرت 

الاكمريا ونوع  حامالتبعد التطور التقين الكبري يف جمال الاةل املس تخدمة من حيث 

 ضائة.الا

اهامتم هذه الامنذج اخملتلفة من حيث وهجة الانتاج ونوع احلاكايت ابجلانب الشلكي  .3

حيث وجدان اهامتم مبالغ به من حيث الازايء وادليكورات والترسحيات 

والاكسسوارات مكمكالت درامية هممة حيث اعمتدت هذه املسلسالت عىل الشلك 
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املدهش يف حتقيق اجلذب  سواء اكن يف جانب الشلك الانساين ك بطال وبطالت ، 

 . وقصور وبيوت واكتب وس يارت فارهة

اكن للصوت املدبلج الاثر املمزي اثر يف متايه امجلاهري العربية معها حيث مارس اكتب  .1

العريب لدلبلبجة وكذكل اخملرج ادلور املهم يف اضفاء اجلانب احمليل من حيث  النص

الاداء الانفعايل املمزي للكثري من الاصوات املؤدية مما يس بغ عىل هذه ادلراما تقبال 

 وتفاعال من قبل املتلقي .

لجة كوهنا  اكن للبناء احلاكيئ الفرعي ادلور الاكرب يف طبيعة البنية التكوينية لدلراما املدب .1

قدمت تداخال رسداي مبين عىل تعدد وتنوع الشخصيات ادلرامية املشاركة وعالقهتا 

ابحلاكية الرئيسة وهذا ما يعطي ادلراما املدبلجة اطاةل ومط يف زمن الاحداث بناءا عىل 

تفرع افعال تكل الشخصيات الثانوية و ما وراء الثانوية ، وهذا البناء الفرعي املتشجر 

ثر أ  لب الاحيان غري عضوي الارتباط فميكن جتاوزه او الغائه دون ان تتـهو يف اغ

 مشلكة . ةادلراما بأ ي

مل متارس ادلراما املدبلجة اية حيةل من حيث املبىن احلاكيئ من حيث اسلوب تقدمي  .1

احداهثا، حيث جائت ادلراما يف تتابع رسدي تقليدي وهادء مما يشعران بأ هنا قد كتبت 

متلق غري انشط او مشارك ذهنيا وجعهل مس هتكل غري جمهد لنفسه  الجل الرحب وخلق

 التحليل والاس تنتاج فكراي يف

 الاس تنتاجات . 

. احدث الاهامتم الانتايج يف املسلسالت املدبلجة من الناحية الاخراجية يف خلق دراما  5

الناحية ش يقة للمتلقي العريب بشلك عام والعرايق بوجه خاص مبا انعكس اجيابيا عىل 

ضيف اكفة العنارص الشلكية واملضمونية يف خلق حاةل شد وتشويق الاخراجية وتو 

شلكي ومضموين  حيث نالحظ اهامتم واحض هبذه املسلسالت مما يعطينا انطباع عن 

 خضامة اجلانب الانتايج 

. متكنت هذه املسلسالت يف اخذ الصدارة يف الفظائيات العربية مبا حتمهل من عنارص  5

  . شلكية ومضمونية مبا احال املسلسل احمليل اىل مرتبة الثانوية جذب

ضمنة وتصدير ثقافة البدلان املنتجة كثقافة . متكن املسلسل املدبلج من بث الافاكر امل  3

سلوكية ومنط حياة وعالقات اجامتعية وعادات وتقاليد مبا تتفق او ختتلف عن ثقافة 

  .املتلقي العريب
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التأ ثري الس يايح وذكل من خالل الكشف املس متر عن جامل املدن  ما. اكن لهذه ادلرا 1

افة اىل هدوء هذه البدلان وابتعادها ر  البناايت وسهوةل اخلدمات ابالظونظام احلياة وت

ؤوس الاموال العربية عن احلروب والثورات يف ادلول العربية مما ادى اىل انتقال ر 

الس ياحة  يا ابالضافة اىل حدوث ولعبسبب توفر مناب خ امن وقريب وخصوصا يف ترك 

 خاصة لك ذكل هيأ ت هل هذه ادلراما بقصد او دون قصد . ينيلعراق للعرب عامة ول

. اس نطاعت هذه املسلسالت من نقل الطباع والسلوكيات والالبسة واملوديالت للرجال  1

 تطور والنساء وحسب مراحلها الزمنية وذكل كوهنا تأ يت للمتلقي العريب من منظومة اكرث

ومالمسة لعامل املوظة مما خلق حاةل تقليد واحضة وخصوصا ابلنس بة للش باب والشاابت 

فامي خيص امللبس ونوع العالقات اي اصبح التقليد او التش به اببطال هذه املسلسالت 

 هو صيحة املرحةل .

. خلقت هذه املسلسالت منط سلويك اس هتاليك للمتلقي العريب وجعلته غري قادر عىل  1

استساغة احمليل ذكل مبا تشحنه من مشاهد ايروتك واحضة ومبارشة مما يغذي حاجة 

 مكبوتة عىل مس توىل املتلقي احمليل .

. تنوع هذه املسلسالت ابحداهثا وحاكايهتا وابطالها اسهم مبط زمهنا اىل س نني احياان مما  1

تافهة واليوميات خلق متلقي مرتبط بيوميات ابطاهل الومهيني وغري مبال ابلتفاصيل ال 

 املمةل.

اخذ يتناول القضااي احملظورة اخالقيا  ،. نوع احلاكايت يف هذه املسلسالت وغريها الكثري 8

خالقية املتلقي مما يتناقض والثوابت الا عيا جاعال لها مسوغ رشعي يف عني وذهنواجامت

 يف جممتعاتنا املسلمة .

ن. يبدو  1 عاليمهناكل لويب  ا  العريب وتوجهيها مرحليا اىل  اال عالميقوم عىل حتريك بوصةل  ا 

ادلراما العاملية مبا يتيح نرش اكرث من ثقافة ضاغطة عىل الفرد وتشويه الثقافة  أ سواق

اس هتالكية  أ سواقاحمللية وحماوةل ااتهة الهوية وجعل الفرد غري منتبه لثوابته القميية وخلق 

اذلي يشرتي هذه  اال عاليمول املنتجة وهذا اللويب للمنتج العاملي حسب عالقة تكل ادل

 املسلسالت ويدبلجها ويبهثا . 

 

 . املقرتحات
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ابجلانب ادلرايم وحماوةل الاهامتم ابجلانب التقين والفين يل دور املنتج احمليل ادلرايم . تفع  5

نتاجية للجهة املنتجة ك ن تكون دوةل او مؤسسة .  وهذا مرتبط متاما ابلناحية اال 

. جلوء كتاب السيناريو اىل املواضيع اجملمتعية البيتية ذات التفاصيل اخلاصة كوهنا تس تطيع  5

ان جتذب املتلقي مبحليهتا وكتابهتا ابحرتافية وخلق رسد فرعي ذو عالقة عضوية جبسد 

 ادلراما .

 

 املصادر
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