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 مقدمة الكتاب 
 

بمي يج لهي  واإلوماعتمتلك األمم الواعية الحية ثروات فكرية وحضاايةية وروافم متواةاالة مع ال  ي  
كت زيز لمكينتهي في ال يلم الواساااااي واضاااااية التأليع  ويع األمم مع الم ضااااا ت  ات  ،تؤثر وتتأثر

وام ورز في هذا مي حصاااااااااااا  ومي يحصاااااااااااا  ا   ويع ال اااااااااااار  وال ر  مع  ،الجمل المائم والم قم
مي إدةاكني بأ  تأثيرات الحضاااايةع ال رفية في ال ر  وااي  ،ايت متماخلة ومتأليعلة أو متنياضااااةع 

خ   وفيع  في دفي عجلة الت وة الألكري األوةفي   ال ر  ام أسااااااهموا ب ااااااك  وأ ،تيةيخي ثيوت
فألي األد  ت م حكيييت ألف ليلة وليلة أو اللييلي ال رفية مع أورز القصاااااا   .إلى اإلميم الحميث

في المسااااااااااااار   ،وتركت تأثيرات متنوعة في الثقيفة ال يلمية ،ات ةواجًي عيلمييً الوالحكيييت التي 
وام ألهم هذا السااااألر  ،ال اااا ر والقصااااة والموساااايقى والرواية والألنو  الت ااااكيلية والسااااينمي والتلألزيو  و 

الخيلم مع األد  ال رفي عمدًا واساااااااااااااا ًي مع األدبي  والألنينيع بميدتز الحكيئية ال زيرع التي احتوت 
تولمت منز نصوص عميمع في  ،ب م أ  تحول إلى ن  تراثي ،األمصية غرائب األخبية وعجيئب
في مرحلة  ،اللييلي ال رفية عومع الم روف أ  ال يلم ال رفي احتضاااااااااااااا ،الثقيفة ال رفية واألجنبية

وكينت عملية التلقي لهي خيض ة لمقتضييت الثقيفة والوااي الراهع  ،تيةيخية مع القر  الثيمع ع ر
فألي الخ ي  السم ي البصري التلألزيوني  .لبيت االجتميعية والسييسية آنذاكفي التصوةات والمت 

أو مساالساا ت أو ساالساالة  جملة أف ممع حكيييت ألف ليلة وليلة  يً تنيول ال ر  ب ضاا "والسااينميئي
بحسااب ثقيفة ةاايني المنجز المرئي  ،وأظهر ال اار  بأاااكيل ومحتوييت متبيينة ،أو أف م تلألزيونية

األجوا  ال ااااااااااااااراياة  إلظهاايةالمسااااااااااااااخرع  اإلمكااينياايتبحجم  اإلاراةمي  ،ودوافي الجهااة المنتجااة لااز
ويمكع  .وواا ية وأس وةية وغيرهي عجيئبيةمع اص  وحكيييت  ةافقهيومي  .الم روفةوفضي اتهي 
 : يلي وكمي  التسيئ تعمد مع  لني ا  نحمد

 ؟  يبز السم ي البصري في خوالجميلية  كيييت الف ليلة مع النيحيةكيف عيلج ال ر  ح •

الألكرية  هيأب يدو ،يالتي تنيولتهي ال اااااااااخصاااااااااييت بأدواةهالموضاااااااااوعيت وكيف عولجت مقوميت  •
بيلقمة الذي تقتضاااااااااااايز آلييت التكييف والم يلجة بيلك ااااااااااااف عع نوع  ،واالجتميعية واألخ اية

تلك  ،الق  ونظيمز البنيئي وأااااااكيل تنيولز والموافي التي ايدت إلى حمود الت ااااايبز واالخت ف
جميليًي  ،التي تمثلت بكيألييت الم يلجة نظرع ال ر  الى اللييلي ال رفيةإااااكيالتاهم هي م اااكلة 

 .وهم تأثرسينميئيًي وتلألزيونيًي عنم ال ر  ومع  للحكيييت البصري الخ ي  في  ،وفكرييً 

مع  الساانيع م ينًي ال ينضاابلمئيت ي ااك  التراا ال رفي الذي تمتم مساايحتز الزمنية كمي و 
على مساااتول المةاسااايت االجتميعية والأللسااألية ليس  الموضاااوع ،الكبيرع والملحة لهذه  األهميةحيث 

مي يحويز مع كنوز الحكي بأجنيس نظرًا لو  يأتي مصاااااااااااامةًا ل وماع  ،حساااااااااااابفوالجميلية واألدوية 
التي أمتم تأثيرهي  ،وحكيييت ألف ليلة وليلة هو مثلني في هذا التراا ،القصاااااااااة الرواية واألسااااااااا وةع
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مع األعميل في  اً ال ااااااار  وال ر  عمد أنتجإ  ،يةوانت ااااااايةهي ألعمي  ب يمع في الحضااااااايةع اإلنساااااااين
مع القصااااا  والحكيييت في لمجموعة عع طريق االاتبيس أو التنيص  ،مجيل الساااااينمي والتلألزيو  

في اساااتقرا   ا الكتي وتأتي أهمية هذ ،وم يلجتهي إطية مع الخييل واالوتكية في ةاااييغة األحماا
مع منظوة  أنتجاااتألف ليلاااة وليلاااة والتي تحليلي لجااايناااب مهم في التراا ال رفي وهو حكاااييااايت 

 فضااااااا ً عع،حضااااااايةي آخر والواوف على كيألييت التنيول والم يلجة مع النيحية الألكرية والجميلية
 " ر ال"ك ااااف اإلمكينييت المسااااخرع في م يلجة التراا ال رفي أو ال ااااراي مع وجهة نظر ا خر 

لسينيةيو والمخرجيع اةألحة نيف ة لألفكية وكتي   يكو  هذا الكتي ويمكع أ   ،م وثقيفتز بمي يت 
في المةاسااااااايت الموجود يمكع أ  تسااااااام النق  مي ك ، اااااااؤو  الألنو  السااااااام ية والمرئيةبوالمهتميع 

 .السينمي والتلألزيو   السيميالمت لقة بحكيييت ألف ليلة وليلة وع اتهي بيلألنو  اإلوماعية 
 

 التي يرل المؤلف في عرضهي فهي : أميأهميألهماف
 في تنيولز لحكيييت ألف ليلة وليلة.  "ال ر "الت رف على المنظوة الألكري والجميلي لآلخر  .1

الك ااااااااااااااف عع الم يلجيت الألنية والجميلية لألعميل السااااااااااااااينميئية والتلألزيونية التي اتخذت مع  .2
 حكيييت ألف ليلة وليلة موضوعًي لهي. 

يألعميل السينميئية والتلألزيونية ال يلمية التي اتخذت مع حكيييت ألف في حيع أهتم الكتيوب
المكينية فقم  هأمي حمود ،س أو التضميعنيص واالاتبيالتعلى مستول  سوا ،ليلة وليلة موضوعًي لهي

حموده الزمينية في ك ااألز عع انحصاارت في حيع "ال اار  "ونظرتز إلى  "ال ر "عنم ا خر  تتحمد
 .2005ول يية  1900التي ومأت مع عيم )سينمي وتلألزيو ( األف م 

 
وقد استتتتتلمد ا في ط ح  راء اوافك واحوفوك وحه م فمعا وم فععا م لفد  اختتتتتب وانا     ا    

ة نظا هم  وج Treatmentا ف ف جةوجهة نظا  ح  قاافك االشتعفف   يع   را  ا   م هم  
 ((وع جًي زاولز "م يلجة"عيلج ال ااااااااي  ))تأتي الم يلجة مع الأل   عيلج و  غمية واختتتتتتربيعة و

للأليروزي  وكذلك ين بق على مي وةد في القيموس المحيطللرازي ، كمي وةد في مختية الصااااااااااحي  
(، وهو أار  إلى أ  تقوم بمزاولة عم  يساايعم في تحساايع ()وعيلجز ع جًي وم يلجة زاولز وداواه )

 . أفض  منز ال ي  وتأهيلز مع حيل إلى آخر
 المؤلفالتي يس ى  ليلز للنمي ج السينميئية والتلألزيونية في تح وتصمةت مألردع الم يلجيت

عع طريقهي إلى م رفة الكيألييت التي تم بموجبهي تحوي  حكيييت ألف ليلة وليلة مع اصاااااااااااااا  
 اً متماولة على األلسااااااع وعبر األجييل إلى نصااااااوص فيلمية وأااااااارطة سااااااينميئية فأةاااااابحت ةااااااوة 

ووةألهي ي وةثتز األجييل عنهي   أو تبت م عم  متحركة بأاكيل وحجوم وحركيت ومقيةم ل لهي تقتر 
، ومع الم روف أ  السااااااينيةيو يتبنى الم يلجة م ااااااروعًي لتحوي  ب   النصااااااوص موةوثًي ااااااا بييً 
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الكيم  للمنيظر والم يهم ةوةيًي وةوتيًي مي ت خي   القصصية إلى سينميئية يضمنهي الوةف  
الحوادا واألف يل والموااف المةامية وحركيت ال ااااااااخصااااااااييت وانتقيالتهي الزمنية والمكينية، وأ  ك  
هذا الم اااااروع على الرغم مع تأهيلز السااااام ي والبصاااااري حركيًي بحيجة إلى المخول في المختبرات 

قوية البيةعة التأثير و اليرا وسااااااااااااااحرهي، إلنتيج الصااااااااااااااوة المرئية الت بيقية، واالمتثيل إلى دوة الكيم
أ  ت ريف أحمم كيم  المؤلف حساااااااااااايس الفت و هنية فذع، ويرل أالت بير بأساااااااااااالو  فني مبتكر ب

مرسااااااااااي ومجمي وهبز لمألهوم الم يلجة هو أار  إلى مي يمكع التوةاااااااااا  إليز مع نتيئج في بحثز 
اح  البني  المةامي، في القصااة السااينميئية، حيث يقوم هي مرحلة مت وةع مع مر ))وهوأ  الم يلجة 

المؤلف أو الكيتب الساااااينميئي بمهمة األعماد الألني، للخ ةاااااة أو الرواية أو المسااااارحية التي يراد 
تحويلهي أو ااتبيسااااااااهي إلى السااااااااينمي، أنز ي تمم في الساااااااايي  المن قي، على الصااااااااوةع المرئية كأداع 

مع حيث تتيبي الم ااااااااايهم والموااف، وتوضاااااااااي  األحماا وةسااااااااام  للت بير في هذا الميما  الجميم،
ال اااخصاااييت وتخ يط حبكة الرواية.. كمي أنز ام ي اااير إلى ب   موااي وزوايي التصاااوير وأحجيم 

 .((اللق يت
المنبثق مع السينيةيو، تبمأ مهمة الم يلجة اإلخراجية ودوة المخرج في المن لق ومع هذا 

إلى أدا  حركي مصاااااوة مألهوميت الساااااينيةيو وهي عملية تحوي  اييدع ك  عنيةااااار ال م  الألني، 
ومميةساااااااااة النألو  على عم  الممث  واإلضاااااااااي ع واللو  ومواي الكيميرا والزاوية والمسااااااااايفة والحركة 

على الم يلجة ووةألهي خ ة النحسية المسيفة ويع  " ح  أف بعاكمز" والمونتيج والصوت، وي ول 
خ ة همفهي إ ا أوضاااااااحت بأ  الأليلم ال يقمم ميدع بساااااااي ة منظمة )تخمم ال)المألهوم واألدا  فيقول 

في سيروةع خ ية، وإنمي يتألف مع كثير مع المواد الممزوجة، والمؤولة والمحولة مع خ ل سلسلة 
مع القراةات، والم يلجيت، والت مي ت التي تساااااااااااتمر مع اللحظة التي ينجز فيهي الأليلم إلى الوات 

سااااااااينمي "(. وهذا المألهوم األمث  للم يلجة في وساااااااايط ت بيري (السااااااااينميالذي ي يدة فيز الم اااااااايهم 
يتمتي بااكمكااينيااة اإليجاايز والتكثيف واالنتقاايل السااااااااااااااريي ويع األحااماا واألزمنااة واألماايكع  "وتلألزيو  

وال اااخصاااييت مي حرية االختزال أو اإلضااايفة وتقنييت ساااردية تأخذ ب يع االعتبية إعألي  الم يلجة 
ك  التصوةات والمأليهيم الواةدع في الن  األةلي، ولكع عليهي أ  ال تتنكر  مع اإللزام في ترجمة

)يت يع على االاتبيس لل ااااياااااة أ  يحتأل  تميمًي )في  لك: "اندويه كمووا " لرو  الن : ويوةااااي 
بيإليقيع  اتز وفيلرو  نألسااااااااااااااهي، وفيل بي ة عينهي، التي لل م  الموساااااااااااااايقي. وم يلجة  لك بيل ة 

ينب ي أ  يتجيو  نظيم، أو أساااااالو  المخرج على نحو مي، تجيوفًي م لقيً مي  الحساااااايسااااااية والماة،
 (. (ال م  الموسيقى

 
إ ا كي  أحم األسبي  التي دعت إلى اختيية موضوع ألف ليلة وليلة هو األهمية الكبيرع التي و 

تحأليزًا، واألام فضواًل،  أاكيل االهتميم والتنيول هو األكثر     ت مد  كعنم ال ر ، فاللييلي الاتهي 
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الثقيفية والألنية  أايةت إليهيلخري ة، و لك مي بخ ي  سم ي بصري  لم رفة كيف ينظر أليني ا خر
نحع مني فخرًا ق التنيول وتبييع األسيليب، ممي يزي  ائالتي ا لت أجنيسهي أنواعًي وأاكياًل عمع مع طر 

جميلي وفكري ويع  ثق  مع تحمي   ييع أةحي  كتي  ألف ليلة وليلة، وفك  مي ي   راال ر  و ال
)أنه كلفٌب ال يسلغم   مه ح  مجفم ة فهو كمي يقول هيرمي  هيس  أوسيط الثقيفيت ال يلمية، 

األدب ا  ف ف   وأنه مصدو  لفل ة   ال عمضب   وأنه كلفب  صمياي  ف ف   ووغا أن جفعع 
 . ش  عة   إال أن مذا ا ولفب ا سفيا يك عمف(ا ش مب ووت ا قصص ا 

 
 وهللا الموفق .

 
  المكتوة
 ةيل  الصحع

 6/2011ب ماد     /  
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 الفصل االول 
 حكايات ألف ليلة وليلة في السردية العربية

 السرد العربي القديم:

أسلو  م ي ة إ  . و ال راية  بي تهيفمنذ القمم والبيئة ال رفية ايخصة بسميتهي وأجوائهي و 
وتجم يت أوني  القبيلة ومي يرد في هذه المجيلس مع ك م تجلت مجتم يتهي، ومجيلسااااااااااااااهي ال يمرع 

عع الحييع وال م  وم ااااااااااااااك تز وعع األعراف والقيم االجتميعية والمينية، كذلك عر  النزاعيت 
الرف ، وكأ  هذه المجيلس هيئة التي تحص  ويع األفراد واألاوام والقبيئ  التي تخضي للقبول أو 

وةااااااايحبة الصاااااااوت الم بر الذي يجيز أو ال يجيز بمي ي ااااااايع مع المجتمي أةااااااا حية نيفذع في 
 ةغبيت الجميعة ونزعيت األفراد. 

المجيلس لز الموة الأليع  في تثبيت الموااف هذه الم رو  في  "الحكي"ولني أ  نحمد أ  
والقصاااااااا  واألااااااااا ية المبنية على الحكم واألمثيل  المساااااااايمرات والحكييي فضااااااااً  ععوالقنيعيت، 

والمواع  وال رفة ككمتيع ومؤانساااااااة، نضااااااايف إلى  لك اللو  ال ااااااايئي الذي اااااااااتهر منذ ال صااااااار 
الجيهلي، هو اول ال  ر ال أليهي الذي تنيالتز األلسع وحألظز ال  را ، فقم أةب  أثرًا منت راً في 

ساااايعية إليصاااايل مرامي اإلنسااااي  وأفكيةه وأحيساااايساااز البوادي والحقول والمجيلس، بحم  الرساااايلة ال
 .وم يعره وت ل يتز، ودعواتز

زالت،  ميأم ااا رًا ي م مع وساايئ  االتصاايل الساايئمع آنذاك و نثرًا  كي "سااوا أالقول"أ   فألع 
والتيةيخ ال رفي ترك لني  خيئر ونأليئس كثيرع في األد  القميم مع المقيميت والساااير الذاتية وأخبية 

األب يل واصاااا  األنبيي  وحكيييت ااااا بية وخرافية وأااااا ية ال اااا را  وم لقيتهم وأسااااألية الملوك و 
. وهذه الذخيئر (1)الرح ت إ  ))تنحمة المروييت السااااااردية، عع جذوة اااااااأليهية، فهي فع لألظي((

في  لك الحيع بيالهتميم والتحلي  والت ااااري  للخصاااايئ  الألنية  كلهي، ت م مروييت سااااردية لم تح   
م تقمات الالمكونة لهي، على أسس منهجية مثلمي نرل اليوم، وإنمي كينت تخضي إلى مي يسمو مع 

 قوس تكيد تكو  بمثيبة م ييير تحمد على أساااااايسااااااهي مسااااااتوييت العراف و األجتميعية و االمينية و ال
يت ال ااألوية هي أدا  لألظي يحصاا  ويع ايئ  القول ومسااتمي لز، أو هذه األجنيس األدوية، والمروي

ةاوي الك م ومتلقيز، وعلى هذا األدا  اللألظي، ال أليهي تليت الم حم والقص  واألا ية وأخبية 
 األوليع وا خريع وحكيييتهم. 

ة، أدوية متنوع أجنيس  على خزينيً للساااارد ال رفي القميم الذي أحتول ال رفي وي م الموةوا 
وكليلة "تجلت في إطيةه األن ااا ة الساااردية التي نيلت ااااهرع واسااا ة، مث  حكيييت ألف ليلة وليلة، 

وغيرهي مع ا ثية األدوياة الألنياة التي تنم عع تراا غزير بماي يتاألف "ل بام هللا وع المقألي،  "ودمناة
 ة. عع الرؤل إلى الذات والوااي وال يلم في ك  سميت هوية الثقيفة ال رفي اً ت بير 
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أ  مصنأليت اإلوماع ال  ري والمروييت السردية ال رفية التي  اع ةيتهي في أةجي  واس ة 
زالت تمث  تراثًي حيًي  ميمع ال يلم ككتب الرح ت وكتب اإلا ية والمقيميت وال جيئب والحكيييت، 

نز الكثير ممتمًا إلى عميم مع مظيهر حييتني واعتقيداتني ال رفية واإلسااااا مية، األمر الذي ك اااااف ع
  للتألصااااي  في مختلف جوانب هذا التراا وعنيةااااره المؤلألو مع األبحيا والمةاساااايت التي ايم وهي 

 وحيثييتز. 
ونحع اليوم بأمس الحيجة إلى حركة واسااااااااااا ة مع البحوا والتنقيبيت عع كنوز هذا األثر 

الذي ي نى  )الساااااااااردية هي المبحث النقمي)الساااااااااردي الكبير الذي ةافق حييع أجمادني السااااااااايمي أ  
فأ  مصا ل  الساردية ال رفية يراد منز الواوف  (2)((بمظيهر الخ ي  الساردي أسالوفيً وفني  وداللة

على المروييت الساااااااااااردية القميمة والنصاااااااااااوص الحميثة التي تكونت ضااااااااااامع الثقيفة ال رفية، نقماً 
ص الساااردية وت مد وتحليً ، وهو كألي  وتحم  المهمة النقمية المايقة التي تهمف إلى تحلي  النصاااو 

أااااكيلهي وأنواعهي ب م وثي  منهجي في الوةاااف والتصااانيف والتحلي  الذي يقوده اساااتبصاااية النيام 
وإمكينيتز األدوية والألنية في تحريك أدواتز إلنتيج القيم الألنية وال ميقة مع المالالت المتخألية وةا  

 النصوص. 
ارو  عمع، ترول على امتماد أميكع المروييت السااااااردية ال رفية القميمة على ممل وظلت 

مع االخت ف المتولم مع جرا  اإلضااااااايفة  ئيً مت مدع متبيعمع وفأسااااااالو  ااااااااأليهي، بمي يألسااااااار ااااااااي
والحذف والتحوير والمبيل ة، إضاااااااااااااايفة إلى اخت ف عمد الرواع على الرغم مع توفر عمد مع القيم 

نية واالجتميعية تحول دو  ةواية وحمع )كينت البنية الثقيفية، بقيمهي المي)والم ييير المختلألة إ  
سردية تنيفي النسق السيئم مع القيم، كمي أنهي ام تضيف وحمات جميمع تألرضهي تلك البنية نألسهي 

 .(3)((وتبيلغ فيهي كيلوحمات ال جيئبية وال بقية في ألف ليلة وليلة
يبي الميني ويمكع القول أ  هذه المروييت الساااااردية القميمة ن اااااأت في أجوا  يساااااودهي ال 

الوااي االجتميعي وفمي عرف عع تيةيخ المجتم يت ال رفية ومي حصاااااااا  لهي مع على الذي غ ى 
نز لم يألل  في الحم مع انت اااااية فكمت يرات دينية وساااااييساااااية، وعلى الرغم مع ساااااييدع هذا ال يبي، 

ال يمكع المروييت المذكوةع في أةاااااااقيع ب يمع مع ال يلم وعنم مجتم يت متنوعة، وهذا االنت اااااااية 
أ  يتساااااار  بم زل عع المقوميت الحيوية المؤسااااااسااااااة لبنية المروييت السااااااردية األمر الذي منحهي 

)إ  اتصااااألت المروييت السااااردية ال ااااأليهية بأنهي ال توجم إال بحضااااوة جلي )القيمة األدوية ال يلية، 
، ةااااااااااااوةع لراو ومروي ومروي لز، وال يمكع ت ييب أي مكو ، األمر الذي يقرة أ  تلك المروييت

اساااااااتممت وجودهي مع نمط اإلةسااااااايل ال اااااااأليهي الذي كي  مهيمنًي زمنًي طويً ، على البنية الثقيفية 
 .(4)((للمجتم يت الب رية

للنظيم السردي والذي الرئيس زال ي ك  ال ميد  "ميومروي لزومروي ةاو "وأ  هذا المكو  
فيز نسااايج األف يل واألحماا وال اااخصاااييت ورابط مع يتوزع يتخذ مع الحكيية جنساااًي ساااردييً مميزًا، 
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في مجراه المائم  أ  هنيك عيلمًي متخي ً لم يسااااااااااااتثع   فضااااااااااااً  ععال  ايت وزمي  ومكي  م ينيع، 
ماخ  مساااااااااااااتمريع لرغبيت خيوط الخير وال ااااااااااااار، وأ  هذه الحكيية ت ية أجوا  تخيلية وت ياب وت

متقيط ة، تب ًي للصاااااراع القيئم ويع األب يل، وأ  مع واجب السااااارد أ  ينق  األ هي  إلى عوالم يراد 
لهي اإلثيةع واالهتميم بيلوااي الحي بيسترايد ةمزي كوسيلة داللة ل ر  لألت االنتبيه إلى مي يجري 

 )*(ةودنسااو  مكساايم نظر في  جيئب )المع اصاا  وأف يل وحوادا وةااراعيت وحكيييت عجيبة )
وأ  ي كس في ت ااااااااكي تز ومظيهره للمتلقي الرو  الحية  (5)((ر المه ااااااااة واالنبهيةتثيأااااااااايي   هي

 لألد  والألع. 
ويمكع اإلاااااااايةع إلى أ  البحث في أي موضاااااااوع للموةوا ال رفي ال يخلو مع إااااااااكيلية، 

، وأحيينيً بحم ت ال زو وتخزيع ألسااااااااابي  تت لق أحيينًي برلييت الترجمة والنق  ال اااااااااأليهي والكتيوي
ساااااااااايمي أ  ب   هذه الثروات غير خيضاااااااااا ة للألح  والك ااااااااااف التيةيخي والالمتيحف بيلم ينم، 

 ل يز ةمي  لمل أسواة ا خر، وف يمع حتى عع تجية  المست رايع. أوال لمي مي احتأليظهي ك
ك اااااف والتحلي  ومهمي يكع مع أمر فيلساااااردية ال رفية ت اااااك  ظيهرع أدوية ثقيفية ت نى بيل

الامايق لمرويايت هاذا الموةوا وتمث تاز المت امدع، وأجنايساااااااااااااااز المختلألاة، ويمكع أ  يألخر ال ر  
بحكيييت ألف ليلة وليلة، هذا األثر السردي الثر الذي أوة  األد  ال رفي إلى المراتب اإلنسينية 

على  1704منذ عيم  مع ل يت ال يلم والتي ومأت  مدال ليي، مع خ ل سااا ة انت ااايةهي وترجمتهي ل
)أ  ألف ليلة وليلة هي ال ااااااار  ب يداتز )يم الألرنساااااااي أن وا  غيالنم الذي ايل في ألف ليلة وليلة 

وأخ از وأديينز واااا وفز الخيةاااة، وأنهي الصاااوةع الصااايداة لز، فمع ارأهي، فكأنز ةح  إلى ال ااار  
 .(6)((وسم ز وةآه ولمسز لمس اليم

ي ل تهم منذ القمم، في واألسيطير وال  ر القميم، وتجلى والسرد عنم ال ر  كي  متجذةًا ف
أيضاااااااااااًي في اصااااااااااا  األنبيي  في القرآ  الكريم، ومي ت ه مع ساااااااااااير الملوك وأخبيةهم ومي تنيالتز 
األوطي  مع اصاااا  ااااا بية وخرافية، وكي  لهذا الثرا  مع الساااارد طريقز الخيص بيلنظم والنسااااج 

ك ريقة سااااردية  "زعموا"المقألي هو أول مع اةاااا ني عبيةع ول   عبم هللا اوع )واختيية األحماا، )
 .(7)((ت ئم طبي ية الحكيية في اكلهي المألوف منذ القمم حيع نق  خرافيت كليلة ودمنة

لمي كي  يساااري عنم ال ر  مع الوثو  في نق  األخبية واألحيديث  ٌ  والزعم هني هو تثبيت  
 "زعمز"ألغرا  التوثيق واإلسنيد بمي لز مع تأةي  للم تقمات والثواوت، كذلك أةاد اوع المقألي في 

بيلمؤلف، وهذه  يً خيةاااااااا يً حييدي اً خيية ونز روي أو الق  على الضاااااااامير ال يئب كمهذا أ  ي لق ال
ق التي اسااتخممهي ال ر  في تقنييتهم السااردية ائ ر الردية ليساات ب يمع عع الصااي ة أو ال ريقة الساا

)أماي في المقايمايت ال رفياة فقام كاي  ال ر  يبتامأو  )الحاميثاة بماي ي رف ووجهاة النظر مع الخلف 
واااااااااهرتهي واضااااااااحة في مقيميت الهمذاني  "حمثني"أو  "حكى"أو  "حمثني"أو  "حما"الساااااااارد ب بيةع 

ول ني أيهي الملك "أمي ااااااااهرزاد ألف ليلة وليلة فقم اساااااااتخممت عبيةع  وحميث عيساااااااى اوع ه ااااااايم،
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 -ونحع لم نبمأ ب م في البحث في طرائق السااااااارد ال رفي  -ويبمو أ  هذه ال بيةات  (8)("(السااااااا يم
األحايدياث واألخباية واثبايت ماي يرول مع واايئي  الحكي والق  وةواياةكاينات م ااااااااااااااتقاة مع تقايليام 

ان كساااات على النصااااوص المروية وهو مي يؤكم ال يبي ال رفي في الساااارد وةواييت والتي غيلبًي مي 
 في ن أتز وتكوينز. 

)اسااتن ي  األةااول الم رفية والسااردية )وعنم البحث في المروييت السااردية ال رفية ينب ي 
اسااتن يايً يتي  ك ااف المقيةاام والمرامي التي تن وي عليهي تلك األةااول،  لك أ  الهمف ال يتجز 

ياضااايت األةاااول وذاتهي، إنمي اساااتن ياهي بمي يج لهي تساااألر عمي تكنز لتتضااا  طبي ة إلى ك اااف تن
أي أ  اساااااااتقرا   (9)((الموجهيت الخيةجية التي كينت تميةس سااااااال تهي في ونية الخ ي  الساااااااردي

األةول يت مل عملييت البحث عع الموافي وال يييت التي تحملهي مضيميع المروييت السردية إلى 
مكونيت حكيئية ووةاااااااألهي آلييت ت اااااااكي  األنظمة والبنى الساااااااردية وكيألية تمث تهي مي يمفي بيتجيه 

وهذا مي يسااااااااااااااتمم القوع مع المروييت ال ااااااااااااااأليهية التي تت لب وظيئف الراوي والمروي والمروي لز 
 مرتب ة بيلتزام ديني آنذاك يمفي بكايعة الم يفهة في نق  األفكية والمأليهيم والمظيهر الثقيفية.

ال ااااااا ر واصااااااا  الحب  فضاااااااً  ععبيألييم والوايئي وال يةات،  ويبقى تيةيخ ال ر  مليئيً 
تكثر أيضااااااااااًي حكييي األساااااااااايطير والجع وال أليةيت والخرافيت  في حيعومأثوةات الكرم وال ااااااااااجيعة 

واص  الحييع االجتميعية وع ايتهي، وهي التي المست هموم اإلنسي  وم ك تز وأفكية ومأليهيم 
 ب غة، وأحوال النيس وسميتهم االجتميعية. المن ق وال

أ  هذه ا ثية خض ت لل يع النقمية ال رفية الأليحصة التي ك ألت التحمي  المةامي الذي 
يكتنزهي وأةااااابحت في متنيول المؤلأليع في التوظيف واألعماد الذي جسااااام مسااااارحيًي، وةاااااوةيًي في 

والحبكة المةامية  القصاااصاااة  بز مع األونية التلألزيو  والساااينمي وسااام يًي في اإل اعةة لكثرع مي تحتأل
 –)أ  ننصاات إلى التراا وأ  ننتمي إلى فضاايئز )والت اابي بيلخييل واألفكية والمواضاايي المت مدع، 

هو سااااااااااااابي  الحقيقة التي ينب ي البحث عنهي في ال لوم اإلنساااااااااااااينية، وك  نقم للتراا  –فيمي يبمو 
. (10)((رف ني بيلتراا الحقيقي الذي تنتمي إليز بيلأل  يمكنني القييم بز كمؤةخيع ال يمكنز سول أ  ي

وأ  اااااااااتراط االنتمي  هو في الألهم الحقيقي لجذوة التراا وعنيةاااااااره المساااااااتميمة، وفقمة اةتبيطني 
 .وول ني وهذا الكم الزاخر مع الموةوا ال ريق تتسي دةجة اإلا يع التي يصمةهي هذا التراا

 
 كتاب ألف ليلة وليلة:

ليلة وليلة الذي تضاامع الحكيييت الخرافية وال جيئبية، يحتأل  وهذه الصااألة  كتي  ألفبقي 
هو  المؤلف المجهولالمميزع، ألنهي نساااااجت بقصااااامية واضاااااحة، تساااااتهمف المألوف وتتجيوزه، وأ  

جز  مع هذه الصاااألة، أمي االختيية الذكي ألسااام جمي  مث  "ألف ليلة وليلة" فقم ظ  إلى ا   في 
 يالت.مماة التكهع واالحتم
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ليس لز ع اة ب مد الحكيييت التي ةويت وال بأي ةام أو حيل  يً وأ  األلف ليلة وليلة ةام
تم تنيولز في القصااااا  واألساااااألية، ون تقم أ  هذا االسااااام ال يخرج عع اإلطية ال جيئبي المرساااااوم 

كذلك عمد )وإمي أ  يكو  )للحكيييت، فمثً  ةأل بز ليتمي  الزييدع الم لقة المألتوحة عنممي يقول، 
. وليتمي  هني (11)((األلف في األةاااااااااااااا  إنمي أةيم بز التكثير ال التحميم، وأخر بز أ  يكو  كذلك

، وعلى المبيل ة، وهنيك مع ي تقم أ  لهذا ىيمل على مي ال يحصااااااا "األلف"يمف ز اعتقيده بي  ةام 
في الل اة التركياة وم نايهاي ألف وواحام على  "وع ور"تامل كلماة )الرام األلف وواحام جاذوة تركياة )

أي  "ميما  وع ور عمود"لكثرتز، وي اااايي اسااااتخمامهي في التركية الم يةاااارع مث   ىالذي ال يحصاااا
ألف عمود وعمود في اسااااااااااااااتااينبول وكااذلااك وع طرز أي ألف طراز وطراز في الااماللااة على كثرع 

زلني في أجوا  اااااراية  ميمي ونحع وال غرابة في أط   مث  هذه االحتميالت السااااي (12)((األاااااكيل
بحتز، أمي االحتميل الملي  بيل رابة فهو أ  ال ر  ال يتأليئلو  بيلرام الزوجي، ولذلك أضاااااااااااااايفوا 

وع ميلك وألألية اوع م  ي، يقول اتخلصاااااااااااااًي ممي ال يحمم عقبيه، ولكع مع ينساااااااااااااى ألألية  "الواحم"
ويمكع التأكيم أ  ألف ليلة وليلة،  (13)"يريم أ  يسمي كتيبز ألف سمر )*(وكي  الجه ييةي "ليتمي  

حكيييت ال مؤلف لهي ساااااميت بيسااااامز أو نسااااابت أليز، وام كتبت في عصاااااوة مختلألة، ممي أثيةت 
)الحميث عع أة  ألف ليلة )جماًل في الك ف عع أةول هذه الحكيييت وموطع انتميئهي، إ  إ  
ميم عع كتي  أو مجموعة مع وليلة اسااااااااااتنم ب ضااااااااااز إلى أاوال للقممي  مث  المساااااااااا ودي واوع الن

وام  (14)((القصاااا  ولم يتأكم أحم مع الصاااالة وينهي وفيع مي تحويز النسااااخ الخ ية الموجودع اليوم
يع ب م ك ف المكتوة محسع مهمي إليضي  وتحقيق اراية اللييلي المؤلألمع الكتي  و  س ى كثير  

ة والأليةساااااااية واإلغريقية، وفمي ال رفية وأةاااااااولهي. فتيةيخ ال ر  الواضااااااا  تحم  جيرع األاوام الهنمي
يساااااااااااااج  ا ثية الم روفة مع فتوحيت وغزو وتجيةع وةح ت وع ايت، ولكع لم تصااااااااااااا  إلى حم 
فقما  السااااااااااااااي رع والتمييز ويع ميهية هذه ا ثية وجزئييتهي المايقة التي تن كس هي األخرل على 

 ةوة الحييع االجتميعية والثقيفية وغيرهي مع المييديع. 
أ  حيالت االضاااااااا را  والحرو  التي تمر وهي األاوام وال اااااااا و  تألقمهي أحيينيً وال ننكر 

ب   األةايم والنسب والوثيئق، ولكنهي ال تتجيوز حمود األةول والجذوة، وأةول ألف ليلة وليلة 
وجااذوةهااي أخااذت حيزًا كبيرًا في البحااث والتنقيااب وأثمرت نتاايئج متباايينااة ومتنااياضاااااااااااااااة، وااام  كر 

ه كثيرًا ممع لااز م رفااة و لف ليلااة وليلااة في مروج الااذهااب أ  الناايس ااام  كر المساااااااااااااا ودي كتااي  أ
)أ  هذه أخبية موضااااااااااااااوعة مع خرافيت مصاااااااااااااانوعة، نظمهي مع تقر  للملوك )بأخبيةهم وايل.. 

وروايتهي، وةااااايل على أه  عصاااااره بحألظهي والمذاكرع وهي، وأ  سااااابيلهي سااااابي  الكتب المنقولة إليني 
والهنمية والرومية، وسااااابي  تأليألهي ممي  كرني مث  كتي  هزاة افساااااينز، والمترجمة لني مع الأليةساااااية 

وتألسااااااير  لك مع الأليةسااااااية إلى ال رفية ألف خرافة، والخرافة بيلأليةسااااااية يقيل لهي افسااااااينز، والنيس 
يساااااااااااااامو  هذا الكتي  ألف ليلة وليلة، وهو خبر الملك والوزير واونتز وجيةيتهي، وهمي ااااااااااااااايرزاد 
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  فرزع وسيميس ومي فيز مع أخبية ملوك الهنم والوزةا ، ومث  كتي  السنمبيد، ودينيزاد، ومث  كتي
وفق على . ويمكع تألسااااااير ومنيا ااااااة اول المساااااا ودي هذا (15)((وغيرهي مع الكتب في هذا الم نى

  -النقيط ا تية:
، والتي تألهم أنهي موضاااااااااوعة "أ  هذه أخبية موضاااااااااوعة مع خرافيت مصااااااااانوعة"وةدت عبيةع  -

ومصااااااانوعة بم نى أ  وةا هي واضاااااااي أو ةااااااايني ام وذل جهمًا في إظهيةهي إلى الوجود وليس 
 مع أحم.   ً أو نق الً است 

 أنز مع المقرفيع إلى ديوا  الملك وروايتهي أي يرويهي، ةاو.  "الصيني"ت خي   -

وهو جي ت ضامع السايي  الذي ت م  فيز المروييت ال األيهية  "أ  عبيةع بحألظهي والمذاكرع وهي -
 اار  مي يكو  إلى جنس الحكيييت ال رفية. 

 "أ  سبيلهي سبي  الكتب المنقولة إليني والمترجمة لني مع الأليةسية والهنمية والرومية"جي  ت بير  -
وأ  حيلهي حيل هذا الكتي  الذي نخ  بز أخر بم نى يؤكم أ  هنيك بيلمقيو  كتي  فيةسااااااي 

 حكيييت ألف ليلة وليلة. 

كتي  ا خر هو اول المساااااااا ودي: وساااااااابي  تأليألهي مث  كتي  هزاز افسااااااااينة ممي يؤكم وجود ال -
 والذي ترجمز مع الأليةسية وا ألف خرافة. 

ي لق المساااا ودي االساااام الصااااري  لحكيييت ألف ليلة وليلة بقولز: والنيس يساااامو  هذا الكتي   -
 ألف ليلة وليلة، أي بم نى الكتي  الذي نقصمه نحع وليس هزاة أفسينز.

ومث  "سااااااا ودي ةاااااااألة الت ااااااابيز ويع كتي  ألف ليلة وليلة وآخر غيره، بقولز األخير: يؤكم الم -
كتي  فرزه وساااااااايميس ومي فيز مع أخبية ملوك الهنم والوزةا ، ومث  كتي  الساااااااانمبيد، وغيرهي 

 ."مع الكتب في هذا الم نى
ويمكع أ  نسااتمل مع اول المساا ودي أ  ألف ليلة وليلة ليس نسااخة فيةسااية أو هنمية أو 

أنز مع األد  ال ااا بي والسااايمي غير  لك، وإنمي كتي  يحم  أساااميً مساااتقً  أاتر  بيل ااار  وال ر  
فقم اااااايع السااااايي  آنذاك أ  تتنيا  األاوام وال ااااا و  أخبية المميلك واألب يل والقصااااا  ال ريألة 

النيس عيمة، لهذا نجم أ  أةااااااول ب   القصاااااا  في ة لمي لهي مع تأثير نألسااااااي مر  وال جيب
 واألخبية في ألف ليلة وليلة منقولة مع آدا  أخرل ومع أاوام مجيوةع. 

ويذكر المساااات اااار  أةيسااااترو  أوجز ال اااابز ويع ألف ليلة وليلة ومي هو على ااااايكلتهي في 
ع كتي  هزاة افساااااينز الأليةساااااي، هي التي )أ  القصااااا  التي أخذت م)القصاااااة الأليةساااااية فيقول: 

تكونت منهي نواع كتي  ألف ليلة وليلة، وعلى مر الزمع تجم ت حول هذه النواع في أةا  عرفية 
ومع أاااااااااااااااهر هذه ال بقيت هي الب مادية التي تنيولت أخبية  (16)((طبقيت مختلألة مع الحكيييت

يلية، وتليهي ال بقيت المصااااااااااااارية واصااااااااااااا  الخليألة هيةو  الراااااااااااااايم  ات األوجز التيةيخية والخي
 واص  ال  ية وال ييةيع. 
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أمي ةأي اوع النميم ب ااااااااااااااأ  ألف ليلة وليلة فهو المتحمس األول للألرس في إع يئهم ةييدع 
الكثير، ويبمو أ  ال قم  متصاااانيف الخرافيت مي أ  هذه المهمة ام نساااابت إلى الهنود كمي اااااهم له

ب   إلى تحريف الحقيئق أو الساااكوت عنهي أو تحكيم دوافي الالنألساااية أو المينية أو ال راية تمفي 
كتي  غث بيةد )االنأل يل في الوةاف والتمييز مثلمي يصاف اوع النميم كتي  ألف ليلة وليلة بأنز )

جم عع هذا الوةف الذي خيلف الوااي والذي تجيه  أثر  ونحع ا   في زمع ب يم (17)((الحميث
األديب الألرنسااااااااي سااااااااتينمال إعجيبز بيلحكيييت إ  يقول: ال يخألي هذه الحكيييت في آدا  ال يلم، و 

)أةجو مع هللا أ  أةاااااااااااي  بألقما  الذاكرع ألارأ ألف ليلة وليلة مع جميم فألتذ بز كمي التذ ت أول )
 .(18)((مرع

ي لقو  ال ر     ي ااااااااهم بأ  ال ر  هم أةااااااااحي  ألف ليلة وليلة، و أ  األد  ال يلمي ا
ب م أ  غزت جساام الثقيفة ال يلمية وان كساات بمساايحيت واساا ة في  "Arabian Nights"عليهي اساام 

 وسيئ  االتصيل اإلنسيني بأجنيس الثقيفة والألع بمختلف ةوةهي وأاكيلهي. 
ذا الصاااااااااااااامت المائم؟ ب م أ  عرف الهنود وإ ا كينت اللييلي ال رفية ل ير ال ر ، فلمي ا ه

والألرس واإلغريق جيمًا أ  اللييلي اكتسااااابت ال اااااهرع ال يلمية بياترانهي بيل ر  ب م أ  ثبتتهي الوايئي 
والبحوا، ويكألي أ  نرل في الساااااااااااااينمي ال يلمية وفي المةامي التلألزيونية ال يلمية الكثير مع األف م 

س ال رفية وال خصييت ال رفية واألميكع والبيئة ال رفية بمي والمسلس ت التي تجسم أاكيل الم ب
 في  لك الخ ي  الذي كي  سيئمًا آنذاك والذي اعتمم على القص  ال رفية. 

)نمت الحضاااااااااااااايةع ال رفية وت مدت جوانبهي في القرو  )وفي هذا الصاااااااااااااامد يقول ليتمي ، 
فع القصاة مي غيره مع مظيهر التيلية. وألألت اصا  مبتكرع في حواضار ال يلم اإلسا مي، وأخذ 

الت وة ال قلي ينتق  ااايئيً ف اايئيً مع الم اار  إلى الم ر ، نجم هذا كلز ممثً  في كتي  ألف ليلة 
وليلة، وهو أكبر مجموعة عرفية للقصااا  وأكثرهي تنوعًي، فأليز ال نيةااار المخيلة ال اااراية األةااا  

 .(19)((إلى جينب ال نيةر ال رفية الخيلصة
يلااة هي مع ثمااية حضااااااااااااااايةع ال ر  وإوااماعاايتهم، ولو لم تحماا  مقوماايت أ  ألف ليلااة ول

على يم أن وا   1704األةاايلة واإلوماع لمي وةاالت إلى ال ر  إنسااينيًي، منذ ترجمتهي األولى عيم 
غيالنم الى ا  ، فهي ةلب عرفي، وحكي عرفي وفيئة عرفية، وأخرل مع وحي الخييل، وتميزت 

ةزع في حقول الثقيفة والألع، فهي الميكنة التي لع تتواف ومواليب بخيةااية سااردية عرفية ك  مة بي
الخييل وال جيئبييت والتي طيلت الجزة المسااااااااااااااحوةع والمم  الخرافية والبحية والجبيل ومم  تمخ  

هي بمجرد أ  ترفي ةااااااااخرع وتنتمي إلى عيلم ألف ليلة وليلة، وألف ليلة وليلة اصاااااااا  ااااااااا بية إلي
بمروة الزمع  إليهييضيف إ كي  مثيل، ألألت في ممد زمنية مختلألة، متنوعة تضمنت األا ية واأل

ب   القصاااا  واألخبية وظلت تتحم  الحذف والتحوير إلى أ  جي  عصاااار ال بيعة، الذي حم 
ب ضااااهي يحكي اصاااا  وأخبية ال ر  و ب ضااااهي نوعًي مي مع هذه المت يرات واإلضاااايفيت، فيحكي 
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وةع كيلهنم والصااااااااااااايع وف د فيةس واألتراك، وكينت ا خر أخبية وأحوال األاوام وال ااااااااااااا و  المجي
الرح ت واألسااااااألية هي الساااااابب الرئيس في تماول حكيييت ا خر واإلط ع عليهي، وألنهي ترد مع 
غير االختصاااااايةاااااايع والثقيع فأنهي تحتم  المبيل ة والتحريف والت عب، فمنهي مي هو واا ي وآخر 

األساااايطير والخرافيت التي اختصاااات وهذا الموطع أو  خييلي، وام أدل التخي  دوةًا مهمًي في ن اااار
  اك. 

 يً وحكيييت ألف ليلة وليلة ي ود تيةيخهي إلى القر  الرابي ع اااااااااااااار المي دي، ومثلت عيلم
مع المجو  والخيينيت على الرغم مع أنهي نيبضاااااااة بيلحييع  بيلساااااااحر والساااااااحرع ولم تخ    الً م ااااااا و 

ميعية والوعظية إضاااااااااايفة إلى ال جيئبية والقصاااااااااا  والحكمة وال رافة وال اااااااااا ر، والحكيييت االجت
الخاايةاااة، أمااي أب اايلهااي فمنهم حقيقيو  كهاايةو  الراااااااااااااااياام واالسااااااااااااااكناامة األكبر، والمااأمو  ومنهم 
األساا وةيو  ومع نساايج الخييل كيلساانمبيد البحري وعلي الزيبق وعلي بيبي وع   الميع ومصاابيحز 

م هللا البري والبحري والبساااااااااااايط السااااااااااااحري السااااااااااااحري، ومنهم أب يل لحكيييت الخييل ال لمي، ك ب
والحصي  ال يئر وممينة النحيس، وجب  ايف وغيرهي، ونست يي القول أنهي عيلم سيحر مركب مع 
األحماا المتماخلة والسااااارد ال ألوي  ات األثر الرئيس في حق  الثقيفة ال رفية الراساااااخة في الذاكرع 

ال متنيهي مع الصاااااوة الذهنية والخييالت، األخذ والمتحول إلى التردد   ات الب م الرمزي الجم ية 
ساااااميت الن  ال ااااا بي المكتنز بيألغرا  لة ضااااا بيااااااتراطيت القصااااا  والتأليف الحكيئي، الخي

 والمالالت.
وحكيييت ألف ليلة وليلة اتخذت مسااااااااااااية التحقق الجميلي في ت ااااااااااااكي  الصااااااااااااوة األدوية 

الساااايئمع في ةااااييغة نمط  الحيويةالملتزمة برلييت سااااردية مختلألة وفأاااااكيل ت بيرية خيةااااة، ولهي 
)ول ا  حكاييايت ألف ليلاة وليلاة أ  تكو  أغنى ا ثاية )الت ااااااااااااااكيا  والتنوع بماي يمنحهاي الاميموماة، 

ية اميمًي وحميثًي، بأااااكيل السااارد، بحيث يمكع أ  نساااتخرج منهي عمع أةاااول تصااال  الساااردية ال رف
. وهذه القيعمع هي التي أدةكهي ال ر  اب  غيرهم (20)((أل  تكو  ايعمع للساااااااارد ال رفي األةااااااااي 

ب م أ  ترجم اللييلي ال رفية إلى ل يتز المت مدع وأخضااااااااااااا هي للمةاساااااااااااااة والتحلي  ممي ألهمت خييل 
دبي  والألنينيع، وحركت نزعة اإلوماع التي تمثلت بخزيع ال يحصااااااااااااااى مع األعميل الكثير مع األ

 األدوية والألنية الخيلمع. 
اعتممتز الكثير مع إ  أ  الحكيييت ال رفية أسااااااساااااات منهجًي جميمًا في الساااااارد اإلنساااااايني، 

كيميرو  ةوائي األد  والساااااينيةيوهيت التلألزيونية والساااااينميئية، إ  ورزت ةوائي كبرل كقصااااا  المي
لجيوفيني ووكيااااااايو وحكيييت كينترفري ل ااااااوتساااااار ودو  كي ااااااوت لساااااايرفينتس وةواية اساااااام الوةدع 
ألمبرتوايكو التي تحولت هي وغيرهي إلى أف م سااااااااااينميئية متميزع، وهنيك الكثير مع األعميل التي 

 .آخر فص ت رضهي في سسن
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 في ألف ليلة وليلة: الحكي

ليااز،  لااك ألنهااي واامأت فيااز إهو ال مود الااذي ترتكز  في ألف ليلااة وليلااة الحكييمكع عاام 
وانتهت إليز، فمنذ إ  اكت ف الملك اهريية خيينة زوجتز مي عبم أسود وت هي خيينة زوجة أخيز 
الصااااااااا ير الملك اااااااااايه زمي  مي عبمهي الخيص مسااااااااا ود وفرفقز جو  غألير مع ال بيم والجواةي، 

  المولم للحكي، وف ريقة التنيمي المتصاااايعم، ي ممي حصاااا  للملك اااااهريية. ومأ الأل ظوف ريقة اف
م يدةع مملكتيهمي إلى حيث ال خيينة، والى حيل سبيلهمي، وعنم  وهحينمي ارة الملكي  اهريية وأخ

همي إلى ب د ال ي رفو  عنهي ايئًي، وجما نألسيهمي أميم ةبية محبوسة بقأل  محكم بسب ة ولوة
أاألايل، وهي زوجة عألريت خ ألهاي ليلاة زفيفهاي، تركهاي في الصاااااااااااااانامو  ليرام بجاينباز، ومع  هول 
اااااااهريية وأخيز وخوفهمي واةتجيفهمي، طلبت الصاااااابية منهمي أ  يواا يهي وإال ااااااااتكت إلى ساااااايمهي 

أول تهمي أنهي جم ت ث مَّ فتهميم وإةاااااراة منهي اساااااتجيبي ل لبهي مي احتأليظهي بخيتميهمي، ال ألريت، و 
ه دةسااااًي آخرًا بي  و سااااب ميئة وخمساااايع خيتمًي لل ر  نألسااااز الذي طلبتز منهمي، وأدةك اااااهريية وأخ
ريتًي )إ ا كي  هذا عأل)المرأع إ  أةادت ايئًي، لم ي لبهي اي  ولع يقف أميمهي أحم، وايال  لب ضهمي 

صلت لهمي جرا  الأل   ول مع الصممة التي ح (21)((وجرل لز أعظم ممي جرل لني فهذا اي  يسليني
 "ف  "، ارةا ال ودع إلى مملكتيهمي، إ  سااايكو  الحيل أهو  عليهمي ممي جرل لهمي مي غير المتواي

تيع بكر أحم عليز، ولهذا ارة اااااهريية أ  يتزوج ك  ليلة مع ف ؤالصاااابية، في حكي وساااارد لم يجر 
ليقتلهي فجرًا اب  أ  يصااااب  عليهي الصااااب ، كي ال تخونز غمًا، وظ  اااااهريية يتزوج ونيت المملكة 
ويقتلهع يوميًي، ممي أثية الألزع لمل النيس، وهرفوا وبنيتهم. ولم يبق في الميية ونت واحمع تصاااااااااااال  

مي اعتيد عليز، ولع للزواج وترضاااااااااي ةغبتز، ممي حما بيلملك أ  ي لب مع وزيره أ  يأتيز بألتيع مثل
)وااااااهرزاد التي ارأت الكتب والتواةيخ )يجم الوزير ساااااول ونتز الكبرل ااااااهرزاد والصااااا يرع دينيزاد، 

وسااير المتقمميع وأخبية الميضااي، واي  أنهي جم ت ألف كتي  مع الكتب المت لقة بيألمم الساايلألة 
التحمي، مع ن وي على كثير . ابلت وهذه المهمة ال سااااااايرع التي ت(22)((والملوك الخيلية وال ااااااا را 

 .(23)(()فأمي أ  أعية، وأمي أ  أكو  فما  لبنيت المسلميع)
وفي عيلم السااااااال ة والتجبر والملذات حكم القمة أ  تتوساااااااط ااااااااهرزاد هذا الألني  ال يغي 

وفع القول  "الق "لتتحماه بسااااااااااا حهي النيفذ والقيدة على تروي  الملك ااااااااااااهريية، وهو سااااااااااا   
خلألز، بقصااااااصااااااز وخييالتز، وعجيئبييتز، وفل ف حكيييتز الممت ة، وكلهي  وسااااااحره، وال ااااااجع الذي

)أ  ااااااااهرزاد لم تكع طوال األلف ليلة وليلة )فنو  ل انيع وال مول عع فكرع القت  واالغتصاااااااي ، 
أمرأع واحمع، و  كينت ألف أمرأع وأمرأع، في ك  اصاة كينت تنزع مع ااخصاية ااهريية ب ضاًي مع 

 .(24)((مع تحميهي لبني جنسز يً ي مكينز، ب ضتحميز لبني جنسهي، وتض
عنم اموم أختهي دينيزاد لتلقي التحية عليهي أميم الملك وت لب  الحكيوام ومأت اااااااااااااهرزاد 

منهي ساااااااارد ب   الحكيييت ألج  أ  ينقضااااااااي اللي  ال وي ، إ  ي ااااااااك  هذا حيفزًا مؤااااااااارًا لمافي 
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في دة   اً محمد يً وظيألي  ً ، اااااااكحكيالأ  اااااااهرزاد تمةك مساااااابقًي أ  لسااااااردهي هذا الساااااايمًي ، الق 
الخ ر المحم  بمصاايرهي وفنيت جنسااهي، وفمي يحيط األجوا  الملبمع بيلريبة وب ط الملك مع توتر 
وحسااايساااية وغضاااب، وةدود أف يل، جرا  ف   خيينة الزوجتيع، ومي ت   لك مع اغتصااايبز الألتييت 

فق للقول يت لب منذ البماية جريي  متم الق واتلهع، بمي ين كس على متو  الساااارد، الساااايمي وأ  
ع ينصت فلالم و  والحما المثير، وعلى اهرزاد أ  تمسك بمألتي  اإلانيع، ب  مل  وةتيبز، وإال 

 . الق اهريية فتأل   خ ة 
في ألف ليلة وليلة وةد ليً  وليس نهيةًا، وني  على  الق تختلف المصااااااااايدة على أ   مول

مملكة، وهو وات التألرغ للزوجة مقتضاااااااااى أمر الملك وحيجتز لوات االساااااااااترخي ، وانتهي  أعميل ال
 بيلسحر واإلغوا  والمنيدمة.  يئيً مل اصيً والمسيمرع والخلم إلى النوم واألح م، وهذه األجوا  تت لب 

، نرل أ  حكيييت ألف ليلة وليلة متماخلة، وأ  ايمة ن  الق ومع أج  أ  ال ينق ي 
لحكيية الواحمع ام تأخذ لييل عمع، ، حكيية داخ  حكيية، وأ  ا"التماخ "الحكيييت تكمع في هذا 

)ألف ليلة وليلة أهم مجموعيت الحكيييت ال رفية، تتألف هذه المجموعة مع حكيية تصاااااااال  أطيةًا )
 .(25)((تنمةج فيز سلسلة بأكملهي مع الحكيييت، تكو  متتيلية ام يمكع أ  تواة  إلى مي ال نهيية

قول على ا ي الحكيية وهي ومي يتصاااف بز مع ت اااويق أ  ااااهرزاد ت الحكيومع ساااميت 
في حيل مع األهمية واإلثيةع ممي يحألز في الملك ااااااهريية ةغبة اإلةااااا ي  والمتيب ة لجريي  تمفق 

مي يؤج  اتلهي إلى اليوم التيلي وهكذا، وحكي اهرزاد هو دفيع عع ألذات، وتخل  مع بالحكيية، 
مي ف لز ااااهريية مي هو إال  ذي وةااافغريزع القت  والثأة لأل   الخيينة، ولهذا لم نتألق مي الرأي ال

)أ  مؤةخي األد ، لم يروا في م يمرع اااااااااهريية إال أجراً ، مألت ً  يساااااااام  للراوية )، أجرا   مألت    
ال جيئبي والخرافي وال ااا بي  الساااردفحكيية ااااهرزاد خليط مع  (26)((بكن اااي  سااالسااالة مع الحكيييت

لمالالت والرؤل، ولع يأتي وهذا النساااج بأساااالو  خيص يذهب بيلمتلقي إلى عيلم م اااابي بيلرموز وا
للألني ،  ومي   إال  الحكيإال بيلمسااااااااااااااتول المقيو  للأل   ال نيف الذي يقود إلى الألني  والموت، ومي 

ةألة التألو  الستنيده إلى ونية متميسكة مؤثرع  الحكيوليس استجيبة ألجرا  مألت  ، ولهذا اكتسب 
لحكيئية، ويزدهي بخصااااااااااااااوفتهي واخت فهي، ويم أنز ال )ويثري كتي  اللييلي بأنواعز ا)و ات ب غة 

خي ااًي ناايظمااًي، ي ااااااااااااااام أطراف المتع إلى مركز األةااااااااااااااا ، يؤطر الكاا  المساااااااااااااارود وينتظم م ي اام
 .(27)((ب غيتز

وحكيية اهرزاد حيضنة لخزيع غني مع الم يةف المت مدع المصيدة، التي أعلنت دةايتهي 
، كمي وةدت في دةاسااااااااااااااة الحكيفي هذا  ،(28)"محتيلة"هي الوزير، فهي لم تكع يوحألظهي لهي أميم أو

داود ساااااااالمي  ال ااااااااويلي، في الهيك  التنظيمي لحكيييت اللييلي، وإنمي  ات مهيةع وثقة في  المؤلف
)حيع حيوةت اااهرزاد أبيهي الوزير، حيع كي  )النألس مي يؤهلهي لمخول هذه الم يمرع أميم اااهريية 

عع عزمهي تقميم نألسااااااهي للملك اااااااهريية، كي يتزوج منهي ويقتلهي، وأخذت تضاااااار  يحيول إثني هي 
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. وهاااذا ال يحااام مع ظهوة ةااااااااااااااألاااة االحتيااايل عنااام غيرهاااي مع (29)((ألويهاااي األمثااايل ت زيزًا لرأيهاااي
ة ي أحيينيً النصاب واالحتييل عنم ال اب   الحكيييت المصارية المتضامنة والسايمًي ال اخصاييت، 

في وجوههم الساااااب  ال ااااارعية أو الم اااااروعة، فلم يجم إال اللصاااااوةاااااية،  )سااااامت)وال ييةيع الذيع 
 . (30)((ال  ية وال ييةع وا ي ال ريق سبيً  للت بير عع الذات واإلع   عع اضيتهم

الق  ومواةاااااااااااأليت مساااااااااااوغيت الق  بحيجة إلى م يية نقيس عليز وي تقم المؤلف أنني 
ني بم زل عع الساااااااااااااايي  الذي يموة فيز الحيل لسااااااااااااااوفي نألس لز، ومي يترتب على  لك،  والمروي 
ليس القول فحسااااااااااااااب، وإنمي هو الك م، الحواة، ال ر ، الأل  ، ال ر ، اإليمي ع،  فهو، الحكي

الصوةع، الحركة، الت ليق وغيرهي، وفيستحيلة إزالة الجمل القيئم ويع الراوي والمروي لز، وي م مزاج 
)وإ ا أسهم المروي لز في جينب )يقيف السرد، المروي لز وعمم ةغبتز في االستميع خ وةع تهمد بك

مع اإلطية الساااااااااااردي، جينبيً مع اإلطية  اً الموضاااااااااااوع الخيص بيلسااااااااااارد، فأنز دائمًي مي يكو  جز 
. بمي يحقق حتمية م ايةكة المروي (31)((الملموس الذي ي مو فيز الرواع والمروي عليهم ااخصاييت

ي في جمل م زم، مي إع   موتز المحتم حيع لز في الحكيية الساااااااااردية، وإثرا  التأليع  مي المرو 
 إاهية س   المزاج. 

السااااتميلة يراد منز ف   اغوائي وتبمأ حكيييت ألف ليلة وليلة كيسااااته ل افتتيحي بأساااالو  
الوات نألسااااااااااز أنهي تحي  إلى في ، و "يحكىوعلى طريقة " المتلقي ودف ز إلى زمع موغ  في القمم،

إلى ااااااهرزاد ب بيةع  الحكيالمجهول، الذي هو أعلم بمي سااااايحكى ضااااامع الن  المروي، ثم ينتق  
تسااالم توالتي تمل وت اااير إلى أ  هنيك مصااامةًا آخر  (32)ايلت ااااهرزاد: "ول ني أيهي الملك السااا يم"

ول ني أيهي الملك "وهي تقول،  ،السرد، يت اى تمةيجييً لتبقى اهرزاد وحمهي تميةس "األخبية"منز 
ضااني وكأنهي هي التي تحكي في زمنهي، وتظ  حكييتهي م لقة لم تكتم  ك  ليلة، فهي تحر   "الساا يم
)لع ااتلهي حتى اعرف نهيية هذه )، بمي ا سااااااااااااااتق  غمًا. وتمفي الملك وتأجي  القت ، الترابعلى 

 .(33)((الحكيية
  صااايحهي، فهي تحكي مي تلقتز مع اب ريقة حكي ااااهرزاد الوم مع توضااا م اااكلةوثمة 

ولكع  الحكيمسااااايمي الملك ااااااهريية، فهي واسااااا ة نق   فيوأخبية مع مصااااايدة عمع، ووضااااا تز 
بصاااااييغتهي وأسااااالوفهي هي، وفي حيالت غيلبة، تمع ال اااااخصاااااية تقوم بسااااارد حكييتهي ونألساااااهي، أي 

وهي تقول للحميل: وفيهي المرأع  "الحميل والث ا ونيت"بضاااااامير المتكلم، مثلمي حصاااااا  في حكيية 
وغيرهي مع الحيالت التي تألصاااا  ويع المتلقي وال ااااخصااااية، ب م أ   (34)(()هيت األصااااك واتب ني)

 يتواةل الراوي الذي يسرد.
، بمي يت لق بضااااااااااااااميئر لتقميمزق عمع ائفي ألف ليلة وليلة، أ  هنيك طر  الحكيز ومي يمي  

)والجمي ويع هذه األااااااااااااكيل الساااااااااااردية الث ثة، )، وهي ث ثة، ال يئب والمتكلم والمخيطب، الحكي
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إاااكيلية الن  المساارود، وهو  يتمخ  فييراى إلى أعلى  ةوع، حيث أ   لك مكع الساايةد مع أ  
 .(35)((المتحما، ثم أاراك ال خصية المتحما أليز، وهو المتلقي في الوات نألسز

خ يً واحمًا، وإنمي مركب ومزدوج مع مسااااااايةيع  الحكيأمي في التلألزيو  والساااااااينمي فلم ي م 
ة التروي  أيضاًي تحم  وظيأل ألف ليلة وليلة" تنييوحكيي""السام ي والبصاري "همي الصاوةع والصاوت 

)أنهي حكيية تروي  )الميع ميجموليع  فواالسااااااااااااااتحوا  على المتلقي، فهي مع وجهة نظر ااااااااااااااار 
واساااااتهوا ، تساااااتخمم فيهي ك  آلييت ال واية التي ام تبتمد بصااااا ت الصااااامااة والتكأل  الميدي، وال 

وا  تنتهي بيلتحكم الجساامي والذهني، في حلقة تصاايعمية ايعمتهي تمويع المروييت ومحصاالتهي احت
اخصييت الرواع وتكييف أدائهم وحصيةهم في دائرع ال جيئبي وال قوسي وال رائزي التي تأجج نهم 

. فحكييتني حملت المتواتر والمتضاااااااااامع (36)((الم يبي ودوة الن اااااااااار في ال واةاااااااااام ال رفية الكبرل 
لية ، وت ااب ت بيلصااوة والتخي ت الواساا ة، االسااتمالنوعيةوالمتماخ  مع الساارد وأع ت ت ااكي ًت 

الواس ة، وأظهرت الجسم والجميل، وعلمتني كذلك أ  هنيك نسقًي ثقيفيًي، وفنية حكيية تحم  خ يبًي، 
 لز كألييتز مع المكونيت الجميلية والألكرية المت مدع. 

)أ  الحكيية في ألف ليلة وليلة هي حكيية مت مدع األةااااااااااااوات، وفيلتيلي هي مت مدع في )
. ويسااااتمم هذا الت مد خلألييتز مع النساااايج الذي تجمي (37)((يعيفضاااايئهي المكيني والزميني واالجتم

عبر األمكنة واألزمنة والثقيفيت التي أسهمت في تنيص اللييلي ال رفية وحكيييتهي والتي جي ت مع 
 األمم المجيوةع وتنيا  األخبية. 

في النقيط ونيً  على مي تقمم وخصاايئصااز في ألف ليلة وليلة  الحكيسااميت جميل ويمكع أ
  تية: ا
 جرا  ف   مي.  الحكييتولم  ❖

في ألف ليلة وليلة هو تحم إلثبيت الوجود في المفيع عع الحييع ضاااااااااااااام الموت. وهو  الحكي ❖
 س   ايو  للتروي  واإلانيع ودة  الخ ر المحم  بيلمصير. وفميً  عع الألني . 

 في ألف ليلة وليلة سيحر و و اجع.  الحكي ❖

 . ي تقوم اهرزاد بيلسرد وات االسترخ ❖

 في تمفق م و  لسرد أحماا مثيرع ب  مل  وال ةتيبة، وهذا ارط اإلنصيت.  الحكييسري  ❖

يلحكي في اللييلي ساااااااالساااااااالة متماخلة أي حكيية داخ  حكيية، تنبثق مع أطية خيص ب الحكي ❖
 . ضمع ونية

 . وإنمي يحم  همفًي مي عنم اهرزاد هو دفيع عع ألذات وليس أجراً  مألت  ً لمصلحة مي الحكي ❖

في اللياايلي هو خليط مع ال جاايئبي والخرافي وال اااااااااااااا بي، م اااااااااااااابي ب اايلم مع الرموز  الحكي ❖
 والمالالت والرؤل. 

 إلى ونية متميسكة مؤثرع و ات ب غة.  الحكييستنم  ❖
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 ع الم يةف المت مدع المصيدة. هو حيضنة لخزيع كبير وغني م الحكي ❖

 يتبي سحر الل ة وفع السرد.  الحكي ❖

 هي: الحكيية المروية والراوي والمروي لز.  ةث ث الحكيأ  المكونيت التي تصني  ❖

أو يت لب المزاج، وهذا كلز يقود إلى حتمية التأليع  مساوغيت يت لب السايي  ويت لب  الحكي ❖
 والجمل الم زم ويع األطراف الث ثة. 

 في ألف ليلة وليلة اعتمم طرائق السرد بيلضميئر الث ثة )المتكلم وال يئب والمخيطب(.  الحكي ❖

 . الحكيفي ألف ليلة وليلة وتقنية الحكيية اإلطية التي يتألرع منهي  استه ل الحكيأمتيز  ❖

خيط السااااااارد تمساااااااكز الراوية ااااااااهرزاد وتتحكم بز حساااااااب األجوا  المحي ة وهي التي يمكع أ   ❖
 بيلوات المنيسب لتحقيق اإلدهيش والت ويق.  ت لقهي

 .األحمااعنم اهرزاد بسحر الم رفة وتمثي تهي، مع  الحكيتسل   ❖

 في ألف ليلة وليلة يت يطى مي تقنية ت مد الرواع.  الحكي ❖

في ألف ليلة وليلة حم  المتواتر والمتضااااااامع والمتماخ  مع السااااااارد، وأع ى ت اااااااكيً   الحكي ❖
ل ااروط الألكرية لسااتمالل بمي يحقق نسااقًي ثقيفييً حيمً  للخ ي  المسااتوفي نوعيًي مع التخي  واال
 والجميلية المت مدع. 

 
 

 مكونات البنية السردية: 
 الراوي والمروي والمروي له:

اااااااااااااااألايهياًي أم كتايوياًي، ي نى ورواياة حاما ماي، أو مجموع مع  أكاي  إ  أي ن  سااااااااااااااردي
التي تص  إليني بأحماا واا ية أو تخيلية وغير  لك مع المخزونيت نألسهي األحماا، وهو الحكيية 

)تمل على حما، غير أنز ليس ألبتز الحما )التي تحملهي والتي ي رفهي جيراة جينيت على أنهي 
على أ  ااااخصاااًي مي يروي اااايئيً مي، أنز ف   السااارد متنيواًل في الذي يرول، و  الحما الذي يقوم 

الحما واألف يل التي تقوم وهي ال خصية إضيفة  ايةمهمة ةو  الحكي. وهو مي يحم  (38)((حم  اتز
القصاااااااااة، كي تكتسااااااااب  ايةاألاوال التي تن ق وهي، وفي هذا نجم اتسااااااااايعًي في مهمة ةو  ايةإلى ةو 

)تت اااك  البنية الساااردية للخ ي  مع تضااايفر ث ثة مكونيت )الصاااألة الساااردية مساااتول الخ ي  إ  
وهذه مهمة اتصاااااايلية تسااااااتنم إلى مي أتى بز جيكوفسااااااو  في  (39)((هي الراوي والمروي والمروي لز

نمو جز أالتصاايلي، وأ  ان مام أحم هذه المكونيت يج   ونية الخ ي  السااردي نياصااة، ومختلألة. 
اإلةساااايل والتلقي ويع حققة،  لك أل  ثمة ع اة وثيقة ممي يج   عملية التواةاااا  السااااردي غير م

ترفط الراوي بيلمروي لز، والقيئمة على الن ق واالسااااااااتميع، وإ ا اختلت أحم عنيةاااااااار هذه الثنيئية 
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يت لب متكلمًي لذلك فهو ، يانق ي البث المروي، وفمي أ  ال م  الساااااااردي ال اااااااأليهي ملألو  لساااااااين
 نيت السرد.نيطقًي ومستم ًي منصتًي الكتميل مكو 

وإ ا مي اكتساااااااب السااااااارد الصاااااااي ة البصااااااارية، فأ   لك يت لب محموالت الل ة البصااااااارية 
وزواييهي والميكوةات في زمي   اكيلتصاااوير واإلضاااي ع واللو  وحركيت الكيمير  "ساااينميئية وتلألزيونية"

 ع.والصوة أو بيلصوت  السردومكي  م ينيع، أل  هذه المحموالت ت م مع مثيبيت 
 

 الراوي:

أو الق  حساااااااااااب مي يراه واا يًي أو تخيليًي، وام ي لق عع  الحكيهو الذي يصااااااااااامة منز 
ليلة وليلة،  طريق ةوت أو ةوةع أو حركة أو أية أايةع أو بضمير مي، والراوي في حكيييت ألف

ليس مع ةموز المملكة، وإنمي غيلبًي مي نجمه متمثً  في اااااااااخصااااااااييت لهي مهنة، أو هي مع وحي 
التخي ، ولهذا نجم فراًي في المرتبة االجتميعية أو المهنية أو الساااااااااااااال وية ويع الراوي والمروي لز، 

لملك، تواف السرد وحي  إ  لم ي جب ا يلحكيمقرونًي بيالستئذا  والقبول م ًي، ف الحكيكمي لو أ  
اله ك، وإزا  هذه الخ ااااااية، ف لى الراوي أ  يحسااااااع حكييتز وي ااااااب هي القًي وجمياًل وت ااااااويقًي وإثيةع 

)أل  الراوي يحكي أميم الملك، ف وم أ  تكو  حكييتز حميثًي )وغرابة على نحو ترو  للمتلقي، و
 لت اللييلي للحكيية ااااروطًي ث ثة هي جيدًا يساااتحق االساااتميع إليز، وليسااات ل وًا وال كذبًي، وام ج

 . (40)(الصم  وال رابة والم رفة(
ويألتر  بيلحكيية أ  تتنيول مق  ًي زمنيًي في الحييع أو في الخييل، وأ  تثير لمل المتلقي 
الرغبة في النظر إلى األميم ومي سيحص  غمًا، فضً  عع الهمف األخ اي والثقيفي الذي تس ى 

الحكيية بيلمواةااااااأليت والسااااااميت، تبقى مرتب ة اااااااام االةتبيط بيل ريقة التي إليز، ومهمي ت ااااااب ت 
زاوية ةؤية ينظر إلى مي يرويز، وهني اختلف النقيد امت ك يروي وهي الراوي ةوايتز، وعليز أيضااااااااااااًي 

 الحق.  فص في توةيف هذه الرؤية التي سنتنيولهي في 
 "مزاجيةيل الساااااااااردي جرا  "الذي يصااااااااايب االتصااااااااا وممي ي يق مهمة الراوي هو االخت ل

وعامم  الحكيالمروي لاز التي ي لق عليهاي جيرالام ورنس وتامفق الساااااااااااااارد التي اام تناأل عع مجرل 
اإلةاااااا ي  إليز، ممي يؤدي إلى ه ك اااااااهرزاد، ونضاااااا ر إلى أ  نل ي مي عرفني عنهي مع ب غة 

وساااااااااا ة الم يةف والبهي  األنثوي األخي  وك  مي تحملز مع مؤه ت المجيوهة واإلانيع، إ   الحكي
والسرد على السوا  ال ي تمم على إمكينيتهي مع حيث هي ةاوية، ولكع على  ))الحكييؤكم ورنس، 

وهذا مي ال نتمنيه ل ااااااهرزاد التي نرل فيهي ةااااااوةع أكم ، غير ممي  (41)((مزاج المروي عليز بيلمث 
 وإحبيط دواوينز الواس ة.  الحكييتصوةه ورنس في ترجي  مزاجية اهريية على مؤه ت 

عنم الراوي لم تكع محيولة تجريبية في عيلم االحتميلية المألتوحة الق  ولهذا فأ  نزعة 
دو  تنأليذ مي مع التي ام تألقم الموافي الموجبة، وإنمي ت اااااااك  م اااااااروعًي، لم يتخذ مع الموت حيئ ً 
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المنيخ المحيط ونمو الحكيية، ومسااية سااردهي، فيلحكيية حينمي تبمأ، الوم أ  مع رغم لى العيرويز، 
للمألهوم األةسااا ي ومي اساااتحما الرئيساااة تحم  م هي، الهمف المرساااوم، والوم أ  تخضاااي للقيعمع 

، فقم يكو  الحكيمع تقنييت مت مدع في الساااااااااارد، مي أ  نهيية الحكيية لع ت  ي مؤااااااااااارًا لنهيية 
ولكع  (42)(()وأدةك اهرزاد الصبي  فسكتت عع الك م المبي )ومنتهيه سببيً للق ي والتواف، اللي  
في متوالييت مع اإليصيل تمتم على ممل األييم واللييلي، وفزمنية  الحكيلع تتواف مع آلة هنيك 

، )ال يكو  الساااايةد ساااايةداً إال إ ا ج   ةااااوتز مع نألسااااز، مثيرًا مؤججيً )متواةاااالة يجساااامهي الراوي 
وج   كلمتز ال تنق  متنًي مع الحكيييت فحسااااااااب، و  أكثر مع  لك تثير في ا خر الذي يسااااااااتمي 

 .(43)((التي ستج   منز هو نألسز ليلة أخرل أميم مستمي آخر هو الراوي  الحكيأليهي سل ة 
وأل  موضوع البحث ينصب على ةؤية ال ر  في خ يبز السم ي البصري تجيه حكيييت 

دو  ساااااااارد مع يمعو إلى أ  الحكيية ت ر  أحماثهي  معال يتألق مي  المؤلفي  ألف ليلة وليلة، ف
مأليهيم دو  تلأل ؟ ومي أ  مع وأنهي تحكي نألساااااااااهي ونألساااااااااهي، وه  نسااااااااات يي أ  نرل وجودًا للأل  

عنممي  فأ  دوة الراوي "الساايةد" (44)(()بيسااتحيلة وجود محكي دو  ساايةد)جينيت السااردية توةااي 
خ يبيً منتجًي و ا أثر مي، ومي على المتلقي إال أ  يحمد خ يه ومساااااااتواه.  يقمم المحكي، إنمي يوجز

وأ  هااذا الااذي يقوم بااز الراوي جملااة وظاايئف، وهو يتحرك في عاايلم غير ال اايلم الااذي تتحرك فياز 
اااااااااخصااااااااييت ال م  الألني، فمع وظيئألز هو ساااااااارد وعر  مي يجري مع أحماا، مع وجهة نظر 

إنتيج القول والأل  ، وام يكو  الراوي اااااااااااخصااااااااااية مع  م ينة، أمي وظيئف ال ااااااااااخصااااااااااييت، فهي
 اخصييت الحكيية. 

أ  التبييع واالخت ف في أاااااااااااكيل الوظيئف التي يقوم وهي الراوي هو الذي يك ااااااااااف عع 
االخت ف في أااااكيل السااارد، كذلك االخت ف في طريقة اسااات ميل الضاااميئر، فقم يساااتخمم الراوي 
الضاااااااامير ال يئب في الساااااااارد ب م أ  يلو  وةا ه وام ي   عليني بضاااااااامير المتكلم الذي يحي  على 

تميس مبيااااار مي النألس وأميم المتلقي، إ  تحت  ضااااميئر الساااارد أهمية بيل ة في ألذات ويكو  في 
السااااااارد الروائي والأليلمي، فيساااااااتخمامهي ب اااااااك  منظم ودايق وغير م اااااااوش تسااااااايعم المتلقي على 

أي  "هو –أنت  –أني "اإلمسااااايك بيلبنى واألنساااااي  الت بيرية والساااااردية، وتميز وينهي وهي ضاااااميئر 
أ  اةاااااا نيع الضااااااميئر يتماخ  إجرائييً مي الزمع مع ))وال يئب، كمي  ضاااااامير المتكلم والمخيطب

 ، ومي الخ ي  السااااااااااااااردي مع وجهة ثينية، ومي ال ااااااااااااااخصااااااااااااااية وفنيئهي وحركتهي مع جهة  جهة  
 .(45)((أخرل 

أ  الضامير السايةد هو الم بر عع  ات م ينة وفي زمع م يع، وعليز أ  ال ينألصا  عع 
يت ألف ليلة وليلة اسااااااااتخممت الضااااااااميئر الث ثة بأاااااااااكيل المكونيت السااااااااردية األخرل، فألي حكيي

متأليوتة ومت مدع لسااا ة مسااايحيت الق  للحكيييت الكثيرع التي سااايدت اللييلي ال رفية، ممي يت لب 
ف اااهرزاد، مثً ، ))إلى هذا التنوع، ف اااهرع الق  الذي حكتز ااااهرزاد جي  بصاااي ة ضااامير المتكلم 
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التي كينت تسااااااااااااارد فيهي حكيييتهي،  "ول ني"ف ليلة وليلة ب بيةع كثيرًا مي كينت تألتت  حكيييتهي في أل
 .(46)((تحت طقوس عجيئبية مثيرع

ويؤدي ضاامير المتكلم الموة األكبر في ةاانيعة اللحظة الجميلية للتلقي بأل   اييدع السارد 
الم اااااحو  بيإلحسااااايس والذي ي م  على إل ي  الحيجز الزمني مي ويع زمع السااااارد وزمع السااااايةد، 

 النمميج. بحكم ا
وفي مقيو  األوةااااااااااااايف التي تحط مع امة الراوية، يتألق تأثير الجي وية الساااااااااااااردية الذي 
تقممز ل هريية، وضمير المخيطب مع الضميئر التي ظهر استخمامهي في اص  ألف ليلة وليلة 

ونهي وحكيييتهي، إ  اتخذ لونًي مميزًا في الكتيبة الساااااااااردية، و لك للحيجة الساااااااااردية التي تمعو إليز ك
يتي  كمي وظيألة ضروةية للسرد، وضمير المخيطب، وهو األار  إلى الزمع الحيضر والمستقب ، 

)ويمكع أ  ن ح  أ  الساايةد في ألف ليلة وليلة، مثً ، )ز الخ ي  إلى ال ااخصااية الم نية، يوتوج
كي  ةفمي اةااااا ني الضاااااميئر الث ثة في مواف واحم، كمي لم ي جزه إدميج ضااااامير المخيطب في 

 .(47)((التبيدل الضميئري عبر الخ ي  السردي
وأ  ةااااااااي ة الخ ي  بضاااااااامير المخيطب مع الصاااااااايغ التي اعتممهي ال ر  في موةوثهم 

)وأ  أي سااارد يضاااي ). اً مميز  يً ساااردي  ً ااااكووةاااألز ال ااا بي وخيةاااة في حكيييت ألف ليلة وليلة، 
الذي يرل ال يلم ب لز في ةاااااوةع ضااااامير المخيطب ويكو  هذا الب   عيدع هو ال اااااخ  الوحيم 

. وهو عيدع مي يحكي السارد (48)((مع وؤةتز، كمي أنز هو المروي عليز في ال م  على وجز ال موم
 في الزمع المضيةع وي ير إلى ب   بضمير المخيطب، وام ايع استخمامز في األد  ال يلمي. 

 :(49)وللراوي وظيئف مت مدع أوجزهي جيراة جينيت في ا تي
 . " وهي إداةع السردأني أحكي"الوظيألة السردية: وهي محييثة لك  محكي  .1

 على تنظيم وتحميم ااتصيد محكيز. وظيألة التوجيز: أ  السيةد ي لق  .2

 وظيألة التواة : أ  السيةد يتوجز إلى المسرود لز ليحقق التواة  أو يحيف  عليز. .3

 . في استقي  الم لوميت وظيألة ال هيدع: أ  السيةد ي هم بصحة الحكيية .4

 الوظيألة األيميولوجية: أ  السيةد يألسر الوايئي ان  اًي مع م رفة عيمة.  .5

، ولكع لكي نؤثر، ن ري، نسااااااااااااااتق ب الحكيالوظيألاة االنجايزية: نيدةًا مي نحكي ألج  مت اة  .6
 هي ف   أيضًي.  الحكيالحكيية،والسرد األول ف   وا خر اول ف ملية 

وجود السااايةد ك ااارط للحكي، فهي ال  أ  عموم الممةساااة الساااردية الألرنساااية تؤكم ضاااروةع
تؤمع بأ  الحكيية تحكي نألسااااااااااهي تلقيئيًي، مي أ  أي لأل  أو ملألو  يتحقق ب م عملية التلأل ، ب مه 

)ويمكع لل ملية الساااااااااردية أ  تحيول االختألي  إلى أاصاااااااااى حم ممكع لصااااااااايل  )نتيجة حتمية لز، 
مكع أ  يتجيه  توسط الكيميرا وينني وفيع الحكيية. حينئذ سينسى القيةد وجود السيةد تميمًي مثلمي ي
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تحي ني بيألحماا الواا ية  اوهني الكيمير  (50)((ةويوةتيج تلألزيوني وساااي ااا ر وكأنز إزا  سااارد ااااأليف
 الجيهزع بأل   تقنيتهي القيدةع على تجسيم ألوا  مت مدع، تيةيخية وفوليسية وم يمرات وغيرهي. 

 المروي:

هو مي يرويز الراوي، ويوجهز إلى المروي لز، مع أخبية وأحماا ووايئي، ويؤتمع المروي 
على اعتبيةات المضاااامو  ال ني وتألصاااايلز األحماا، متمثلة بيل ااااك  الواا ي أو الخييلي، ويت لب 

 المروي اخصييت متحركة بأف يل في فضي ات زمينية ومكينية. 
لب المروي الذي ترويز اهرزاد ل هريية، وهنيك وفي ألف ليلة وليلة، ت م الحكيية هي ة
مع التحمي  الزمني والساااااااااااااببي، ولهذا نجم أ   ييً مع يروي، ال يت مل أ  يكو  وةاااااااااااااألًي فقط وخيل

)أنني نساااامي متنًي )ال ااااكلييع الروس وضاااا وا مسااااتوييع ةئيسااااييع المتع الحكيئي والمبنى الحكيئي، 
لة فيمي وينهي، و  التي يقي أخبيةني وهي خ ل ال م ، وأ  ي ر  حكيئيًي مجموع األحماا المتصاااااااااااااا

حساااااااااااااب النظيم الواتي والساااااااااااااببي لألحماا وفيلمقيو  يوجم المبنى الحكيئي الذي يتألف مع نألس 
األحااماا، وياام أنااز يراعي نظاايم ظهوةهااي في ال ماا ، كمااي يراعي مااي يتب هااي مع م لوماايت ت ينهااي 

 .(51)((لني
ًي م ينًي، وأ  هذا ال ر  ي تمم المتع أ  أي عم  أدوي أم فني، يمكع أ  يحم  غرضاااااااااااا

الحكيئي ميدع لز تصاال  لتكويع المبنى إ  ))أ  الحكيية هي جميع الحوافز الساايئمع كلهي، في حيع 
أ  هذه  المؤلف. وي تقم (52)أ  البنية الساااااااااااردية هي التقميم الألني المنظم لك  الحوافز السااااااااااايئمع((

الثقيلة ومنهي الخأليألة، ةساامت حسااب الضااروةات التي الحوافز منهي المبيااارع وغير المبيااارع ومنهي 
تساااتمعيهي لحظة ان    الأل  ، كونهي اوع داف ة لز وهي عنم الروس ت ااابز اإلن اااي  أو البني  عنم 

)فألي ألف ليلة وليلة، )اإلنكليز حسااااااااب مي جي  بز اوسااااااااتع واةيع وةينيز ويليك في نظرية األد ، 
هو نساااااااااااق  Narrationالحكيهي للخرافيت، أ  حيفز تؤخر ااااااااااااهرزاد اإلعمام الذي يهمدهي بسااااااااااارد

يساااااااااااااات ماا  إلدخاايل خرافاايت جاامياامع، وتلااك أيضاااااااااااااااًي هي وضاااااااااااااا يااة حوافز الم اايةدع في ةواياايت 
 .(53)((الم يمرات...الخ

ومع حكي اااااااهرزاد هذا يسااااااتمم البحث مي هو بأمس الحيجة إلى ت ااااااخيصااااااز، وهو كو  
هو اااك  هذا الت بير، وأ  المروي في  والحكيية هي محتول الت بير في حيع أ  الخ ي أالقصااة 

ألف ليلة وليلة ال ي رف االن   ، و  يتولم جرا  الم نى الذي تحملز حكيييت ك  ليلة، بيتجيه مي 
ساااااتؤول إليز اللييلي الحبلى بيلتراب واالنمهيش، السااااايمي أ  المروي يتجمد وت يير الل يت واألمكنة 

تحم  المحكي بيغني  مع الم لوميت التي تت اااااااظى إلى واألاوام، وك  اإلن اااااااي ات التركيبية التي 
 ع ميت تن ب إلى سييايتهي المتحرةع وظيأليًي. 

، ولز الحق في أ  ي رف ااااااااايئًي الحكيوأ  المتلقي هو  لك ال رف المهم في وني  عملية 
ودةاية عع كيف نروي لز وفأية طريقة، كي ي حق  يً عع المروي، ويرغب في مي هو أكثر إط ع
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أ  هذا لم ي م عبئًي أضااااايفيًي بقمة مي هو  المؤلفساااااس ساااااميت المروي وخصااااايئصاااااز. ويرل ويتح
لت ميق المألهوم الجميلي لتذو  المروي، مي األخذ ب يع االعتبية عمم إهميل الجذوة  جية   تمريع  

)الن  ونية داللية، تنتجهي  ات )سامة أسايساية مع ساميت الن ، ووةاألز الماللية ال ميقة للحكي 
 .(54)((فردية، أو اجتميعية، ضمع ونية نصية منتجة في أطية ونييت ثقيفية واجتميعية محمدع

الن  عع ثنيئية المال والمملول، مي أ  ونيتز متضاامنة لبنى داخلية ةاا يرع،  وال يساات ني
هي خلية حية ايئمة على موف  اة جمل تأليعلي تحتم  التقيطي والتماخ  واالعترا  والتكمي ، ب 

نظيم الهمم والبني  ضمع السيي  الثقيفي ال يم، والمروي ا   الحكيييت ال رفية كيل ياة المستميمة 
، وفمروناة تتي  للحكايياة الجاميامع أ  تنضااااااااااااااوي تحات اإلطاية ال ايم للحكي، الحكيود آلاة التي تز 

)أ  المروي )هي موا ًي منيسااااااابًي ودوةًا فيعً ، وهذه فيعلية  اتية تميم التجمد واالساااااااتمراة، كمي ة وتبؤ  
ينوية ممثً  في الحكيية ي م  على أنجيز مهمتيع متزامنتيع: األولى: تنظيم ساااااالساااااالة الحكيييت الث

 . (55)((بيلتتيبي، والثينية: ت ذية الأل   السردي بصوةع غير مبيارع بأسبي  الت وة
وعلى امتماد ألف ليلة وليلة، يجري المم الحكيئي الواسااي مع الحكيييت المتواةاالة ل ر  
ت ذية وإدامة الأل   الساااردي وأدامتز ألاااا يل الملك عع فكرع القت  واالغتصاااي  وإلهيئز بيلقصااا  

فقم وض ت مظيهر محمدع اعتممت التبييع  "المروي "والمثيرع، وعع ع اة الراوي بيلحكيية  المسلية
خيةجيًي أم داخليًي، فألي حيلة نجم الراوي غيئبًي عع سااااااااوا أكي   والتميث ، عبر المسااااااااتول السااااااااردي

وطرفًي فيز بحيلة أخرل، أمي مي يت لق بحكيييت ألف ليلة وليلة، فتصاااااااااااااانف على أساااااااااااااايس  الحكي
ثي  مروي حكيئي: اااهرزاد في ألف ليلة وليلة التي تحكي وواساا ة  –متبييع  –حكيئي  –  ))داخ

 .(56)مث (( "ع   الميع"، حكيييت ت تبر غيئبة عنهي "مي دامت اخصية في المحكي األول"
وأحيينيً يصااااا  المروي إلى الراوي كحكيييت ةويت لز أو وةااااالت إليز مع مصااااايدة وةواع 

همًا عليهي، وتصااا  إليز غير متسااالسااالة زمنيًي وال حمثييً كميدع خيم ولكع آخريع، دو  أ  يكو  ااااي
)أ  الحكيية الخرافية مي هي إال )تب ث فيهي الرو  والحييع، إ   الحكيمهيةتز الخيةااااااااااااااة بيلق  و 

المروي الذي يرويز ةاو لمروي لز دو  أ  تتأسااااااااس ةاااااااالة مبيااااااااارع ويع المروييت مع جهة وفيع 
بم نى أ  مي ترويز ااااااااااااااهرزاد مع كم كبير مع الحكيييت  (57)(مع جهة ثينية(ةواتهي والمروي لهم 

 اااهريية الذي ال ع اة لز تروي لكونهي ةاوية، وإنمي ليس  ات ةااالة ب اااخصاااية ااااهرزاد الحقيقية 
بيلخرافيت واألعيجيب واصااااااا  هيةو  الراااااااايم وغيره، ويبقى الخيط الرابط القوي والوحيم هو أ  

 وكيألية سرده، وإيصيلز. الق لمروي لز واألهمية تكمع بمضمو  هذا  هنيك ةاو يروي الحكيييت
 المروي له:

المروي لز هو الذي خصااااااااااااااز الراوي بمرويز، ف  ةاو مع غير مروي لز، وال متكلم دو  
، وفي ب   األعميل نجم أ  يلحكيمساااااااتمي، ول   في وجود المروي لز أكميل للبنية الخيةاااااااة ب

اك  المروي، وف ريقة مبيارع ال تخلو مع االستبماد، مثلمي جي  في للمروي لز القمةع على تحميم 
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 إنذاةهفي الت اااااااخي  وإع    "المروي لز"حكيييت ألف ليلة وليلة، والموة المميز للملك ااااااااهريية 
، مي أ  حيلتز النألساااية واألوضااايع الحكيل اااهرزاد، وكي  هذا اوع تحأليز داف ة وم اااج ة لهي على 

نة زوجتز لز، هي التي فرضاااااااااااااات موضااااااااااااااوعيت، كرد ف  ، ممي ت لب التي ت ر  لهي جرا  خيي
التم ع بمي وةا هي مع دةوس وعبر، وأ  الراوي الوم أ  ين لق في اصاااتز اساااتجيبة لرغبة المروي 

 لز. 
فألي تيةيخ األد  ال رفي وفيلذات في المروييت الساااااااااااردية ال رفية، كينت أحمل ساااااااااااميت 

)فرساااايلة ال ألرا  ألوي ال    الم ري جي ت )بي، الساااارد هو مي أطلق عليز ساااارد م ل ومسااااوغيت
اسااااااتجيبة لرغبة اوع القية ، واإلمتيع والمؤانسااااااة ألوي حيي  التوحيمي جي ت اسااااااتجيبة لرغبة أوي 

   الجيح  جي ت لرغبة خيةجية،ويمكع اعتبية ن  ألف ليلة وليلة اساااااااااااتجيبة لرغبة فخالوفي ، و 
 .(58)((اهريية لسميع مي تحكي اهرزاد

تااامفي  وفنألس الواااات، الحكيفي  "الرغباااة"ا خر يولااام ويحألز لااام  ذا ال لاااب مع أ  هاااو 
بااايلمتلقي إلى أ  يبحاااث في مكونااايت هاااذا ال لاااب وماااي يخألى علياااز، مماااي يخلق لاااذع البحاااث عع 

 أمما ، نجم أ  المروي لز، حيضاااار في الساااارد األسااااراة، وفمجرد ظهوة الراوي وتمكنز مع فرةااااة
فيمي ين تز الب   بيلمروي لز، ولوضااااااااااااااو  الم نى  "المروي عليز"تخيلز، وجيرالم ورنس يسااااااااااااااميز 

ي واالةاااااااااااااا  حي للت بير ال نرل مااي يلزم إلى الحااذف والت يير، فك همااي يحماا  م نى المألهوم
)ك  ساارد سااوا  كي  اااأليهيًي أو مكتوفًي، وسااوا  كي  يساارد أحماثيً حقيقية )مت يبقًي، إ  يقول ورنس 

 أو أس وةية، أو كي  يحكي اصة أو تتيب يً بسي يً لألحماا في الزمع، ال يستلزم ةاويًي واحماً على
األا  فحسااااب، و  يسااااتلزم أيضااااًي مرويًي عليز، المروي عليز اااااخ  مي يوجز إليز الراوي خ يبز، 
سااوا  كي  الساارد الروائي، حكيية أو ملحمة أو ةاوية، فأ  الراوي خلق متخي ، اااأنز في هذا اااأ  

مع  . ول مق مي ت ااااك  هذه الثنيئية الأليعلة مع أهمية في البني  السااااردي، فليس(59)((المروي عليز
ال ساااير أدةاك أهمية اساااتحيلة وجود السااارد ب يي  المروي لز، و لك ألنز مع ال نيةااار األسااايساااية 

 للبنية الحكيئية، وألنز يتخذ أاكياًل عمع، بمي يثير التبييع في األدواة. 
مع المروي  يً منوع اً ولو است رضني القص  والمسلس ت التلألزيونية واألف م، لوجمني ت مد

ي   القوي والمسااااااتمي الجيم، ومنهم المضاااااا ر  والضاااااا يف، والمتمرد والقبي  وفيهم لز، فمنهم الح
ول   في )للسخرية، وال يستب م أ  يكو  جيهً  بيألحماا حم السذاجة، ) اً مثير  اً األكثر وهي ، وآخر 

وداةم، مي يسااااالط الضاااااو  على أهمية المروي لز، في الحكيييت الخرافية، فلوالهمي ااااااهريية نمو ج 
ير ل ساااااتميع إلى حكيييت ااااااهرزاد، مي كي  مع النيحية الساااااردية ظاسااااات مادهمي المنق ي الن ولوال

الخرافيت بيل اااااك  الذي ونيت عليز أو وةااااالت أليني مع كبيرتيع،  )*(ممكنًي تصاااااوة وجود  خيرتيع
 .(60)((فيز
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ومهمي تكع الألرو  متبيينة ويع أنواع مع المروي لهم، فأ  سااااااااااااااميت ك  واحم منهم هي 
مساتممع نألساهي ر المال على القبول أو الرف ، التأليع  أو االنكألي  وغيرهي، وهذه المؤاارات المؤاا

مع السرد نألسز، وفحكم مي تحملز الحكيية مع خبرات ومي  و اكرع، ومع هذه المهيةات، نست يي 
التمييز ويع كألااي ات مختلألااة للمروي لااز، فهناايك مع ي رف ل ااة الراوي ولساااااااااااااااينااز، ويألهم دالالت 

 ييت مي يقولز، وهنيك مع ال يقمة على تأوي  ايمة ف   مي، أو فهم ا ثية التي يتركهي هذا ومرج
 الأل   إال بيالست ينة بيلراوي وتزويمه بيلم لوميت الخيةة بيلحما.

وإزا  هذا التبييع تتك ااااااف دةجة ةاااااالة المروي لز بيلساااااارد المروي على أساااااايس ةااااااوةتز 
ا اعتبرني، أي سااااارد يتألف مع متتيلية مع ال  ميت، موجهة وإ ))المنبثقة مع السااااارد الموجز إليز، 

إلى المروي عليز، فأنز يمكنني التمييز ويع فئتيع مع ال  ميت، أواًل: تلك ال  ميت التي ال تحتوي 
، وهنيك ثينيًي: تلك ال  ميت المنياضاااااااااة لألولى، مع حيث أنهي ت رفز لزعلى أاااااااااايةع إلى المروي 
 .(61)(دًا، وتج لز ينحرف عع الم يية الثيوت(ووةألز مرويًي عليز محم

ويت لااب توجيااز ال  ماايت إلى المروي لااز، حاايالت الج   والوضااااااااااااااو  في ارا ع للن ، 
المقااممااة مي األخااذ ب يع االعتبااية، نمط المروي لااز الااذي  الاامالالتوتااأوياا  هااذه ال  ماايت وإنتاايج 

يوجز إليز السااااااارد وكيألييت التأثر بز، وإ ا كينت الحيجة تت لب تصااااااانيف المروي لز، فهي أ   ال 
، وال الحكيتخرج عع سيي  المواف السردي، والمسيفة التي تألصلز وترف ز بيلراوي وال خصييت و 

)أ  المروي )، ولكنز موجود، وال يمكع تجيهلز أومًا، إ  نسااااااااااااااتب م أ  يكو  المروي لز غير مرئي
عليز إ ا كي  غير ممث  ب خصية، فهو يذكر ووضو  عبر الراوي على األا ، وي ير إليز الراوي 

 . (62)((تكراةًا، ب ك  أو برخر، ويمكع أ  تكو  أايةات مبيارع أو غير مبيارع
ز، وهذا ي ني، أنز الخيية األوحم أمي اااهرزاد فلع تجم غير اااهريية اااخصااًي آخر تحكي ل

لهي، بمي يل ي احتميلية الت يير ل يره أو ساااااااواه، ويمكع عم السااااااارد والحواة الذي يجري ويع الراوي 
ق المتنوعة ائوالمروي لز وال ااااخصااااييت، مي مراعيع حمود التجينس فيمي وينهم، م ييةًا لتساااامية ال ر 

لقمةع أ  ي رف ب ااااؤو  مملكتز، ولكنز ال ي رف التي ي اااات   فيهي المروي لز، اااااهريية، الملك لز ا
بمي ساااتحكيز غمًا لز ااااهرزاد، بم نى أنز ال ي رف زمنًي محمدًا لذلك، وال يمكع التنبؤ بز، ولو كي  
ام عرف وذلك ساااااااااالألًي، ألةااااااااااب  غير  ي حيجة للحكي، واختلت الم يدلة مع جذوةهي، لهذا نجمه 

حألزه على االساااتميع يزمع الواا ي المهميع عليز، ممي ي ااا ر داخلييً بيلزمع وفحيل ال ع اة لز بيل
وتلهف وإةاااااااااا ي ، وتكيد تكو  هذه الحيلة اار  إلى ةااااااااااوةع الألني  في الخلق واالوتكية، وهذا مي 

)باايلت اايااام ويع الراوي )يثباات الترابط الحميم ويع الراوي والمروي لااز، والااذي يسااااااااااااااميااز ةوال  باايةت 
وينت ة هذا الت يام في فضاااااااااي  ساااااااااردي يسااااااااام  ب بوة  (63)((والمروي لز، أو ويع الكيتب والقيةد 

عبر انوات التواةاااا  القيئمة ويع الراوي والمروي لز، ويرتبط مي سااااتؤول إليز الحكيييت مع  الحكي
أمي أ  أعية "، فيمي ت لع ااااااااهرزاد ألويهي الحكينتيجة، السااااااايمي وإ  ااااااااهريية بأمس الحيجة إلى 
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أنهي أجيدت ااااروط الحكيية المتألق عليهي وهي مع رغم ى ال"علوأمي أ  أكو  فما  لبنيت المسااالميع
 الصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام  والااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااراباااااااااااااااااااااااااااااااة والااااااااااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااارفاااااااااااااااااااااااااااااااة، 

ال برع إال إ ا أةااااااااابحت مرآع، أجيد الراوي ةااااااااان هي لت كس  اتز وليرل فيهي  –)ال تنج  الحكيية )
 . (64)(المروي عليز نألسز فتصب  جسرًا يلتقيي  عبره(

فحساااااب وإنمي يت مل إلى تسااااالية المروي على إنقي  حييع الراوي  الحكيوال يقتصااااار همف 
في جلبز األخبية  الحكيلز، وأحيطتز ب رائب األموة وعجيئبهي، إضااااااايفة إلى الم رفة التي يحملهي 

 والم لوميت والم يةف بكط ع عيل. 
والصااااااااااالة القيئمة ويع الراوي والمروي لز في حكيييت ألف ليلة وليلة هو مي ي نيني في هذا 

ع وأي نمط آخر، فهذه الصاااالة مع الوااااايئج الراب ة وينهمي، فهمي ي ااااتركي  البحث أكثر مع أي نو 
في األهمية، البنيئية الحكيئية وي اااك   أطية المساااية الساااردي الذي ينظم توالم المروييت الخرافية 

 وغيرهي. 
 الحكاية اإلطار:

انألردت البنية القصصية التي عرفت وهي حكيييت ألف ليلة وليلة بأسلو  الحكيية اإلطية، 
الذي ااايع في جساام الساارد المروي، وفمي أفضااى إلى تأثر الكثير مع كتي  وأدبي  ال اار  وال ر  
بز مي أ  هذا ال اااااااك  مع الق ، ام سااااااابق ن اااااااو  الرواية وعمت حكيية ااااااااهرزاد نمو جًي عيلميًي 

) لك الساااااااااااااارد المركب مع اسااااااااااااااميع بيةزيع )إلطيةية، فقم عرفتهي مييجير هيةدت بأنهي للحكيية ا
ولكنهمي متراب ي ، أولهمي: حكيية أو مجموع الحكيييت التي ترويهي ااااااااااااااخصاااااااااااااية واحمع أو أكثر، 
وثينيهمي: تلك المتو  وام ةويت ضاااااامع حكيية، أا  طواًل وإثيةع بمي يج لهي تؤطر تلك المتو  كمي 

 . (65)((ة بيلصوةعيحيط اإلطي
وحكيية ااااااهرزاد ةسااااامت أطيةًا للحكي بمي ين وي عليز مع خزيع عميق مع الصاااااراع ويع 

مت مدع، ا لت فضي  الحييع القصصية بأكملهي، والتي  منيحيي وأاكيالً الرج  والمرأع، والذي اتخذ 
تأليةاااااي  تألو  والمروييت التي لم تترك حقً  وميمانًي إال وت وة فيز و الحكيأةااااابحت جسااااارًا لك  

حامود الوعي والتخيا ، ولهاذا ااااااااااااااا لات مسااااااااااااااايحاة غير محامودع مع الرؤياة لجامل الحيايع والوجود 
والوظيألة، بمي ي مق ال اااااااام واالنتبيه جرا  مي تنجبز الحكيية األم مع حكيييت ةاااااااا يرع  ات مجرل 

ومةاساااة أول مع ايم  1969ودوةوف ت)وي م )عمقًي داف ًي للأل   الحكيئي،  كونزمسااااتمر ال ينق ي، 
في ألف ليلة وليلة و لك ووةااااااااألز ظيهرع سااااااااردية خيلصااااااااة، وكي  "توالم الحكيييت"مي أطلق عليز 

 .(66)((ي ر  هذه الظيهرع لجأ إلى استخمام مقولة التضميع وهي حيلة خيةة مع الترابط
أ  عملية التوالم المستمرع للحكيييت وتمفقهي تمفي بيتجيه مي يزيم مع حمع التردد أو التكراة 

موجب الأل   الذي ينب ث مع المافي أو ال ر  أو الوظيألة، التي تحملهي الحكيية، وفمي ي اااااااااااااابز ب
اإلنااي  الااذي يألرغ ثم يمأل، إ  تنظر ساااااااااااااايلأليااي باايفاا  إلى تقنياايت التوالاام، وتقرفهااي إلى فكرع النق  
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)يتكو  ك  ساااااااارد في اللييلي في جزئيع: يصااااااااف الجز  األول نوعًي مع )والت وي  بقيعمع تقول: 
 .(67)((عمم التواز ، ويصف الجز  الثيني، است يدع التواز  

ه ااااااااايه يفألي حكيية ألف ليلة وليلة التي اوتمأت بيلخيينة التي دف ت الملكيع اااااااااهريية وأخ
 ذاإلى حيل سااااااااااابيلهم، لينظرا ه  جرل ألحم مث  مي جرل لهمي؟ وه والذهي ترك الملك إلى زمي  
بيلصااااابية زوجة ال ألريت ومي عملتز مع أف يل اااااايئنة لم يتوا يهي  أ، إلى أ  يأليج"عمم التواز  "هو 
اسااات يدع التواز ، األمر الذي يقودني إلى "ال ودع إلى مي كيني عليز وهني يتم  فيقرةا  تضاااميع،"وهذا 

، حكيية تلو الحكيأ  هذا االساااااته ل الحكيئي، هو تمهيم للحكيية اإلطية التي ساااااينجم عنهي ك  
 "الزنياة ممت وااااااااااااااا ان مام التواز  جرا  " ين بق على حكيية اهرزاد التيسز نألاألخرل، والحيل 

الذي اةتكبتز زوجة الملك وثوةع الهييج التي تملكتز وأةعبتز، ولهذا فقم عملت على أعيدع التواز  
 .الحكيالتصمي لهذه الثوةع. ولكع على مستول عع طريق 

ساااببيً يرتبط  قصااا  والحكيييتلمث  هذه الوي اااترط ف اااالوفساااكي لسااا ة انت اااية السااارد 
حكااايياااة الملاااك وولااامه والوزةا  )بمصااااااااااااااير أب ااايلاااز، وهو حتمياااة تاااأخير اكتمااايل الحاااما، فألي )

يقرة الملك ات  ولمه، الذي ااااااااااااااااتكت منز الجيةية بيدعيئهي مراودتز عع نألسااااااااااااااهي،  (68)((والجيةية
التي تتنيول كيم النسااااااااااااااي   فيتمخ  الوزةا  ويموروا أمرًا يمني الملك مع تنأليذ اراةه، عبر حكيييتهم

ومكرهع، فيب لو  اراة الملك ل جهيز على ولمه، ممي ي اابز اسااتمراة حكيييت اااهرزاد وهي تؤخر 
)ونيت دوةات الحكيييت داخ  ألف ليلة وليلة حساااااااب )موعم اراة الموت ولهذا يقول اااااااالوفساااااااكي 

التي مساااوغيت عع  . وهني يبحث اااالوفساااكي(69)((نظيم التأخير  اتز، فهي حكيييت تسااابق اإلعمام
تستمعي أو تت لب تأخير اكتميل الحما، فيرل، أ  الحكيييت تذكر للبرهنة على فكرع أو تست م  
كيعترا  على سااااايبقتهي، ولكع مع سااااايضااااامع حييع الب   ومصااااايره إ ا كينت الحكيية غير ايدةع 

، وهذا ب  "قتهيسااايب"على البرهنة لألكرع، أو أنهي ال تحم  المواةاااأليت التي تؤهلهي ل عترا  على 
نساااقًي مع التسااالسااا  بكيألييت  وسااارده، وأ  نضاااي الحكيااااك، يقودني إلى أعيدع النظر بكيألية نساااج 

 هي. ئ، وأيهمي أطول وأاصر، وغير  لك مع ااتراطيت الحكيية وعنيةر وني"مع اب  معالق  "
الذي ي تقم  "اإلساااااااااااااانيد"الثينوية، فهي متمسااااااااااااااكة بخيية  "تمم"ومي دامت الحكيية اإلطية 

 فيوالق ، مي أ  الحكيية المضاااامنة  الحكيأ  يكو  مصاااا لحًي ساااارديًي، فيعً  في وني   المؤلف
أو  عجيبة، والثينية خرافية،مثً  الحكيية اإلطية، ال اااااااتراط عليهي في الت ااااايبز، فقم تكو  األولى 
أ  التلقي أييً كينت زواييه  السيمي واا ية واألخرل عجيئبية، وغيلبًي مي تأتي المضمنة أكثر عجيئبية

وإنمي يتوجب على السارد أ  يسقي  "المم "ال يحتم  الت ايبز والتكراة المتجيوز على الحم، بم نى 
الجميم المنوع المنتج للصاوة الجميمع، واألحماا واألفكية والتخي ت  الحكياصاتز بيخصاب ألوا  

 لى التمفق في السرد واالن ماد أليز. الجوالة بأح م الألرد بمي يجود ولذع االنت ي  الذهني إ
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عميمع مع القصااااااااااااا   ويبقى اااااااااااااااك  الحكيية اإلطية، منألتحًي، ايبً  النضااااااااااااااميم أنواع  
والحكيييت، إلى وات تحمده اااهرزاد في طول الليلة واصاارهي، حسااب الظروف المحي ة والمت لقة 

ف الم ئم بيلوات كونهي سااااااااايمع تجيم فع ليياة الك م، وحساااااااااع التصااااااااار لبأحوال الملك ااااااااااهريية، 
المنيساااااااب، وفمي يؤمع امةتهي في التحكم ومةجة اساااااااتجيبة الملك، وهذه سااااااامة مؤثرع أضااااااايألت إلى 

كونز يحتأل  بأسااااااااراة المألتي  الحكيئي لمؤه ت الراوي في خضاااااااام ةهي  نجي  خ يبز السااااااااردي، 
أ  )لتحوالت، )وعمقز المتجذة اب  الن و ، وم رفتز المسبقة بمي تؤول أليز األحماا والم يمرات وا

إساتراتيجية الحكيية تتصاوة وواسا ة أةادع سايبقة على الن ، ي ينهي مصا ل  التصاميم ال ميق أو 
 . (70)((الماللة الرحمية

، وتتصاامل لمصاايره، وفأل لهي تتولم ك  الحكياول متراكمة، تمفي ووالدع  الحكيأ  مي اب  
حكي مع غير دوافي، ممي يثير  الحوادا والحركيت والصااااااااااااااوة وتبمالتهي، بم نى، أنز ليس هنيك

االساااات را  واالسااااتألهيم عع حجم الموافي التي تقف خلف الحكيييت المتولمع والمتتيلية التي عمقت 
مع المألهوم الخ ير الذي مس المرأع بصااااااااااااألة الخيينة والمواا يت المتكرةع وفمي ي ااااااااااااوه الصااااااااااااوةع 

حملة بيل بر والمواع  والحكم التي ال ااراية، فيمي ترد ب   األحيديث ال جيبة وال ريألة ل ااهرزاد م
 . (71)(()بكيرادهي خرافيت  ات أهماف اعتبيةية)نجحت في ت يير وجهة نظر اهريية 

 العجائبي في ألف ليلة وليلة:

عرفاات حكاايياايت ألف ليلااة وليلااة على أنهااي مع األد  ال جاايئبي لكثرع مااي تتضاااااااااااااامع مع 
خرافيت وعجيئب وغرائب، و  تت اااااااااك  فيهي ةاااااااااوة ال ت رف المألوف وال الم قول، فقم ت اااااااااب ت 

 ، وتصوير مجيزي خية ، مي خلق أوماعي. ب  حمودبقص  أسيسهي التخي ، والمرتب ة بخييل 
نجم أ  المساااااااايحة الم جمية في  "ال جيئبي"األساااااااايسااااااااية لمألردع وإ ا مي عمني إلى الجذوة 

ثقاايفتنااي ال رفيااة، ةاودتهااي مع زوايااي مت اامدع، ون تقاام أنهااي ظهرت في الحقول األدويااة والألنيااة بمألهوم 
بمي يحم  مع دالالت الروعة وال ظمة وال جب  )*(فيننيسااااااااااااااتيك( Fantasticااااااااااااااايئي عمه ال ر  )

)ال جب حيرع ي ر  ل نسااااااي  )ية ، وي رف القزويني ال جب بقولز واالنبهية والخييل والوهم والخ
 .(72)((لقصوةه عع م رفة سبب ال ي ، أو عع م رفة كيألية تأثيره فيز

عميقة تمتم ب يمًا، في تيةيخ الب اااااااااااااارية، ومي  اً وفي ثقيفتني ال رفية، فأ  لهذا المألهوم جذوة 
الذي ي جز اإلنسااي  تصااوةه اب  تحقيقز، وةد في القرآ  الكريم مع م جزات، هي التحقيق الم لق 

، ونية أعمائز، الذي أةادهي البيةد القمير أ  تكو  وردًا (عليز الساااااااااااا م)ومي جرل لساااااااااااايمني إوراهيم 
( وهو في جوف الحوت، أمي عليز السااااااا مينجو سااااااايمني يونس )دال  على  لك، في حيع وسااااااا مًي 

بأسااااره فيهي إلى يومني هذا، وأ  يقف  مرج البحريع وعصااااي موسااااى وعرش ولقيس، فقم عجز ال يلم
مذهواًل بحكمة هللا وامةتز ال ظيمة، بمي يحقق مألهوم الت جب وهو أ  ال ن رف أساااااااابي  ال ااااااااي ، 

ع هللا عز وج  لنق  عرش ولقيس حياًل وفمي مَّ  "اب  أ  يرتم طرفك"وأي زمع هذا الذي يحمد وااااااااااااااااااااا
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ةاااااااااااوة ال تنتهي مع وهي كتي ، على سااااااااااايمني ساااااااااااليمي  عليز السااااااااااا م مع حكمة واوع، وعلم ال
الم جزات، بكساارائهي وم راجهي.. ولع تنتهي، هي وغيرهي، مرج ية خصاابة إلط   الذهع الب ااري 
في خييالتز ال محمودع في التصاااااوة واإلدةاك والتخي ، وكلهي دف ت ال ق  الب اااااري إلى أ  يبحث 

 مجهول والمخبو . ال يمكع تصوةه وواوعز، وتلك هي نزعة البحث عع العم ي بخييالتز 
ونحع هني ال نسااااااااااااا ى لتحوي  الن  القرآني المجيم وتوظيألز إلى السااااااااااااارد ال جيئبي، مي 
اعتقيدني أنز الخزيع األثمع في اعتميده مرج ًي فكريًي وةوحيًي وجميليًي واصاااااااااصااااااااايًي وم رفيًي، بحمود 

 .(73)"التأليع  النصي"الليياة األدوية و 
للمتخي  "ال اااااااااألوية والمكتوفة، حيضااااااااانة واسااااااااا ة وت اااااااااك  الساااااااااردييت ال رفية بمروييتهي 

الذي استمم أاكيلز وةوةه، مع الجذوة التيةيخية والثقيفية والمينية، ومي ال جيئبي إال  (74)"السردي
ةاااوةع مع ةاااوة هذا المتخي ، ولكنز يختلف مع عصااار إلى آخر، تب ًي الخت ف ثقيفة ال صااار، 

 وةؤاه الأللسألية. 
فأنهي )أ  الحكيية إ ا لم تكع عجيبة وغريبة )ومع أحمل الزوايي يرل عبم الألتي  كيلي و 

ويبمو أ  كيلي و ام خ  حكي ألف ليلة وليلة، بضاااااااااااروةع أ  يرول  (75)((ال تساااااااااااتحق أ  ترول 
)التردد الااذي يحسااااااااااااااااز كاايئع ال ي رف غير القوانيع )ل جاايئبيتااز، وال جاايئبي عناام تودوةوف هو 
 .(76)((ال بي ية، فيمي هو يواجز حمثًي فو  طبي ي

انتق  إلى ولما   الحكيرافية، إال أ  الرغم مع ااااااهرع الهنم كحيضااااانة للحكيييت الخعلى و 
مجيوةع للهنم، وحتى لو سااااااااااالمني وهذه اإلاااااااااااايةع التيةيخية التي ام تجم لهي منألذًا لل بوة عع طريق 

في  هذا ال ي أل   كةح ت التجية وعبوة البواخر التي تجلب لهم القصاااااااااااااا  ومي جرل هني وهني
 ر  في ن ااااااااااااااأع وتكويع الحكيية الخرافية ديراليع ال يتجيه  دوة الفردةية فو  اهتميم ال ر ، و 

)كي  ال ر  أةااااااااماي  للحكيييت الخرافية، أكثر، فهم مبتكريع لهي، فلم يكونوا )وتكوينهي، إ  يقول: 
خيلقيع لهي على طريقة الهنود، ولكنهم في مقيو  هذا مستقبليع لهي ب ريقة نيدةع، ولقم ج لت منهم 

. وال جاايئبيااة هي (77)(يياايت الخرافيااة ال مثياا  لهم(موهبتهم في الم حظااة والتصااااااااااااااوير ةواع للحكاا
 على حم وةف تودوةوف. "كيئنيت فو  طبي ية"تحوالت هيئلة تنألذهي 

ووةاااااااااالت حكيييت ألف ليلة وليلة إلى ثقيفيت ال يلم، بأوسااااااااااي اهتميم وتثميع، عبر األثر 
لنقيد واألدبي ، فكينت الأليع  الكبير الذي تضمنتز مع الحكيييت ال جيئبية، وام تنيولهي الكثير مع ا

، األمر الذي عمق مع بحثز بجذوة الخرافة وأةاااااااولهي (78)عنم فردةية فو  ديراليع حكيية خرافية
، وساااااااااميهي (79)وأااااااااااكيلهي، في عمد مع ولما  ال يلم، فيمي ي لق عليهي تودوةوف بيلحكيية ال جيبة

م ي ير مع الحكيييت المساااااااااامييت واألوةاااااااااايف، أال أ   لك لاسااااااااااتمراة آخر بيلخرافة، وفيإلمكي  
ب ااااي ، فهي اللييلي ال رفية التي ااااااتملت على التنوع في الوحمات السااااردية التي اتسااا ت ال رفية 
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دو  أ  ي يدة الجميل والبهي  والت ويق الذي اتسمت مع إلى الصوة واألاكيل السردية المتنوعة، 
 بز. 

)أ  هذا السحر )واس ة، إ  ومهمي ت مدت التسمييت، تبقى كمي هي، كتيبًي مألتوحًي، ل قول 
ساااااار التمني، ام يكوني سااااااببيع لنجي  ألف يال ريب، وهذا التصااااااوير المثير، ل يلم يوفر ال جب، وي

 في األد  االنكليزي. (80)(ليلة وليلة(
وفاكمكاي  الحكايياة أ  تكو  عجايئبياة إ ا ماي تجايوزت الوااي والمن ق وكا  ماي هو ماألوف 
إلى غير الوااي وال م قول، مي الت بئاااة الكلياااة بمظااايهر الت جاااب واالنااامهااايش، وعبر الموجااايت 

المةامي التلألزيونية والساااااااينمي، أةاااااااب  ال جيئبي سااااااامة أوماعية في والسااااااايمي المت حقة لألد  والألع 
لسم ي البصري، ب م أ  ةافق  لك انت ية النزعيت الأللسألية واألفكية المتجمدع ال يوثة بك  الحق  ا

 مي هو تقليمي وةاكم. 
، وتصاااااااوير ال والم، الحكيعجيئبية ألف ليلة وليلة عع نضاااااااج كبير لألع السااااااارد و  عب رتو 

و  يكيد ال بمزج التخي  بيلوااي، وتحريك النب  االحتميلي في تمفق األف يل واألحماا، وفأساااااااااااااال
الذي يحم  ال جب، ليس أكثر مع حكي  الحكيو  تجريم والب غة، والتماخ  الساااااااااردي.يخلو مع ال

وتوالم مساااااااتمر، ي م أ   الحكيق ائال ااااااار  وألف ليلة وليلة، فهو الذي عية  الممكع وفر  طر 
في األزمي  وفق التقلبيت والت ييرات على تجيه  المن ق والمأليهيم ال قلية أحيينًي، وفنى المروي 

 واألميكع التي لم تراهي ال يع مع اب . 
وال جيئبية في اللييلي ال رفية تزخر بيألسااااراة وال  ساااام والألينوس السااااحري وااااابيك لبيك 
وافت  يي ساامساام وغيرهي. واألعميل المةامية التلألزيونية والسااينميئية تنيولت مع األد  ال جيئبي، مي 

ز ااااخصاااييت عجيبة، تجيوزت حمود التواي والتصاااوة ظهرت فيإ  هو خية  وعجيئبي وأسااا وةي 
صااايحبز المساااحوة، بمي في مال بي ي والمن ق، كيلسااانمبيد، وعلي بيبي وأخيز ايسااام وع   الميع و 

 لك سااال ة الجع وتمخ تز في أموة محتمة، في عيلم يحكمز القمة، والصاااألة ال جيئبية لم ت ااات   
وعًي مع األد ، األمر الذي يحتم أ  ت مس نووةااااااااااااألهي بم زل عع طبي ة هذا المجتمي أو  اك، 

المسااااااااااااااتوييت والمبيدد األخ اية واالجتميعية في زمي  ومكي  محمديع، مي مراعيع الم ييير التي 
 .بموجبهي تحمد الممنوعيت والمحرميت

ويحصااااااااااااا  ال جب حينمي ال نقف عنم أسااااااااااااابي  التكويع، ونألقم األلألة في ةؤية ال جيب، 
يم تهويااا  وخر  وتنوي ااايت غير ماااألوفاااة، وهاااذا ماااي ين بق على ب   وفحكم المألااايةااااة، نقف أمااا

م م  األد  ال جيئبي، الذي ي اااااااام  الكثير مع النصااااااااوص ال رفية القميمة، مث  ألف ليلة وليلة 
)تقر  الب يم، وتب م القريب، )وكليلة ودمنة، وةسااااااااااااايلة ال ألرا ، واصاااااااااااااتز حي وع يقظي ، فأليهي، 

 .(81)(ي أنهي ترف  ب بي تهي المستحي (وتنألي الثيوت، وتثبت المنألي، أ



 ة في السينما والتلفزيون عند الغرب  لألف ليلة ولي

 

30 

 

ت لب م حقة سااااااميت هذه الحكيية ي، دةاسااااااتني الم نية بيلخ ي  الساااااام ي البصااااااري وفي 
وعنيةاااار تركيبهي وأاااااكيلهي وام يت مل األمر إلى متيب ة المنيهج التي تنيولت الحكيية، فقم أاااااية 

يك مع يبحث في جذوةهي ث ثة منيهج دةسااااات موضاااااوع الحكيية، فهن))محمود طرااااااونز، إلى أ  
كمي يجمة التركيز على التمألصاااااااا ت التي  (82)(وآخر في مضاااااااايمينهي وثيلث في أاااااااااكيلهي الألنية(

ةاعت المنيحي األساااااااا وةية والم رفية والنألسااااااااية واالجتميعية، وفأل   أي ال وام  تصااااااااب  الحكيية 
ساااااينمي، ولساااااني ملزميع في السااااايمي في حقول التلألزيو  والو خ يبيً مؤثرًا في حييع الألرد والمجتمي؟، 

خيية أحم هذه المنيهج أع ه، لكنني حريصااااو  على التمسااااك بأعلى ايمة تصاااا  أليهي الحكيية في 
المحتول ومي يتب هي مع تجذير وتأةااي ، وأنني ساان حق الحكيية  مالتأثير سااوا  كينت في ال ااك  أ

أف ماز  مع خ ل في وااث خ اايبااز الساااااااااااااام ي البصااااااااااااااري ال اايلمي "ا خر"التي يختاايةهااي ويكيألهااي 
 ومسلس تز التلألزيونية. 

وممي يلألت االنتبيه إليز هو أ  كتي  ألف ليلة وليلة ي م مصااااامةًا سااااارديًي تسااااالساااااليًي يمتلك 
مواةااااااااأليت خيةااااااااة تجيز للكيتب أ  يحولهي إلى ن  تلألزيوني متكيم  وم اااااااابي بأدواتز المةامية 

ي في ال اااار  وال ر . وأ  حكيييت والجميلية، وهذا مي عم  بز االختصاااايةاااايو  في اااااؤو  المةام
ألف ليلة وليلة مع األاكيل السردية التسلسلية المتميزع في الثقيفة اإلنسينية، في خلق عيلم خييلي 
مع الحكيييت واألجوا  التي توازي ال يلم الواا ي في جمل مع الثنيئية والمأليةاة المتضاااااااااااااامنة إلى 

األلميني غنتر غيرنأللم في دةاسااتز التقيليم األدوية للمساالساا   مالمؤلفأةااول الساالساالة المةامية، وع
وعع هذا يقول المؤلف ايس نمو ج األول، األالتلألزيوني أسلو  السرد في حكيييت ألف ليلة وليلة 

وهو إ  ي ر  بيختصية اإلطية ال يم للحكيييت، يك ف ب ك  واض  عع مزايي السرد الزفيمي ))
 .(83)((ايي السرد التلألزيونيالتي تنمةج وتصب في سميت ومز 

أ  االهتميم ونوع السااارد في حكيييت ألف ليلة وليلة لع يقف عنم كيتب أو مخرج فحساااب 
يع والم نييع ب اااؤو  األد  والألع، وام ةكز أغلبهم على ال بيةع ال اااهيرع التي المؤلألو  اااا   أكثر 

يؤدي إلى ونًي مؤجً  فهي تحم  مخز  "أفضااااا  مي في حكييتي، سااااايأتي ب م"أطلقتهي ااااااهرزاد وهي 
أكثر ثرا  واساتبصاية، فيمي عمه الب    بم نىً التأم  والت اويق مي ي احع الب م المةامي والجميلي 

أنز ك م يخألي أسااااااااالحة المفيع عع الحييع وتأجي  الموت الذي يهمدهي مع اب  ااااااااااهريية، وأ  مي 
ة نيدةًا مي تجمه ا   في ساايأتي ساايكو  األفضاا  واألجم  واألكثر أثيةع، وهذا أساالو  في الصااييغ

)أمي التلألزيو ، كمي يبمو حيليًي، فهو على ال كس مع  لك، مهمد بيإلفراط في )الساااااااارد التلألزيوني. 
. ولع نختلف مي أحم في هذه الم حظة (84)((السااااااااااااارد حتى االختني ، أو أنز أار  إلى االختني 

ي عيلم ساااااااارد اللييلي ال رفية، فهو التي يختألي وةا هي مكونيت في ال ااااااااك  التلألزيوني ال تت يوق م
وخ وط التوتر، مي انت ااااااااااااااية الموااف الخ رع المنذةع بيلموت بيألاااااااااااااااخيص عيلم مت ير، ملي  

بيالسااااااترخي  والترف مي البهرجة واالةت اااااايف الحسااااااي ومكنونيتهي ة ممأل واله ك، وفيز مساااااايحيت 
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على حبس األنأليس وهذا القيئم  الحكيال يطألية، مي االساااااااااتراااااااااايد بيلركيزع األسااااااااايساااااااااية وهي فع 
ب م اهتميمز الكبير بحكيييت ألف ليلة وليلة،  "غوتز  الذي تأثر بز الكيتب األلميني "األساااااااااااااالو 

والميوا  ال اراي ال رفي الذي سايأتي الحميث عنهي في  "فيوسات"واساتلهيمة منهي أعمياًل أدوية منهي 
 مبحث أخر. 

في اااااااااااك نية وتمث  دةاسااااااااااة ف ديمير ورو  للحكيية الخرافية، اهتميمًي جيدًا ووضااااااااااي نظرية  -
هي، وعم هذه ئتصااااانيف الحكيية وتحلي  عنيةااااارهي، إ  ايم بمقيةنة للحكيييت على أسااااايس أجزا

)موةفولوجيي، أي وض ًي للحكيية حسب أجزائهي وع اة هذه األجزا  وب ضهي الب   )النتيجة، 
، تبحث في فيعلية ال نيةاار والمكونيت تحميماً . أ  دةاسااة األاااكيل، في الحكيية (85)((وفيلك 

مي دوة البنية في تأل ي  الوظيئف. وفي الحكيية، هنيك عنيةااااااار مهمة، مث  ال اااااااخصاااااااييت 
متحرك نظيم لواألف يل، لهي إدواة مهمة داخلهي، وهذه األدواة تخضااااااااااااااي في مجراهي المةامي 

تقيالتهي وةاااااااااااراعيتهي وغيرهي، وةأل ورو ، أ  هذه كلهي تخضاااااااااااي مت لق بأف يلهي وحركتهي وان
 .دةاسة الحكيية على أسيس وظيئف ال خصييت المةامية يتلمألهوم الثيوت الذي يك ف اتجيه

وام وضاااااااااااااي ورو  أحمل وث ثيع وظيألة، وةأل أ  ت وة األحماا الأليعلة في الحكيييت 
مع حكيييت مختلألة في المجتم يت،  اً كبير  اً ي اام  عمد والتيضاامع حمود هذه الوظيئف  هو متنيم  

)فيلحكيية )كمي حمد ورو  آلية من قية ل  اة الوظيئف ب ضااااااااااااااهي وب   وف ريقة عمم التنيفر، 
هيك  ونية مركبة، م قمع، يمكع تألكيكهي واسااااااااااااااتنبيط ال  ايت التي ترفط ويع مختلف وظيئألهي في 

قوم وهي ال اااخصاااييت منساااوجة في . وهو حيةااا  جمي األف يل التي ت(86)((مساااية اصاااصاااي م يع
حما أو سااااالسااااالة مع األحماا، ويمكع اعتميد وثيقة ال  ايت الراب ة في الوظيئف المختلألة، هو 
التبااييع الوااي ويع طبي ااة نوع الأل اا  وهاامفااز وغرضاااااااااااااااز ومااي ينتج عنااز مع أف اايل وأحااماا جااميامع 

 –اإلانايع  –الخاماع  – ع االساااااااااااااات  –االاترا ، األمر، المخايلألاة  –التحاذير  –متواترع. ال ياي  
الم يةدع. ينتهي سااااو   –ال ودع  –ةدع ف   الب    –الم يدةع  –التوسااااط  –ال اااار  –االسااااتساااا م 

)ال يي  ومخيلألة التحذير والتساااالم ونجي  الخماع كلهي تمهم ال ريق لوظيألة ال اااار، وتخلق )ال يلي 
جز  تمهيمييً للحكيية حيث يبمأ  احتميل حموثهي، وأ  هذه الوظيئف السبي الميضية يمكع أ  ت تبر

، وأ  هذه الوظيئف هي جز  مع التي أااارت بحسااب ت ااخي  ف ديمير (87)أل   ااارير((الت قيم ب
ورو  في موفولوجياي الحكايياة الخرافياة والتي ت ام إحامل وث ثيع وظيألاة دينايمياة ومحركاة لألف ايل 

 وال جيئبية.الموكلز لل خصييت بأدواةهي الواا ية والتيةيخية 
 وممي تقمم يمكع تثبيت النقيط ا تية كم م  ومقوميت لألد  ال جيئبي: 

 وجود المه ة والحيرع والتردد نتيجة لل جب المتمث  في المكونيت وتجيوز السببية.  .1

 سييدع ال نصر الخية  المؤدي إلى الذهول واالست را .  .2

 ف. تنيا  حيد ويع الوااي والخييل، والمألوف وال  مألو  .3
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 أط   ال ياة الذهنية التأويلية في ك ف المستوة والمخبو .  .4

 التواي لوضي ايمة مع ال ايمة لز وفيل كس. .5

 النزعة ال جيئبية ايملة وال حمود في االستثني  ألي حيز أو مكي  أو موجودات.  .6

 مست ال جيئبية حمود التيةيخ والج رافية وال لوم كيفة.  .7

 السييكولوجية والبييولوجية.  زتاملت ال جيئبية اإلنسي  وحيال .8

تأل ي  احتميالت الت اااويز والمساااخ والتحوالت الكيألية، والل ب بيل  ميت والبني ات والمقيةفيت  .9
 واالتجيهيت. 

أ  التحوالت ال جيئبية في ألف ليلة وليلة ايئمة على األوهيم بيساااااااتثمية م  ييت ب ااااااارية 
مع خ ل ي هو إال محيولة ت بر إلى الوااي على اإليهيم وكسااااااااره، مال م  لخلق ف   ممهة، وأ  

 الم يلجيت البصرية والسم ية.
ولهذا فيل جيئبي يتموضاااااااي في من قة وسااااااا ى ويع ال اااااااك واليقيع وفيع التصاااااااميق وال  

دوةًا أسيسييً وف ياًل يسو  ةيحبز إلى المه ة والحيرع وال  وة في أثنيئهمي تصميق، ويؤدي التردد 
عمهي ةأينيه في المسااخ والت ااويز والتصااوير المبيلغ فيز، حم التهوي ، التي ب رابة األحماا وهذا مي 

 ب   المخرجيع تحوالت ااتراطية في الم يلجيت الألنية والجميلية. 
 

 وجهة النظر. 

أ  حقول السااااااااااااردييت تبنت مصاااااااااااا ل  وجهة النظر لمي لز مع ع اة ةااااااااااااميمية بيلب م 
قنية سردية، مهمة ومؤثرع في ونية المكو  السردي، الجميلي والألكري للمنجز األدوي والألني، وهي ت

  لك ألنهي ت ك  المنظوة السردي لمي يجري مع أحماا.
ووجهااة النظر تقوم على نحو مع ال  اااة ويع الراوي وماايدتااز المحكيااة ومتلقيااز، وأ  مااي 
يحكى مع حميث أو ا ، أو ي ر  مع ةوةع حركية في التلألزيو  أو في السينمي، يوجب عليني 

م الساااايةد ومع يساااامي ومع يرل، وكيف؟  لك مي يتضاااامع هذا المألهوم المحيط ووجهة النظر، يحمت
ي الموضااي الذي ينظر منز وفصااوةع أوسااي، أنهي الصااوةع التي ينظر وهي أيضااًي، )فوجهة النظر ه)

ووجهة النظر في الأليلم السااااااااااااااردي منسااااااااااااااوفة في م ظم الوات إلى اااااااااااااااخ  مي، إلى واحمع مع 
 .(88)((اخصييت الرواية أو ةراحة إلى اخصية المرجي السردي

يسمي ويحس، ويألسر وجهة نظر، هي نيفذع ي   مع خ لهي المتلقي، كي يرل، و  للمؤلف
ويمةك وي رف كيف تجري الوايئي وفأية طريقة ااااااا لت مواا هي على الخيط السااااااردي في الحبكة، 
ويريم أ  ي رف وةااااف الموجودات، وتنيو  الحواة وطريقة التقنية التي تأليم في التماخ  والتكراة 

لو  لتلبية والتقيطي، والى  لك مع المخبو  الذي يظ  يبحث عنز دو  تواف، وأ  أيساااااااااااااار أساااااااااااااا
 يً ةغبيت المتلقي هو بأحكيم الصااااالة الواضاااااحة ويع الراوي والمتلقي، ولكع هذه الصااااالة تتخذ وجوه
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عمع في طريقة اتخي  وجهة النظر، فألي تقمير مي ااااااااي  ةيمو  مثً ، )حسااااااااب تقنية وجهة النظر، 
إليز يتموضااااي الروائي ب ااااك  مي، في وعي أحمل ال ااااخصااااييت، ليك ااااف لني الوااي الذي ال ينظر 

وتكيد تكو  هذه ال ريقة ليساااااااات المثلى في الت بير  (89)حينئذ نظرع موحمع، وإنمي مع زاوية م ينة(
عع وجهة النظر السيئمع في الرؤية فقم ت ر  مألهوم وجهة النظر إلى مي يسمى وااااا سو  الألهم أو 

لكثير مع التماخ ، وأمي المجرل الساااااااردي فقم يألتر  أ  يكو  مرتهني بيلسااااااايي  الذي دخلت فيز ا
المألردات المختصااة كيلمنظوة والتمثي  وال ااخصااي والكيتب كذلك الذاتي والموضااوعي وال يلم بك  
اااااااااي . ومحمود ال لم وغيرهي، وعلى ضااااااااو  هذه ونيت أةا  واجتهيدات مختلألة ومتقيةفة، ل لهي ال 

الم لة على  تكو  عيئقًي أميم وضو  مألهوم وجهة النظر، السيمي إ ا مي أحسع استخمامهي بيلتقنية
ت مد المسيفيت، الأليةلة مع رغم على النيه  الهيم ية وعمم المةاية، ياألثر بأكملز، وعلى نحو 

 ويع ال م  والمتلقي. 
)أ  وجهااة النظر، أي ع اااة الراوي باايلحكااييااة التي )فألي األد ، يرل ويرسااااااااااااااي لوفوك، 

ويألضاااااا  لوفوك وجهة النظر هذه، . (90)((يحكيهي، تهيمع على مجموع م ااااااك  ال ريقة في الرواية
حياث يكو  الراوي ماممجاًي في الحكايياة بايل ريقاة التي نرل فيهاي الرواياة مكتألياة واذاتهاي، والرواييت 

ير المتكلم، حينماااي نرل المحكي عبر وعي أحااامل م ات وجهاااة النظر الماااممجاااة تتحاااما بضاااااااااااااا
النظر، حسب دةجة ال خصييت المممجة بضمير ال يئب، أمي نوةمي  فريميي  فقم ةنف وجهيت 

 :(91)الموضوعية، كي تي
 . ال ليم الم رفة الكلية للكيتب، وهني تتميز وتمخ ت الكيتب .1

: وهني عمم تمخ  الكيتب، وتقوم األحماا ويراهي الكيتب ب اك  غير مي المحييمع الم رفة الكلية .2
 تراهي ال خصية. 

 السيةد عع ال خصية.  يختلفإ  األني ك يهم: وهي وجهة نظر الرواييت بضمير المتكلم  .3

 يتسيول السيةد وال خصية الرئيسة. إ  أالني كم يةك: أنهي حيلة الرواية بضمير المتكلم  .4

الم رفة الكلية المت مدع الزوايي: الكيتب هني ال يختألي وةا  األني الساااااايةد أو الم اااااايةك و  يبقى  .5
 أي سيةد، وتقمم الحكيية مبيارع مع طرف ال خصييت ووعيهم وهي. 

 الم رفة الكلية األحيدية الزاوية: يقتصر الكيتب على وعي اخصية واحمع، وزاوية واحمع.  .6

الصااااااااااي ة المةامية المساااااااااارحية: ال ت ر  إال أف يل وأاوال ال ااااااااااخصااااااااااييت وليس أفكيةهي أو  .7
 م يعرهي. 

دو  انتقي  أو تنظيم، وتصااا  مع الكيميرا: حيث الهمف هو نق  ا  ة مع الحييع، كمي حمثت  .8
 . ووةألهي فنًي ك مييً  حيلة اصول في منياضتهي ل بي ة الكتيبة نألسهي هني إلى
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وعلى الرغم مع هذا الت مد والتنوع في الخييةات، الوم أ  تتقيم بخيية البحث المت لق عع 
، بم نى اإليهيم يالموضااااااااااااااوع الذي ت حقز وجهة النظر، وطريقة الخييل أو التخي  الذي تراه فيه

 الم بر عنز. 
 اً ه يكو  ام ال ي عمد في ية  مسألة اختألي  الكيتب، وي تقم أ  الكيتب واختألي "ووا"أمي 

مع األحماا التي تمع القيةد ي رف أنز ال يقرأ ةواية، ومنهي ت ليقيت، واختزاالت وأحكيم  يً واضااااااح
. التمييز ويع 1))وةاا ت،  ات ثقة وغيرهي. ولكنز يضااي تصاانيأليت لوجهة النظر يمعو فيهي إلى 

. التمييز ويع السااااايةديع المؤهليع للثقة والذيع ليساااااوا 2ز الكيتب الضااااامني وفيع السااااايةد. مي يسااااامي
في هذه إلى إدخيل الكيتب مع جميم، ولو ب ااااااك  ضاااااامني أو ب ااااااك   "ووا"ويساااااا ى  (92)((كذلك

 ل ر  إحيطة المتلقي بيلرؤية عع هذا ال م  أو  اك.  –ثينية  "أالني"
ساااااااااااااابقز ومةاسااااااااااااااة الرؤل في المحكي، فقم اهتم  ويأتي جي  وويو  بجميم يختلف عع مي

بيلسااااااااييكولوجية واالنثروفولوجيي مي وضااااااااي اااااااااروط للرواية في فهم ألذات وا خر، مي أ  ال يبي 
التخيلي للمحكييت ال تؤثر في ايمتهي السااااااااااااااييكولوجية، كمي أكم ال  اة ويع الزمع ووجهة النظر، 

. الرؤية مع الخلف وفيهي يكو  الراوي 1)) وام اساااااااااااااام جي  وويو  وجهة النظر إلى ث ثة أنواع،
. الرؤية مي: وفيهي تكو  الم لوميت التي 2عليمًي، ي رف ك  اي  ويمن  المتلقي تأليةي  كثيرع. 

يقممهي الراوي بقمة م رفة ال اااااااااااخصاااااااااااية، ونمو جهي الرواييت النألساااااااااااية التي يكثر فيهي المونولوج 
. الرؤية مع الخيةج وهني الراوي ال ي لم أكثر مع 3والم اايعر واألحيساايس وال يلم الماخلي الذاتي. 

ت لمز ال اااخصاااية، وال يمنحني م لوميت، ال ت رفهي ال اااخصاااية، ونمو جهي ةواية البحث عع الزمع 
 .(93)((المألقود

أمي جيراة جينيت فقم استحما مص ل  التبئير وميً  عع وجهة النظر، و لك في دةاستز 
عع ةواية بحثيً عع الزمع الضااايئي لميةساااي  وروسااات،  "الحكيية خ ي "التحليلية الواةدع في كتيبز 

))ولكي نتجنب المضااامو  البصاااري الخيص جمًا ب م أ  فر  ويع ث ثة أنواع مع التبئير إ  يقول، 
فأنني ساااألجأ إلى مصااا ل  التبئير األكثر تجريمًا اليً ، نظر، الحق  ووجهة اللمصااا لحيت ةؤية، 

. وتقساااااايميت (94)(((Focus of narrationوايع )مأول الساااااارد والذي يسااااااتجيب لت بير وروكس و 
 جينيت في التبئير كي تي: 

الحكيية غير المبأةع: أو  ات التبئير الصااااااااااااااألر: وهي الحكيية التي ال تكو  هنيك وؤةع محمدع  .1
هو عليم بك  األحماا والوايئي، ولز السي رع التيمة على ال خصييت  "السيةد"للسرد، فيلراوي 

 مع ال خصية.  وهو أكبر

التبئير الماخلي: وفيز تكو  وؤةع الحكيية هني مع الماخ  أل  األحماا ترول مع وجهة نظر  .2
 وم يةك. أسيةد محمود ال لم 
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دو  أ  يسم  لني بم رفة أفكيةه أو عواطألز، مع التبئير الخيةجي: وفيز يتصرف الب   أميمني  .3
لراوي يرااب األحماا مع الخيةج وهو ال وتكو  وؤةع السااااااااااارد في هذه الحيلة خيةج الحكيية، وا

يملك أية ساااااي رع عليهي وال ي لم بمي سااااايكو  مع أحماا، ام يلجأ المخرج إلى تبمي  عمسااااايت 
الكيميرا، أحيينًي، لكي تتي  ةؤية المتسااااي مع التأليةااااي  في الكيدة التلألزيوني، أو السااااينميئي، 

ع، بحثًي عع مي يرغب المتألرج ةؤيتز وفي حيل آخر يلجأ إلى تق يي اللق يت، اريبة، أو ب يم
حيل حموا الحاما، فألي مثايل، لنقا  مبايةاع كرع امم مع مل اب، أ  اللق اة ال ايمة التي نرل 
فيهي نصف المل ب مع وجهة نظر الكيميرا، تصب  مقن ة،  لك أ  تجمي ال عبيع وانت يةهم 

ج هو الذي ي حق حركة الكرع تب ًي لحركة الكرع يت لب تحريك الكيميرا مي الكرع، وكأ  المتألر 
مع هذا المرمى أو  اك، ويتم ت يير وجهة النظر عنم الق ي إلى لق ة اريبة مع العب إلى 
الحكم، أو إلى متألرج، أو إلى أية لق ة اريبة، وحتى في اللق يت التي ت حق ب   هجميت 

لجيمي لحركة العب بيتجيه المرمى الخصاااام، فهي بحيجة إلى ممل واسااااي للت بير عع ال مق ا
 ال عب المهيجم والمرمى. 

تمفق الحما ودينيميتز، في والتقنييت الحميثة أجيوت عع المهيةع في التق يي بمي ال يؤثر 
)أ  ت يير مواي الكيميرا خ ل الحما إلى مواي أار  دو  أي انق يع واضااااااااا  في الم اااااااااهم )إ  

جميماً وخيةااااااااااًي بيعتبيةهي تجرفة  المسااااااااااتمر هو التقمم التقني األهم الذي أع ى السااااااااااينمي اااااااااااك ً 
 .(95)((بصرية

وإ ا كينت الحيجة إلى ت يير ساااااااااريي في وجهة نظر الكيميرا، لتحقيق أحساااااااااع حيل، فهذا 
يت لب حركة في التق يي م ئمة لت وة الحما، في الم هم الصوةي، وأ  ي بي التق يي بأاكيل 

وهذا مي يحقق الت مد في وجهيت  مت مدع مع الحجوم والحركيت لألااااااخيص واألميكع والموجودات
)والمر  يساااااااااااااات يي ف ً  أ  يروي كثيرًا أو اليً ، ممي يرول، وأ  يرويز مع وجهة النظر )النظر، 

الصااااااااي ة "هذه أو تلك، وهذه القمةع وأاااااااااكيل مميةسااااااااتهي بيلضاااااااابط، هي التي ت ااااااااير أليهي مقولة 
 . (96)("(السردية

دو  تأخير كمي يقيل، مثً  م ااااااااااهم مع ي وهنيك م اااااااااايهم بحيجة إلى إط ع المتلقي عليه
إعامام أو توايي اتألاياياة أو إع   تتويج ملكاة جمايل، أو ةئيس دولاة وغيرهاي مع الم ااااااااااااااايهام التي 
تت لب أ  تكو  وجهة نظر الكيميرا هي وجهة نظر الم اااااااااايهم، وعما  لك، سااااااااااوف تتحول وجهة 

خيةااااااااة والتي يريم فيهي، النظر إلى الروائي أو ةاااااااايحب الم ااااااااهم الذي يريم أ  يرويز ب ريقتز ال
اضاااا رتز إلى  المسااااوغيت التيحذف اااااي  مي أو التركيز عليز، أو إضاااايفة اااااي  آخر مي وني  

وجرت محيوالت ل ااخصاانة الكيميرا، ب ااك   اتي، أكثر، مع خ ل اعتبيةهي، ))اتخي  هذه ال ريقة. 
م يةك في أحمل ال خصييت في القصة، بج لهي ةاويًي يستخمم ضمير المتكلم أو عيو  اخ  
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. وهذا مي حصااا  في المسااالسااا  التلألزيوني ةأفت الهجي ، إ  يظهر في (97)((األحماا التي تصاااألهي
 يرول بضمير المتكلم، وهني تؤدي الكيميرا دوة الراوي وايهم عيي .  عب   م يهمه، م

ويمكع للكيميرا أ  تمتلك القمةع الت بيرية الأليئقة المرونة ووةاااااااااااألهي عينًي بصااااااااااارية مذهلة، 
ميم ةاااااااوةع خيلية مع أي اضااااااا را  أو انحراف في مجيل زاوية ةؤية ال يع الب ااااااارية، وأ  أية لتق

وجهة نظر تتخذهي الكيميرا، تت لب المسااااااااوغيت المقن ة ألنهي في مثول أميم التألساااااااايرات المت مدع 
 المخرج ةينيز كليمي  لمي تجرأ على استبمال أحمل ب  تز وهذا مي حيولزإزا  أية لق ة أو م هم. 

)يسااااااااااااتبمل "كليمي " الراوي، "أمي  )بيلمؤلف للت بير القيئم على االختزال الصااااااااااااوةي والتكثيف، إ  
 –زمنيًي  –زوال"، واااااااا"جيرفيز"، فهي التي تحكي القصة كلهي، وحسنًي ف  ،  لك أ  الرواية تست ر  

 .(98)((سبي سنوات... وتقوم جيرفيز، بيلرفط ويع الألقرات المتبيعمع بجملة أو جملتيع
والكيميرا تسااااااااااااااتخمم في مجم  الأل يلييت التلألزيونية وجهيت نظر مختلألة، فقم تكو  هي 
عيع الم ااااايهم، أو عيع الراوي، وهو يقوم بيلسااااارد مي تمفق الصاااااوة المرافقة، كأ  يكو  في تنأليذ 
ورنيمج تسااااااااااجيلي تلألزيوني، الذي يسااااااااااتخمم أكثر مع وجهة نظر الحتوائز على وثيئق وأةااااااااااوات 

في ب   السااااااااااااايمًي أو ام تكو  الكيميرا هي عيع البيئي ال ية  لبضااااااااااااايعتز وةاااااااااااااوة مت مدع، 
 اإلع نيت التلألزيونية، أو مع وجهة نظر نجم أو نجمة تلألزيونية أو سينميئية م روفة. 

وفي المسلس ت التلألزيونية تنتق  وجهة النظر مع ممث  إلى أخر، أو ام تستخمم وتكثيف 
تبنيهي الكيتب أو المخرج في الحبكة والساااااااااارد، وهنيك مع لتبني وجهة نظر ب   ةئيس ألساااااااااابي  

الكيميرا كمي لو كينت دلي ً على وجهة نظر المخرج مي الرغبة في أاااااااااااراك وجهة نظر  ميسااااااااااتخم
، بأ  وجهة نظر المخرج هي لممةوس مي اسااااااااتخمام عنصاااااااار المأليجأعالمتلقي، وتت لب االنتقيل ا

على المخرج أ  يوفر الجي وية الجميلية للساااااااااااااارد وإثيةع  ال يةفة بمي ال ي رفز المتلقي، وهني يتحتم
 الت ويق بحجم مع القألزات واالنتقيالت التي ت م الجمهوة وهو يتيبي الحما. 

)أنهي تحتوي دومًي على ايص ينسااااااااااااااق الصااااااااااااااوة )وعع أف م بيزوليني يقول يي  الةدو: 
نألسز  يكبيزولين –رج والأليلم والحواة.. فهو بصألتز ال يهم والمتكلم ي ك  ةلة الوةول ويع المتأل

أ  اللق ة التي يتي  للم ااااااااااايهم ةؤيتهي كونهي  ات ع اة بيلحما، هي  (99)((في حكيييت كينتبري 
ق ة مي، نمةك منهي، أ  الم ااااايهم يرل األحماا وكأنز يرافق لق ة ضااااايمنة لوجهة النظر، وهنيك ل

 أحمل ال خصييت، وهذه وجهة نظر الم يهم المرافق. 
وفي م ااهم حواة تلألزيوني يتكو  مع مقمم الحواة ومع اااخصاايتيع ضاايأليع، نرل أنهي ال 
تنظر إلى ال مساااااااااااة مبياااااااااااارع، و  تنظر إلى يميع أو يساااااااااااية ال مساااااااااااة وهي في حواة وجمل مي 
ال خصية المقيولة، أمي اللق ة ال يمة التي تجمي الضيأليع مي المقمم في جمال سيخع، فهي لق ة 

 . "الم يهم+المخرج"ي وجهة النظر موضوعية ااترفت منه
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وفي فيلم ويذةفي للمخرج دافيمهية نرل أ  هنيك وجهة نظر مميثلة تتجلى في الصااااااااااااااوة 
)ينمفي الميضااااي فجأع إلى الحيضاااار، مع خ ل )التي ت تمم الحركة ويع الميضااااي والحيضاااار، إ  

وجهة نظر موضااااااوعية، أي وجهة نظر مؤلف الأليلم، وليس مع خ ل ال ااااااخصااااااييت، كمي أنني ال 
 .(100)((إنمي ويع عمع أزمنة في عمع أميكع في وات واحمنتحرك ويع زمنيع فقط، و 

وام ت م  وجهة النظر على تحول ال اااااااااي  مع المنيطق الضااااااااا يألة إلى القوية، فألي فيلم 
"النيفذع الخلألية" للمخرج الألريم هيت ااااااااكوك، يجلس الصااااااااحألي في اااااااااقتز التي ت   على مجموعة 

وفي أخرل سااايمع تملي كلبًي، ويرل كذلك  ونيييت وي ااايهم مع خ ل الكيميرا ااااقة وفيهي فتيع ترا 
ايت  مي زوجتز، هني حول هت ااكوك أحماثيً غير مهمة إلى مهمة واوية دعي فيهي وجهة النظر إلى 
م حقتهي والتقيطهي ل مد مع التأليةااااي  بأميكع مختلألة ولهذا ))فأ  أهمية الحما في السااااينمي إنمي 

 .(101)متولمع عنهي وكيألية تقميمهي((تخضي في حقيقة األمر إلى الرؤية وال  ايت ال
وفيإلمكي  أحيلة هذا المألهوم إلى حق  المةامي التسااااااااااجيلية التلألزيونية. فألي م ااااااااااهم لجولة 
الكيميرا في ااااااااااااايةع تجيةي فخم ي ج بمتيجره ال يمرع وع ميتز التجيةية ال يلمية وفضاااااااااااايعتز التي 

رل ت يير وجهة نظر الكيميرا إلى يجيوةهي، ن يتجيوزت حمود الصاااااااااااااانيديق الزجيجية لتتنيفس مي م
كوم مع النأليييت وام توساااااااااا هي أحم المتسااااااااااك يع بحثيً عع مي يرجوه، ممي يثير البؤس والمه ااااااااااة 

 واالنتبيه إلى أجوا  غير متوافقة مي السيي  السيئم.
ووجهة النظر طيئ ة ألفكية المخرج وتصااوةاتز، وهو الذي يجيم فع إنميئهي ألساابي  تألو  

يرية والجميلية، و  تت مل إلى حمود غمو  الألكرع المزدوج والم بر عع غمو  األغرا  الت ب
الحييع المزدوجة "كوني ورؤية فلسااااااألية، وهذا مي جساااااامه المخرج كريسااااااتوف كي اااااالوسااااااكي في فيلم 

فيرونيكي البولنمية م نية أوفرا، وفيرونيك الألرنسااااااااية مصااااااااوةع فوتوغرافية أ  وفيز  1991 "لأليرونيك
ال يلتقيااي  إال في لحظااة واحاامع في كراكوف كاايناات فيرونيكااي في باايص تت لي مع وطوال الأليلم ))

خ ل الزجيج إلى مظيهر ال ايةع وكينت فيرونيك تصاوة المظيهرع وفينمي هي تصاوة ت ل ت إلى 
، والم اااهم هني ي بر عع حمود (102)((تهي، والتقت عينيهمينمحكم اإلغ   فرأت اريالزجيج البيص 

عليااي في الت بير البصااااااااااااااري في غمو  فكرع المزدوج والم برع أحيااينااًي عع فكرع غمو  كونيااة، 
وعنممي تموت فيرونيكي وهي ت ني على المسااااار ، نرل الم اااااي يع مع خ ل زجيج تيووت الميتة ))

ة في ال اااااخصاااااية األخرل، والترا  ينهيل عليز، أي مع وجهة نظرني، وهذا ي ني ساااااينميئييً أنهي حي
. ومهمي كينت وجهة (103)((أ  فيرونيك ت  ر بيل خصية األخرل داخلهي، وت  ر أنهي مرتب ة وهي

في الجايناب الاماخلي مع كليهماي إال أ  نزعاة  والساااااااااااااايمايً ك، او االنظر متمايثلاة ومزدوجاة عنام هاذ
ع البولنمية وعية الألرنسااااية، بحيييؤدي الثنيئية القيئمة وينهمي، ال تخلو مع التضااااي  واالفترا  الذي 

وكذا الحيل في حيالت مميثلة، كينت وجهة النظر تماة في أف م تتخذ مع المأليةاة الألكرية ويع 
ال ر  وال ر  أو ويع ال يوعية والرأسميلية، موضوعًي سيخنًي يراد منز تحريك وجهة النظر إلى مي 
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ي وضاا ز لوي دي جينيتي لوجهة النظر، يبت يز ةاايني ال م ، وهني تجمة اإلااايةع إلى التقساايم الذ
 :(104)والذي جي  على النحو ا تي

النوع األول: ال ااخ  األول الذي يروي اصااتز الخيةااة وهني الكيتب يمع القيةد يرل الحقيقة  .1
 دو  أ  يح م اوع اإلانيع للراوي، وفي السينمي والتلألزيو  تكو  الكيميرا هي الراوي. مع 

م بك  ااااااااي ، وهني الراوي مرااب وال ي اااااااترك في القصاااااااة، وفكمكينز النوع الثيني: الراوي ال يل .2
المخول إلى وعي ال ااخصااية ويمكع في السااينمي والتلألزيو  الجمي ويع ال ااخ  األول والراوي 

 ال يةف بك  اي . 

النوع الثاايلااث: ت ني أ  الراوي ال ي ااااااااااااااترك في األحااماا، ويروي القصاااااااااااااااة عع طريق وعي  .3
 لتسجيلية والبرامج التلألزيونية يكو  هذا الراوي الم لق المجهول. اخصية واحمع، وفي األف م ا

النوع الرابي: وجهة النظر الموضااوعية، الساارد الموضااوعي هو األكثر انألصااياًل، فهو ال يمخ   .4
وعي أي مع ال ااااااخصااااااييت، وإنمي يخبرني بيألحماا فقط مع الخيةج، وفي السااااااينمي والتلألزيو  

دو  تحيز وتقمم الوااي مع رفي للتصاااااااوير وتساااااااج  وتجريم و تقوم الكيميرا في االساااااااتخمام الح
 للقيةد. 

ي ح  أ  تقسااايميت لوي دي جينيتي، لع تختلف أو تتقيطي مي مي سااابقهي مع تصااانيأليت 
يع ا خريع، بيساااااتثني  فقرع الجمي ويع ال اااااخ  األول والراوي ال يةف بك  ااااااي  والتي لم المؤلأل

وجهيت النظر ب ااااك  ت بيقي على عينيت مع األف م ، مي أ  جينيتي وظف ا خرو  ي اااار أليهي 
أف م ))والبرامج التلألزيونية ب  مه منظر ب اؤو  الحرفة السام ية والبصارية، التي عر  فيهي نمي ج 

كيلبرتقيلية الميكينيكية التي ويع فيهي ااكليع مع وجهيت النظر، وفيلم ةااايمو  الكيراكوةسايوا التي 
ت مختلألة مع منظوة مختلف لمرااب اميم االهتميم أمي فيلم الحر  ويع فيهي سرد القصة أةفي مرا

 .(105)(ال يلم بك  اي ( تمي  فيز السينمي إلى السردوالس م، 
ويقر  ةوال  ووةنوف وةييل أوئيليز مألهوم وجهة النظر مع التبئير مي الألية  في السااااااااارد 

ية وجهة النظر، أو وؤةع الساارد، زاو أ  القصاام مع وجهة النظر هي الروائي والسااينميئي، إ  يقوال  
)ي ااااير )أو النق ة البصاااارية التي يضااااي فيهي الراوي نألسااااز لرواية اصااااتز، وةو  غريبيز في مقيلة 

 .(106)((إلى أ  السينمي ب كس السرد الروائي ال تست يي أخألي  وجهة النظر التي تختيةهي
كينت الميدع المقصاااااااااااودع أوفي التلألزيو  والساااااااااااينمي، تتبنى الكيميرا وجهة النظر، ساااااااااااوا  

ااااااخصاااااية مي أم غير  لك، وإ ا كينت المسااااايفة القيئمة ويع الكيميرا والميدع المصاااااوةع، ال تتي  مي 
يمكع ك ااااااااااااااألز، ف وم للكيميرا أ  تجم لهي مكينًي أخرًا، فت ير حركتهي بحثًي عع زاوية م ئمة، وأل  

و  أ  مع دووةااألهي وم حقتهي،  الكيميرا تماة بمرونة عيلية وفم يوعة، ألغرا  ك ااف األااايي 
في السااااااينمي  "الساااااايةد الروائي"يراهي أحم أحيينًي، و  ومع زوايي مت مدع، فأنهي ت و  مي عجز عنز 

 ل ر  أفكيةه وأةائز على لسي  اخصييت اصتز وةوايتز.
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يي  يتنيول الكتيوو  الصااااااااااااااوةع والخ ي  ومي وةا همي، وفحيجة إلى منظوة نرل بز األااااااااااااااا
)المنظوة الااذي مع خ لااز )هو  Focalizationت ر ، وفااأيااة حاايل؟ والتبئير  واألحااماا، وكيف

ت ر  الوايئي والموااف المسااااااااااارودع، الوضاااااااااااي التصاااااااااااوةي أو اإلدةاكي الذي يتم وفقًي لز الت بير 
 . وأ  أي ت مد في وجهة النظر هو نوع مع األوضيع السردية. (107)(عنهي(
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 الفصل الثاني
 وليلة في الثقافة العالميةألف ليلة 

 تمهيد:

 وأماامائازأ  الحكاايياايت ال رفيااة ال ااااااااااااااايغلااة لزمع ألف ليلااة وليلااة ت اامت حاامود هااذا الزمع 
الأليزييئية والألنية لتثبت ضاااااااامع أكثر النتيجيت ال يلمية اااااااااهرع وإوماعًي، و   هبت أليهي ك  أجنيس 
األد  والألع، في القصاااااة والرواية والمسااااار  والتلألزيو  والساااااينمي والرسااااام والنحت والموسااااايقى، ومي 

أثيره في زالت آثية هذه األجنيس تحم  التأثير الأليع  حتى ا  ، وليس هنيك كتي  ااااااراي ترك ت
عنم ا دا  ال يلمية مث  كتي  ألف ليلة وليلة، الذي بيت واحمًا مع ث ثة كتب عيلمية اااااااااااااااهيرع 

عمساااااااااة نقية اكت اااااااااف  وهي: الكتي  المقمس وأليي ع هوميروس وكتي  ألف ليلة وليلة، فهال ر  
 ."The Arabian nights"ال ر  خ لز كنوز ال ر ، وام أطلقوا عليز اسم: 

ألف ليلاة وليلاة أول مرع في أوةوفاي في الترجماة الألرنسااااااااااااااياة التي اايم وهاي  ))وظهر كتاي 
وهذه هي  (108)((1717-1704، وةاااامةت في اثني ع اااار مجلماً في بيةيس ساااانة غيالنمأن وا  

الترجمة الوحيمع التي انبثقت في أوةوفي، ولع نرل مع يمح  هذا األثر والتيةيخ الذي ظهر فيز 
ا ال يمني مع أ  أوةوفي ام عرفت اااااااااهرزاد وحكيييتهي اب  أ  يترجمهي بيلل ة الألرنسااااااااية، إال أ  هذ

، إ  يرل فردةية فو  ديراليع أ  عصر االزدهية الثيني الذي عياتز الحكيية الخرافية، هو غيالنم
)في هذا الوات ظهرت المجموعيت الكبيرع للحكيييت الخرافية )في القر  الحيدي ع اااااااااااار، ويقول، 

مجموعة "ملتقى التييةات لمختلف الحكيييت" لل ااااااايعر الك اااااااميري ساااااااوميديوا، كمي لل ااااااار ، منهي 
ت وةت في هذا ال صاااار في مصاااار مجموعة حكيييت ألف ليلة وليلة حتى اسااااتقرت على الصااااوةع 

 .(109)((التي هي عليهي ا  
عنم الزوايي التي حلت فيهي حكيييت ألف ليلة وليلة، مع الواوف ، الوم ألصاااااااا  وفي هذا ال

ك ااف  في نألس الواتساايحيت التي ااا لتهي في اااتى ةاانوف األد  والألع في ال يلم ال رفي، والم
لحجم التأثير الذي تركتز هذه اللييلي في جسااام الثقيفة ال رفية، وام كينت الخ وات األكثر ةساااوخًي 

 لتصااااااا  )*(في تثبيت دعيئمهي وتأثيراتهي متمثلة بحركة الترجمة التي اعتممت ترجمة أن وا  غيالنم
ول يت أوةوفية مت مدع ولتصاااب  اللييلي ال رفية تنتمي إلى األد  ال يلمي، ألنهي اساااتهوت األطأليل 
والكبية والروائييع وال ااااا را  والألنينيع والقرا  ب اااااك  عيم، وفمأ االهتميم ومةاساااااة الحضااااايةع ال رفية 

كر الألرنسااااي واإلساااا مية وتيةيخ ااااا وفهي وفأوضاااايع ال تخلو مع المه ااااة واإلعجي ، إ  كتب المأل
)كني نظع مع اب  أ  المجم التيةيخي محصااوة في اإلغريق والرومي ، ولكع )م 1708المية عيم 

 .(110)((ب م أ  ارأني عع ال ر ، نست يي أ  نقول أ  الراي وال لم يوجما  في ك  مكي 
أ  ساااريي  انت اااية ألف ليلة وليلة لمل القيةد األوةوفي أثر ب اااك  فيع  في ت يير وجهة 

عع ال اااااار  وال ر  ب ااااااك  خيص،  لك مي يرتبط بجوهر فكرع المجتمي وفلسااااااألتز، الواوف  النظر
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على مسيفة واضحة مع فكرع التقيليم الك سيكية السيئمع في المجتمي األوةوفي، مي انت ية الرو  
الرومينسااااااااااااية التي تحملهي اللييلي ال رفية، وفمي تحم  مع سااااااااااااحر وةاة م اااااااااااايعر وةهيفة الم زل 

صاااوة الرفي ة، والروعة ا ساااره، التي تألردت وهي ااااخصاااية الراوية ااااهرزاد، ومي ترمز الحساااي، وال
 ب لمهي وجميلهي.  "اهريية"التي جيوهت بز ةمز السل ة والجبروت  أغرا  الحكيأليز في 

)أ  اااخصااية اااهرزاد أثرت تأثيرًا حيساامًي في تيةيخ المرأع )يقول البروفيسااوة جو  لمبير، 
لقر  الثيمع ع ااار أعظم القرو  في حييتهي وكي  لجميلهي وثقتهي في نألساااهي األوةوفية وج لت مع ا

وتصاااميهي وحمهي ل اااهريية الذي عجز ك  الرجيل أ  يواألوه، واساااتخمامهي لسااا   األنوثة والم رفة 
. مي أ  الرمز الذي تحما (111)((م ًي، كي  لهذا كلز أثر كبير في تكويع اخصية المرأع األوةوفية

مث  ب اهرزاد كي  فتحًي جليًي لتصاوةات فلساألية اختلف الكثير في ارا تهي بمي يت لق عنز لمبير والمت
وثنيئية ال ر  وال ر ، التي ال تنألص  عع الخلألييت الم رفية والمينية والثقيفية عمومًي، وفمي يحي  

 الذي نراه واضحًي عنم ال ر . "المرأع "إلى تبييع النظرع إلى 
ة وليلة نصاااااااًي حيمً  للنسااااااايج االجتميعي للبيئة ال اااااااراية ونحع نتخذ مع حكيييت ألف ليل

وال رفية ومساااااااااااتوفيًي ونيتز الثقيفية بيمتماد تيةيخي وأسااااااااااا وةي م ااااااااااابي وثقيفيت مت مدع، وهذا حيل 
)أ  ن  اللييلي هو نسااااايج )ال اااااروط المسااااامو  وهي ثقيفيًي في األد  المقية ، يقول ةوال  بيةت، 

. كو  أ  ن  اللييلي هو (112)((واإلحيالت واألةاااما ، واعني مع الل يت الثقيفيةمع االاتبيسااايت 
المجيوةع، والتي لم تألقم وعي هي ال اااااراية فضاااااي  جميلي واساااااي اساااااتمم ب   مكونيتز مع الثقيفيت 

 ال رفي الذي ألهمهي المجم والتألق والبقي . 
واف اإلعجي  والثني  ممع الحكيييت ال رفية المسااات ااار  المنميةكي ج. اوساااترو  ويقف 

)فيمي عما الكتي  المقمس، ال توجم سااااول كتب اليلة حققت انت اااايةًا واساااا يً وطيفت ال يلم )فيقول: 
 .(113)((بأةجيئز مث  مجموعة الحكيييت ال رفية ال ااااهيرع، والتي عرفت تحت اساااام "ألف ليلة وليلة"

ليلة هي تحمي  ل يلم ال اااااااار  وةد على لسااااااااي  الكثير مع المألكريع والمؤةخيع أ  ألف ليلة و فيمي 
الساايحر الم ااحو  بيل يطألة والجميل واألنس والملي  بيلقصاا  الخييلية وال جيئبية التي أةاابحت 

)أ  ساااااحر ال ااااار  يخلق داخلك )مصااااامة ألهيم كبير للكثير مع المبمعيع. ويقول مي اااااي  فوكو، 
يلة، فتظ  تحلم ب يلم ال ااااااااااااار  نمو جًي اختزالييً اب  أ  تراه، فأنت مع الممكع أ  تقرأ ألف ليلة ول

الملي  بيألسراة وةا  ستيئر الحريم وداخ  ايعيت الرجيل المليئة بيلألحولة وال جيعة، وتظ  تنتق  
ني فوكو عنم تذكيرني ظ. ولع ي ي(114)((ويع عوالم خييلية مع الجنييت والنسااااااااي  الممتلئيت بيل ااااااااهوع
ال ااااااار  المختزلة والتي ال تخلو مع  بيلألحولة والحريم وال اااااااهوع التي يرل فيهي ةاااااااوةع مع ةاااااااوة

)فيالنثروفولوجي ال رفي حيع )ع مع ةؤية الذات لهي، ولهذا نجمه يؤكم ووضاااااااو ، أالنظرع األا  وط
يمةس اإلنسي  ا خر، ليس  لك مع أج  أ  يكت ألز في اخت فز الحقيقي، في م ييرتز الخيم، في 

ي يم أنتيج مركزيتز، مقيو  أعيدع أنتيج الخيص، وإنمي يمةسااااااااااااااز ليؤكم فيز ك  مي يثبت و  انزييحز
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. واالخت ف ضريبة يتحملهي ا خر في مواجهتز لرؤية ال ر ، الذي يتمسك (115)((هيم ية ا خر
بمنظوةه الوحياام لمجماا  الم اايةف وال لوم والنتاايجايت الحضااااااااااااااايةياة م تبرًا م ااااااااااااااروعاز هو األوحام 

 الصيئب. 
 ألف ليلة وليلة في الفنون األوروبية 

لمجتمي اراي، لم يتقيم بمي هو مألوف يومي خيةة ييت ألف ليلة وليلة ةوةع ةسمت حكي
بخياااايالت حرماااات الألر  ويع الملوك الحكاااايياااايت الوااي على الااااموام، وااااام  هباااات وال يوافق مااااي، 

والصاا يليك، وحولت ولم  البصاار، ب   البساا ي  إلى وزةا ، وأثرت فضااي ات ساايحرع مع البذخ 
والقصاااااااااوة الأليخرع، وفأعلى مراتب السااااااااامو ل يلم ةومينساااااااااي، األمر الذي أدهة ال ر  وأساااااااااره، 

أييم القر  الثيمع ع ر، )فمنذ )وفكعجي  عيل، وةد عنم الكثير مع ا را  ال ر  وأدبيئز ومألكريز 
ج لااااات الألرنسااااااااااااااييع يقااااايةنو  ويع هاااااذا ال ااااايلم الاااااميمقراطي ال جياااااب وعااااايلمهم المل  بااااايلظلم 

. وتأتي هذه المقيةنة ويع الخليألة هيةو  الرااااااااااايم وجوالتز التنكرية في اااااااااااواةع (116)(واالسااااااااااتبماد(
 . (117)((كع ب مي ال وفي ... وليالمولةأني ))ب ماد، وفيع ملكهم لويس الرابي ع ر، المستبم، بقولز 

وتولم عنم ال ر  نزوع ل نجذا  نحو ال اااااااااااااار  وأجوا  الرومينسااااااااااااااية، ان كس  لك على 
مع ال اا را  عمدًا اااخصااية اااهرزاد اااهرع عيلمية، إ  ألهمت .واكتساابت ااا رائهم وكتيوهم وفنينينهم
و  الباايليااز، فنيااة كثيرع كاايلمؤلألاايت والمق وعاايت الموساااااااااااااايقيااة وعر  الً والألنااينيع والكتااي  في أعمااي

 والقصيئم واللوحيت والتميثي  وعرو  السينمي والتلألزيو  والمسرحييت.
 ألف ليلة وليلة في المسرح العالمي

الات حكيييت ألف ليلة وليلة اهتميمًي واضااااااحًي في حق  الألع المساااااارحي األوةوفي، وأومل 
بيبي واألةف يع حرامي،  األوةوفيو  إعجيوهم بحكيييت اااهرزاد وع   الميع والساانمبيد البحري وعلي

)فحكيية ع   الميع تنيولهي مسااااارحيًي ك  مع )ف اااااهمت المساااااية  عروضاااااًي ل مد مع المسااااارحييت 
ليسااااانج واولين اااااك كو وأوجيع ساااااكريب واااااايةل ايتني وكيةموس، وجيمس نوةتي وسااااايااااااي لينخي 

 . (118)((وغيرهم
ب ريقة المنظوة  مع الكتي  ال يلمييع، واختلألوا اً أمي ااااااااخصاااااااية ااااااااهرزاد فيساااااااتهوت كثير 

تنيولهي الألرنساااااااااي جوتييز في الليلة الثينية ب م األلف كذلك الكيتب الألرنساااااااااي و ال رفي ل ااااااااارايتهي، 
دوةونيز، في ةؤية خيةة ل هرزاد، أمي األمريكي أدغية الع وو فلز مواف أخر منهي في مسرحيتز 

الكيتب )وممت ألف ليلة وليلة المؤلأليع المسااااااارحييع أيضاااااااًي، فنجم مسااااااارحية )الليلتي  ب م األلف، 
الكيتب االنجليزي يؤلف مساارحية اساامهي ع   الميع، ونجم  "ليساانج"ألف ليلة وليلة، ونجم  "فيرني"

يؤلف مساااااااااااااارحية ح   اااااااااااااااابيلية، وأوفرا زواج فيجيةو وأوفرا م روف  "ووميةااااااااااااااايز"الألرنسااااااااااااااي 
 .(119)((االسكيفي
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نيئم اليقظاي  الم روفة في حكايييت ألف ليلاة وليلاة تموة حول حلم اليقظة أ  اصاااااااااااااااة ال
، وهذه القصاااااااااة أثيةت اهتميم الكيتب في الحلم وفيع كونز هيةو  الراااااااااايم اً ل اااااااااي  ويع كونز تيجر 

الحييع ))المساااااارحي كيلمويرو  دي البيةكي واسااااااتأليد مع حبكتهي القصااااااصااااااية ال رفية في مساااااارحية 
ألكرع نألسااهي الكيتب اااكساابير وفكرع الحكيية اإلطية في مساارحية تروي  ، كمي اسااتمم ال(120)((حلم

النمرع التي اعتممت أيهيم احم الص يليك بأنز سيم القصر ويستمي إلى اص  ومسرحييت الترفيز 
فيلمرأع ال رسة والزوج المرو  لهي بيلليع والقسوع، بيلحيلة والقوع، ةوةع ))مع جو  مع الممثليع 
والقصاااا  الميني على السااااوا  منذ أامم ال صااااوة، وإني لنصاااايدفهي في أول  خلمهي األد  ال اااا بي

 .(121)((اصة مع اص  ألف ليلة وليلة
مع مسااااارحييت ااااااكسااااابير ام اساااااتممت  اً يع أ  هنيك عمدالمؤلألوام ك اااااف ب   النقيد و 

فكرتهي وحبكتهي مع أةااااول عرفية وتيةيخية، فقم بحث المكتوة ةااااألي  خلوةااااي في هذا الجينب، 
في ب   حبكيت القص ، و اكسبير وألف ليلة وليلة، أعميل هنيك تنيةًي ويع ب   وك ف أ  

وطبي ة الموضاااوعيت المختيةع، وأنميط ال اااخصاااييت وأ  أد  ااااكسااابير لز مع السااا ة والتنوع مي 
يساااه  البحث والمقيةنة ويع الموضاااوعيت التي تنيولهي وال اااخصاااييت المهمة لميز، في تحميم نقيط 

 "ال يةاااااااألة"ةواية ))المكتوة خلوةاااااااي، ويذكر ال رفية في ألف ليلة وليلة،  الت ااااااايبز مي الحكيييت
تكيد تكو  اصاة مع اصا  ألف ليلة وليلة، لهي مث  في اصاة جزيرع الكنوز، هذه القصاة المليئة 
بيلسااااااحرع وال ااااااييطيع الذيع يأتمرو  بأمر ساااااال ي  الجزيرع، وك  مع اااااااخصاااااايتي كيليبي  واةيي  

مساااروة "ل رفية وهنيك ب   ال ااابز ويع اصاااة تيجر البنماية واصاااة متوفرا  في اصااا  اللييلي ا
 .(122)("(التيجر وزيع المواةف
ل كسبير، يكيد البني  القصصي للمسرحية ام استوحى مع  "تروي  النمرع"وفي مسرحية 

)ول   مقممة تروي  )تقنية الحكيية اإلطية التي ااااااااااااتهرت وتألردت وهي حكيييت ألف ليلة وليلة، 
اااااخصااااية كريسااااتوفر و ، حملت الحكيية اإلطية النمرع المقتبسااااة مع أحمل حكيييت ألف ليلة وليلة
م  يومًي إلى حأنز  والب مادي(123)((يجر الب ماديساااااا ي، هو محيكيع ل ااااااخصااااااية أوي الحسااااااع الت

الصااااااوةع في تروي  وفنألس وةًا، واي  لز عنم ةااااااحوه أنز هو الخليألة، مب ط هيةو  الرااااااايم مخ
النمرع نجم أ  أحم الصااييديع السااكيةل ي يم  في اصاار أحم اللوةدات على أنز ا مر النيهي، فلم 

 ضاااهم بأنز فقم توازنز، ول اااكسااابير مسااارحية، تكيد يتميلك نألساااز، الساااتنكيةه الألكرع، الذي ةاااوةه ب
، 8/11/1623تكو  غير م روفااة، وهي "تيمو  األثيني" والتي دخلاات في سااااااااااااااجاا  الوةاايع في 

وليس هنيك إنكية في االعتراف ونساااب هذه المسااارحية إلى مؤلألهي ال ااارعي ااااكسااابير، فهي تموة 
ساااااكيفي في حكيييت ألف ليلة حول اصاااااة ةج  نبي ، لز ةاااااوةع اااااابيهة لز في حكيية م روف اال

)أ  كتي  ولوتيةك ي ود إلى القر  الثيني للمي د وفيز )عبم الواحم لؤلؤع  المؤلفوليلة. ويك ااااااااااااف 
امم ل ااااااااكساااااااابير الكثير مع ميدع يوليوس ايصاااااااار وكريوالنس وانتو  وكيلوفيتره، ومع مق ي ميةك 
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كتيبة مسااااااارحية تيمو   أنتوني اساااااااتقى ااااااااكسااااااابير حقيئقز األسااااااايساااااااية فأع تز الخ وع األولى في
وغيره  "تيمو  األثيني". وام تزيم المصااااايدة التي تظهر دةجة الصااااالة والت ااااايبز ويع (124)((األثيني

مع ال خصييت الواةدع في عصوة إغريقية، أو ةومينية وغيرهي، وللصوةع التي ايمت عليهي حبكة 
 .الواةدع في لييليني ال رفية "م روف االسكيفي"ابز بحكيية  "األثيني"

)إ ا كي  ااااكسااابير ام )ويؤكم المكتوة لؤلؤع ةاااألة الت ااايبز ويع االثيني واالساااكيفي فيقول، 
ويع وذخ  "ااااااااااابهًي ممت يً "عرف ب ااااااااااك  أو برخر حكيية م روف االسااااااااااكيفي، فأنني في الوااي نجم 

ولهااذا  (125)((م روف وفااذخ تيمو  في توزيي األع ياايت، ةغم أ  الاامافي ليس واحاامًا في الحاايليع
ف كي  ي  ي األموال كي يتميز في اومز، وليثبت للملك الذي أع يه أونتز زوجًي لز، فأ  م رو 

دو  حسااااااااااي  ألنز ال يرل فيئمع في الميل، وم روف هر  مع أنز تيجر كبير، أمي تيمو  في  ي 
عنم وةااااااااولز إلى نق ة الخ ر لنأليد أموال الملك، وةا  ضاااااااايألًي ل ااااااااخ ، عم  م ز في الحراثة 

راثتز حلقة  هب تقود إلى غ ي  بي  لسااااااااااردا  عجيب يحتوي على الكنوز أثني  حفي ليكت ااااااااااف 
والجواهر، بمي فيهي الخيتم السااحري الذي أوةاالز إلى الساا يدع، أمي تيمو  فقم هر  هو ا خر مع 

 ظلم أةمايئز لي م  في الحراثة ويص مم بكنز  هب أةاده سببًي إلنزال الل نة على الب رية. 
رنساااييع توجهوا بحميس إلى اللييلي ال رفية الساااتخراج ال ااايق مع )وي ح  أ  الكتي  الأل)

المسااارحييت، فوضاااي يوجيع ساااكريب مسااارحية علي بيبي ووضاااي دي فونتيع مسااارحية ب نوا  ألف 
تجسام تأثره بألف ليلة وليلة، وكي  األديب الألرنساي جلبرت بكيركوة ام  1792مسار  ومسار  عيم 

وفرنسي هي ةيحبة السبق  (126)((ي بيبي واألةف يع لصيً استلهم حكيية علي بيبي فكتب مسرحية عل
 في تقميم اللييلي ال رفية إلى أوةوفي بأفض  ةوةع. 

وهناايك الكثير مع الكتااي  واألدبااي  والألنااينيع الااذيع اتخااذوا مع ألف ليلااة وليلااة مصااااااااااااااامة 
بينتمي اتهي ال اااااراية، المتأثرع اساااااتلهيم لمسااااارحييتهم، ومنهم فولتير ةااااايحب ةواية "زاديغ" ال اااااهيرع 

بأجوا  ألف ليلة وليلة وفأحماا تموة بكطية اراي، كذلك مسرحية "اهرزاد للكيتب الألرنسي جو  
ولكع اااااهريية في مساااارحية سااااوفرفي  لم يكع يجه  وجود اااااهرزاد منذ طألولتهي، إ  )سااااوفر في  )

ب التيةيخ والساااااير واألاااااا ية كينت تتردد إلى مكتبة القصااااار، لتقضاااااي واتًي طويً  في م يل ة كت
. ومهيةع ساااوفر (127)((واألمثيل والقصااا  ولم يكع يخألي على ااااهرزاد مي كي  يجري في القصااار

في  تكمع في االسااااااااااااااتأليدع مع الم لوميت والخلألييت التي تمأل الحوااااااااااااااااي في ب   الترجميت 
مي اوغسااااات الألرنساااااية ومنهي ترجمة ميةدةوس التي عرفت وهذه اإلضااااايفيت الهيم اااااية. أمي الساااااوي

 فقم امم مسرحية أوو القيسم ال نبوةي المستوحيع مع ألف ليلة وليلة.  غموير سترن
وفي أطية تأثر الكتي  الألرنسااااااااااااااييع بيألد  ال رفي وال ااااااااااااااراي والمقتر  بأجوا  ألف ليلة 

أحماثهي في تركيي تموة التي  "البرجوازي النبي "وليلة، كتب الكيتب موليير مساااااااااااااارحيتز الم روفة 
)وامم موليير ممخليع آخريع همي كوميميي األتراك وكوميميي الم يةفة، )أجوا  اااااااااااااااراية، وحملت 
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واألخيرع هي كوميميي بيليز مع فصاااا  واحم تجمي ويع خصاااايئ  األوفرا الكوميمية والأليةس الرااي 
لكع موضاااااوعهي عيدي جمًا، غير أنهي تبلغ القمة مع حيث ال اااااك  واألسااااالو ، فقم كتبهي المؤلف 

. وحيالت المر  والرا  التي سيدت (128)((جوعًي وهذا مي عم ايئًي فريمًا في مسر  مولييرنثرًا مس
الملك وحيااااااااايتز ج لتهمي يتخألو  في أزيي  تركية وم رفية حم البذخ واالنت ااااااااي  بيل يبي ال ااااااااراي 

 الم روف. 
وهي مقتبسة مع ألف ليلة  1899-1811لاااا أدولف دينري  "لو كنت ملكيً "وهنيك مسرحية 

، وام عرف ال ر  هذه القصاااااااااة عع طريق ترجمة جيال  1852لة كألنتيزيي اااااااااا رية كتبت في ولي
النيئم اليقظي  والقصاااااة في ألف ليلة وليلة ب نوا  أوو الحساااااع الم أل  )الذي ن ااااارهي تحت عنوا  )

وهذه القصاااااة م روفة بحلم هذا النيئم، الذي يأم  أ  يصاااااب  ملكًي، ولو  (129)((مي هيةو  الراااااايم
الحسع فيقرة  يهيةو  الرايم، يصيدف أبايم وهي ، وفي جولة است  ع ألحوال الرعية اً حموا يً يوم

يوم واحم، فيلقي في كأسز ميدع ممع طلبهي منز وهي الحكم التي الخليألة أ  يلبي أمنية أوي الحسع 
مخمةع ويأمر بحملز إلى اصاااااار الخ فة وعنممي يسااااااتأليق، ي يملز الجميي م يملة الساااااال ي  الحيكم 

اعتقيدًا منز بأ  حلمز ام تحقق، وساااااااااااااارعي  مي أمر ب لب جلم الوالي أميم  "أمير المؤمنيع"ويلقب 
المسااااااااجم، ثم يأمر الخليألة بكةجيعز إلى مي كي ، ب م وضااااااااي المخمة في كأسااااااااز، وفكةجيعز يأليق 

ز ام أةاااااااايب بيلمس والجنو ، ويسااااااااتنكر، ويصاااااااار على أنز أمير المؤمنيع وي تقم أهلز والنيس أن
إلى المساااااااااات ااااااااااألى ليهمأ ويرجي إلى حيلتز ال بي ية، في تقم أنز كي  في حيلة حلم، وف م  ذونزفيأخ

عودتز إلى أهلز ي لم مي أةااااااي  الوالي واإلميم فتحما إاااااااكيلية تساااااايؤالت واااااااكوك، األمر الذي 
 إلنقي ه مع هواجسز وظنونز.  أ  يستمعيز الخليألة مرع أخرل يت لب 

يحتأل  بألكرع الحلم والتخمير والحكم ليوم واحم، أو االاترا  بأميرع، ووجز االاتبيس ال رفي 
وت يير األوضاااايع النألسااااية واالجتميعية والساااال وية، بمي يؤكم أ  الن  ال رفي لم يبت م كثيرًا عع 

 الن  األةلي ال رفي.
وغوتز ال ااايعر واألديب والأليلساااوف األلميني، لز مع االهتميم بحكيييت ألف ليلة وليلة مي 
يألو  سااااواه، فقم تبيع أ  أمز هي التي كينت تق  عليز في ةاااا ره اصااااصااااًي مع حكيييت اللييلي 

التي تحم  آثية ألف ليلة  "فيوست"ال رفية، فألي المسر  كتب غوتز مسرحية "نزوع ال ياق" كذلك 
وليلة، ونزوع ال يااااق مسااارحية مع فصااا  واحم يؤديهي أةف ة أااااخيص، تجسااام ال يرع عنممي تصااا  

)هذه )ى دةجة مع االسااااتبماد، وفيهي حبيب ال يرضااااى لحبيبتز أ  تراا  أي أحم غيره، إلى أاصاااا
ضااااااااامع  69، 68، 67في اللييلي ال رفية  "حكيية أمينة"القصاااااااااة نجمهي في ترجمة جيال  بيسااااااااام 

وفيهي ت يوق مي حكيية الصااااابية الثينية التي تحم  اساااام  (130)((مجموعة حكيية الحميل مي البنيت
ب منهي الخليألة هيةو  الراااااايم أ  تسااااارد اصاااااتهي، فيمي ت ااااابز ااااااخصاااااية الحبيب أمينة والتي ي ل

أةيمو  اااااااخصااااااية األميع في ألف ليلة وليلة، كتركيب لم يدلة عنيةاااااارهي الظيلم والمظلوم، ولكع 
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غوتز عم  على وني  هذه المساارحية ونيً  ااا ريًي م بئًي بيل ااحنيت المةامية، والحبكة النيبضااة، وراة 
ساااااايس اإلنسااااااينية، وتقمير عيل لهواجس اإلنسااااااي  ومخيوفز مع لحظة االخت ف الم اااااايعر واألحي

واالغترا  التي ت زو األلبي  مي األخذ ب يع التميث  مي األجوا  ال ااااااااااااراية وال رفية ومبمأ "ال يرع" 
 ونزعيتهي. 

وأدخلت فراة المبيرساااااايت األميركية مساااااارحية ع   الميع والمصاااااابي  السااااااحري، ضاااااامع 
: "اليزاويااث ةوثمااي "لميااة وهي منتزعااة مع ألف ليلااة وليلااة، وتقول مؤلألااة الن ، مهرجاايناايتهااي ال ااي

أةف  وةااااااااااااااف ألف ليلااة وليلااة باايلن  المياات، يكألي فقط أ  تقرأ، لكي ت ااااااااااااااايهاام االزدهااية ))
ني اليومية، ئسااااااتخممز في أااااااايينال نهيئي، والميثولوجيي ال نهيئية بيل يع المجردع، وال  ااااااق الذيع 

لة ثمة حس حضيةي وأةل ضروةع االنألتي  على ال ر ، فيل ر  أخذ عع ال ر  فمي ألف ليلة ولي
 .(131)((فيمي مضى، وأ  نصوةهم التراثية تحكي اإلنسي  أميم تحمييت الحييع

 ألف ليلة وليلة في الموسيقى 

 سااااامألونية اااااا ريةفي مجيل اساااااتثمية الموسااااايقى ال يلمية لحكيييت ألف ليلة وليلة، ورزت 
م والتي عمت 1888كوةسااااايكوف التي تحم  اسااااام "ااااااهرزاد" عيم  يساااااكيمة  الموسااااايقية الروساااااي

وام تنيولت "ااااااهرزاد" ))الموسااااايقى المختيةع التي أومعت في نق  األجوا  ال اااااراية بألف ليلة وليلة 
خمس موتيأليت مأخو ع مع حكيييت الكتي  وهي: البحر وسااااألينة الساااانمبيد وحكيية األمير النماة، 

وام  (132)((بة، ومهرجي  ب ماد وجب  الم نيطيس يجذ  مساااااااايمير السااااااااألينةواألمير واألميرع ال ااااااااي
اسااااتخممت هذه في كثير مع األعميل الألنية في المساااار  والسااااينمي والتلألزيو  في ال اااار  وال ر ، 

)وت م في طلي ة األعميل الموساااااايقية ال يلمية الخيلمع المسااااااتوحيع ةوعتهي وسااااااحرهي في ألف ليلة )
اعتممت اصاااة ااااهرزاد وااااهريية وأخيز وخيينة زوجيتهمي لهمي، أمي بحيرع البجي، فقم . (133)((وليلة

ف ويكيجيف ي، وهي مع تأل1895الموساااايقية الم روفة فقم نألذت، في سااااي  وترساااابوةغ عيم البيليز 
)وموضااوعهي: ت لب والمع األمير إلى أونهي أ  يختية زوجة لز، )وكليتساار وموساايقى جييكوفسااكي 

القيدمة، إ  يمر ساااار  مع البجي ويقتر  أةااااماي  األمير القييم بيلصاااايم على  في الحأللة الرااصااااة
ضاااألة بحيرع في منتصاااف اللي  تأتي بج يت على ةأس أحماهع تيج، يتحولع إلى فتييت جمي ت، 

وأ  حبكة هذه البيليز مسااااااااااااااتممع مع عقمع حكيية  (134)((ويحب األمير ايئمتهع أوديت  ات التيج
إ  تأتي  "786"  ااااارع الموجودع في حكيييت ألف ليلة وليلة في الليلة الحساااااع البصاااااري وال يوة ال

حساااااااااع ال يوة ال  ااااااااارع اللواتي يقممع إلى البحيرع ويخل ع ةي اااااااااهع ويسااااااااابحع في البحيرع، فيرل 
  لك الم هم، بينمهيش فيسر  ثو  كبيرتهع، التي أعجب وهي، ويأخذهي ويتزوجهي. البصري 

في لنم ، والتي تتنيول  1921ز األميرع النيئمة عيم وعم  جييكوفسكي أيضًي موسيقى بيلي
 في أحم فصولهي حكيية اهرزاد واهريية. 
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هي، حكيييت ألف ليلة وليلة وومع األعميل الموسااايقية وعرو  األوفرا والبيليز التي أوحت 
اممهي ساايرج دييغيلف في بيةيس ساانة  "اااهرزاد"في ةوساايي هنيك بيليز ةوسااية اااهيرع ت رف بيساام 

، والمت ااااب ة وتأثيرات حكيييت ألف ليلة وليلة وم  مع حكيية اااااهرزاد ل ااااهريية ومي تخللهي م1910
مع اص  أخرل، ويبمو أ  المصمم لهذه البيليز أدةك مسبقًي طبي ة األجوا  ال راية السيحرع في 

 )وام لألت األنظية في تلك البيليز،)خلق المكونيت  ات الثرا  األساااااااااااار، وتقول عنهي ليع ثوةتو ، 
. وعع طريق (135)((وهي  األزيي  والميكوة، مع تصااااااااميم ليو  بيكس بيأللوا  الصاااااااايةخة المتماخلة

عر  الم ااهم الصااوةي للبيليز تبرز اإلثيةع في األدا  والحركيت المتنيغمة مي اإليقيع الموساايقي، 
مي تنيمي اإليحي ات الجنساااااااية في ترتيب أوضااااااايع أجسااااااايد الممثليع مع ةجيل ونساااااااي ، مي عمم 

 حأل  على اإلوراز الصري  لمنيطق الحيي  الب ري ومحظوةاتز. الت
كمي أ  أجوا  ألف ليلة وليلة لم تكع بم زل عع األجوا  الموسااااايقية، فهنيك إيقيع واضااااا  

منظوة الساااااارد، وأ  امةات اااااااهرزاد السااااااردية في منز يرتبط ووحمع الموضااااااوع الرئيس والذي نرل 
عليز اإليقيع  ونىاإلطيلة كلهي ت اااك  نب  المساااية الذي والتردد والتكراة الخروج المؤات و  الحكي

 الموسيقي للحما، مي أ  هذا الموضوع أكبر بكثير ممي ن ير أليز. 
 

 :ألف ليلة وليلة في الفنون التشكيلية

تتنوع المؤثرات ال ااااراية في ال ر  وتمتم إلى جميي منيحي التألكير ال قلي واإلوماعي، في 
ال لوم وا دا  والألنو ، فألع البني  والتصااااااااميم لز مع ال يايت االوتكيةية ساااااااايدت ا ع وحصااااااااو  
وأونية ال ااار  واااابز الجزيرع ال رفية ب اااك  خيص، وفي ةاااقلية التي اااايم وةااامم األونية فيهي في 

يم البني  فيهي فريمةيك الثيني، الذي لع يتردد في ااااااالنهضااااااة، في القر  الساااااايدس ع اااااار عصاااااار ا
 اعترافز بيلخبرات التي أخذهي مع ال ر . 

، أ  هااذا التزاوج واالاتباايس يهاامف إلى اوع التقااية  المتوحاام ويع مختلف المؤلفوي تقاام 
ونوع األابية وال مم وخيميت  )أ  التصميم)الحضيةات، وتقول المست راة األلمينية زي ريم هونكة، 

البني  والزينيت في ك  مي ونيه فريمةيك الثيني لتن ق بأثر فع البني  ال رفي ب ريقة ال تقب  ال ااك، 
. (136)((ويزيم توكيم  لك، وجود أسااااااااااااامي  ال ميل والألنييع ال ر  التي نق ااااااااااااات على تلك األعميل

ز مع الحكيم ال ر  ب خصية المأمو ، ول مع تأثر فريمةيك وإعجيبز بيل ر ، كي  ي بز في أعميل
وفكمكينني أ  نجم هذا التأثير واضااااااااااحًي في األاااااااااااكيل والتصاااااااااايميم التي ط ت على الألع ال مراني 
االي يلي ب اااك  خيص واألوةوفي عمومًي، وأةااابحت فيهي الل ة ال رفية جز  مع الكلميت الرسااامية 

 المتماولة هنيك. 
لهذا  دلي  واضاااااااااااا حينة في أوةوفي إال اواس المن راز ال رفي في وني  األومي انت ااااااااااااية ال

التأثير، وأ  هذا االن بيع الذي يتركز التأثير ال رفي في الحضااايةع ال رفية، ال ينألصااا  عع النزعة 
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ال رفية في اإلعجي  واااااااااااامع اإلحسااااااااااايس التي تحتأل  وهي تجيه اللييلي ال رفية وحكيييت ألف ليلة 
  طريقتهم الخيةااااة في اسااااتقبيل هذه األجوا  ودالالتهي وليلة وأجوا  ال اااار  الساااايحرع، ولكع لل ر 

الحسية، فقم انت ر لميهم بي  ال ر  عيلم خييلي، أار  مي يكو  إلى ال هوع وال نف، بمي في  لك 
طبقيت الحكيم وةجيل السااال ة، وهذا مي سااا ى إلى ترسااايخز ب   المسااات ااارايع والرسااايميع الذيع 

ب يع االعتبية الم ييير االجتميعية والمينية للمجتمي  ةااااااااااوةوا ال اااااااااار  مع زوايي حيدع ام ال تأخذ
 ال رفي. 

االنتبيه إلى أ  هنيك تبيينيً واضااااااحًي عنم المساااااات اااااارايع في طريقة نق   المؤلفوهني يلألت 
وعر  الصاااااوةع ومضااااامونهي، بمي يظهر حيالت مع اإلعجي  أو االساااااتهجي  والت اااااويز وفموااف 

 ني، وواحة للهرو  مع الوااي الميدي، وةااااااوةع مع مختلألة، وال اااااار  بيلنساااااابة لل ر  عيلم مصاااااا
التأم  واالنت ااااااااااي ، فأليز تت ير األميكع واألساااااااااامي ، وتختلط األساااااااااايطير بيلوايئي، ولع نجم إال مي 
يضاااااااااألي على األجوا  وهيً  وغنًى. وأ  هذه الصاااااااااوة، ال تخلو مع التأثر بيلظروف الساااااااااييساااااااااية 

 الحرو  الصليبية، ومي ةافقهي مع م  ييت.  وال سكرية التي أنتجت الصراعيت والحرو  ومنهي
 همبأ  ال ااار  ةاااوةع مع ةاااوة جنة عم ، أال أ  ب ضااا هموعلى الرغم مع اعتقيد ب ضااا

يخألي حقمه وكراهيتز واسااااااااااااااتهجينز، ومي يرد بخ بة البيبي أوةوفينس الثيني في ك ةمو   الا خر 
وني لو تمكع هني ال ااااااا ب  )أي خزي سااااااايلحق)يق ر حقمًا وف ضاااااااًي إ  يقول:  1095بألرنساااااااي عيم 

الكيفر الذي ال يساتحق ساول االحتقية، وام تجرد مع ةاألة اإلنساي  وتحول عبمًا حقيرًا لل اي ي ، 
ولع يختلف هذا  (137)((أي خزي، لو تمكع مع الت لب على ال اااااا ب الذي اختيةه هللا ال لي القمير

على خلألية حر  ايمت ويع ةوال  وجيينلو  في  "أن اااااااااااودع ةوال "الحقم وال ما ، عع الذي حملتز 
)أول األنميط  ات التأثير )تقميم النصااااااا  ل ااااااايةلمي  تجيه ملك ال ر  في ساااااااراسااااااا ة، ول   هذا 

في حيع  ،(138)((م1150و 1140السلبي بيألثر ال رفي هو ن يم ةوال ، الذي كتب مي ويع عيمي 
يقف أحم الرهبي  م يةضااااااااااًي للحرو  الصااااااااااليبية، وآخر يقوم وترجمة القرآ  الكريم، مي اإلااااااااااايدع 
بااأخ اياايت اإلساااااااااااااا م ودعواتااز الخيرع، وفاامأت الكاايتاامةائياايت تتقباا  أ  ت  ي جاامةانهااي ومقتنياايتهاي 

و جًي نم Du puyاحمم فكري كيتمةائية دوفوي  المؤلفوام اتخذ )ةسااااااوميت مع ال راز ال ااااااراي، )
لتأثر ال ر  بيلألع اإلسااا مي، وهو يذهب إلى التأكيم بأ  الزخرفة الكوفية التي تزيع البي  األيمع 

ويأتي هذا االن  يف االيجيوي أبي  عصاااار النهضااااة  (139)((للكنيسااااة ليساااات أال كلمة مي اااااي  هللا
 الذي لم يستمر فيز، وةف ال راي بيلكيفر. 
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 ألف ليلة وليلة في الشعر األوروبي:

والمهمة، التي تساااااايعم على الضااااااروةية ةاااااا  الثقيفي ويع ال اااااا و  مع الظواهر اأ  التو 
ت وير الألكر اإلنسااااايني، السااااايمي إ ا سااااايد هذا التواةااااا  اااااااتراط ايئم على التأليع  االيجيوي وفق 
نظرع احترام الذات لآلخر وفيل كس، ونحع ال ر  لني في هذا التواةااااااااا  مي يج لني نواجز اضاااااااااية 

تخلو مع االض را  والت ثر الذي يتسم بز ال ر  في فهمز لل ر ، على الرغم مع ت مد مهمة ال 
دو  أدنى مع ي لق الحقيئق ب ريقة متوازنة  همحم ت االساات اارا  وتبيدل الرح ت، إال أ  ب ضاا
فأ  النيس عنمني ال ي رفو  إال  –)أاولهي بمراةع )ااااك، فيلمسااات اااراة األلمينية زي ريم هونكة تقول، 

 .(140)((القلي  عع جهودكم الحضيةية الخيلمع ودوةهي في نمو حضيةع ال ر 
في تكو  ال ااا ر األوةوفي، فمنذ ال صاااوة الوسااا ى، الكبير ولألد  ال رفي عمومًي األثر 

جنيس مت مدع مع األد  ال رفي إلى أوةوفي، في وات كي  النيس يضااااااايقو   ةعًي أةاااااااب  دخول أ
يلقيود القيسااااااية ألنظمة الكنيسااااااة، فألي اساااااابينيي كي  لل اااااا ر ال رفي األنملسااااااي تأثير في ال اااااا ر ب

األوةوفي وكي  ين وي على المواااااااااااااااحيت والزج  هذا  النوعي  مع النظم، اللذا  اوتكرهمي أه  
)خلياي  ةيبيرا )  أثرا في ال اااااااااااااا ر األوةوفي، وأول مع اايل وهاذه النظرياة هو األناملس، هماي اللاذا

المساات اار  االساابيني الكبير الذي عكف على دةاسااة موساايقى األغيني االساابينية ودواويع ال اا را  
 .(141)("(التروفيدوة"

، اساااااااتممهي مع الجذوة ال يلمي سااااااا ة مع التراااطلي على وال ااااااايعر االسااااااابيني لوةكي، 
والتراا ال اااراي واهتميمز الخيص بيلجذوة اإلسااا مية، كو  الثقيفة االسااابينية  ات ع اة  اليونينية

خ اة بيلثقيفة اإلس مية، وأ  نظرع لوةكي إلى ال ر  هي نظرع ةومينسية بيتجيه يسيير ك  منحيه 
 األدوي ال يم، فألي اصيمع كتبهي يقول لوةكي: 

ر  القميم... ليلة اب ، نوة ودغمغة، ليلة )كينت ليلة سااااااحر تيمة... ليلة  هبية في ال اااااا)
مجسااااااااااامع مع تول عيطألي... وكي  على جسااااااااااامك ألم ووةد... عينيك كينتي الموت والبحر فمك ( 
ااألتيك، ايفيك، عنقك،.. حلم نسايج الجزائر ودم اق... كي  ي  ر نيحً  البني جمائلك كينت تقول 

كي تأثره ورومينساااااااية ال ااااااار  وأح مهي ولع يخألي لوة  (142)((لحني.. عع نجوم عيطألتك ال ظيمة...
 وسحرهي. ولييلي ألف ليلة وليلة. 

اسااااااااتمم مع حكيييت ألف ليلة  1813-1733وال اااااااايعر األلميني كريسااااااااتوف ميةي فيلنم 
وليلة اصااااايئمه القصاااااصاااااية، وكي  يحم  في اصااااايئمه دعوات لتحرير اإلنساااااي  وإظهية حقواز مي 

 "حكيية ال ااااااااتي "م اصاااااااايمع 1776)فقم نظم ساااااااانة )، التهكم بيالسااااااااتبماد وال  يع ومي يموة حولهم
د وال ألريت في ألف ليلة وليلة.. واصااااااااايمع ال ااااااااايه لولو المأخو ع عع يالمأخو ع عع حكيية الصاااااااااي

وام  .(143)((حكيية دوفي  وكذلك اصيمع عنقي  جب  ايف المأخو ع هي األخرل مع ألف ليلة وليلة
 اية مي النقم والتهكم.ضم ع فيلنم األفكية والمأليهيم الترفوية واألخ 
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وااايعر الب ط االنجليزي ةوفرت ساايو ي، كي  ممع تأثروا بألف ليلة وليلة فكتب اصاايمع 
خيم  "ث لبة")ث لبة الألتيك التي تأثرت بأساااااااااالو  ألف ليلة وليلة وهذه ترجمة مق ي منهي: ثم انتزع )
واذف بز في البحر وةااااااااااي  بأعلى ةااااااااااوتز: أنت دةعي وموضااااااااااي ثقتي وأملي.. يي  "عبم الماة"

يتم وعبيم وفحر ودعوع مع كونيت اللييلي ال رفية نألسااااهي مع خوهذا األساااالو  يحم  م (144)((الهي
 الخ ص أ  يحميز ويحرسز.  ويمه

الذي اهتم ومةاسااااااااة اللييلي  "  و الألريم تينساااااااا"وااااااااايعر آخر مع ااااااااا را  الب ط االنجليزي 
 كرييت ألف "و  "إيوا  لوكساالي"ال رفية، وفيت يسااتوحي مع دةاسااتز للييلي اصاايئمه ال نيئية ومنهي 

 يلي ال رفية. في اللي تأثيرًا واضحيً ، ونجم في عنوا  اصيمتز الثينية "ليلة وليلة
نوة ))تأثرًا واعتميدًا على حكيية  1827وال ااايعر تينساااو  هو ا خر ين ااار اصااايمتز عيم 

وفتتيبي ةااوةي ممتل  بيلألضااي ات المرئية والنزعة االن بيعية وهو  (145)((الميع والجيةية الحسااني 
مس ا فلة، )تلك هي الت ل النيئييت، ووديي  طألولتي تسااب  في ااا يع ال اا)ي يزل ممينة البصاارع، 

الوضاااي ع وتلك هي النخ ت البيساااقيت في غيوتني تذو  في زةاة المسااايفيت المتوهجة، أةاك ا   
 .(146)((يي ممينة البصرع تنسجيع بج ل حيث تحتضع األمواج أسواةك ال ظيمة

وهنيك عمد آخر مع ال اااااااا را  االنجليز الذيع تأثروا بكتي  ألف ليلة وليلة، فيلسااااااااير وليم 
مع اصاااااتز األمير ال جيب مي ار  األثر مع اوع عر   "الينيويي الساااااب ة"اصااااايمتز جونز اساااااتمم 

مع ألف ليلة وليلة سااايو ي أفيد ال ااايعر في حيع اااايه أحم ةجيل القر  الخيمس ع ااار المي دي، 
 .(147)((في مجموعة ال ال ةوخ "ث لبة الجبية ول نة كميمة"في أا يةه ال راية 

الذي اااااتهر بحكيييت الحب ترويلس  "1400-1340"وال ااايعر االنجليزي جألري جوسااار 
وكرسيما وحكيييت كينترفري ال هيرع والتي استممت ب   موضوعيتهي مع اللييلي ال رفية، إضيفة 
إلى تقنية الق  المتمثلة بيلحكيية اإلطية، وجوسر لم يكع ايةًي فحسب وإنمي ايعرًا انجليزيًي، لز 

ي أ  السايئم مع حكيييت كينتبري هو نة نيجية المراالمؤلألالقصايئم واألاا ية، وام ك األت مع عمد 
)حكيييت كينتبري، هي مجموعة حكيييت اصااايرع، م ظمهي اااا رية، وف ضاااهي نثرية، ومأ ) ااا ر، ال

. وام أظهرت األبحيا أ  جوسار ال ايعر في ترويلس وكرسايما (148)((1387جوسار بكتيوتهي عيم 
ي ام تأثر بيل ر ، ومنهي اصاااااا  الساااااانمبيد وتأثيراتهي على كتي  ةومي وحكيمهي وحكيييت كينترفر 

الساااب ة، إضااايفة إلى الحصاااي  ال يئر والمرأع والخيتم السااايحر الم ااايوهة لب   لحكيييت ألف ليلة 
كيظم ساااااااا م الميع الذي ي ااااااااير إلى أ  مع يرغب الت رف على ااااااااا ر  المؤلفوليلة والتي أكمهي 

)والوم أ  ت رف أ  ال اااا را  التروفيدوة هم أةااااً  ااااا را  ) ع ااااا ر جوساااار، التروفيدوة، عليز ارا
من قة وروفنس في جنو  فرنسااي تأثروا واساات يةوا ال ريقة ال اا رية وال نيئية مع زم ئهم األساابي  
الذيع اخذوا مع ال ااااااااااا را  المسااااااااااالميع وال ر  في األنملس في اااااااااااا رهم ال نيئي واااااااااااا ر الحر  
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في دواويع األمرا  والخلألااي  حملاات ترفااًي في ال نااي ،  "ال ر "  فر  وعاام الب   أ (149)((باايلااذات
 وعمهي أيضًي أار  ل ويًي مع التروفيدوة.

ي ااااهم وتأساااايس ةاااايلو  خيص بز  "1898-1842"وال اااايعر الألرنسااااي سااااتيألي  ميالةميز 
لتنظيم ةاب ة المول يع بيل ااااااار ، وام ضااااااامت كبية األدبي  وال ااااااا را ، وعلى الرغم مع أ  انمةيز 

لز اهتميم دائم بيللييلي على أنهي ااااابكة متماخلة ومتنوعة، فقم أنصااااب اهتميمز على وني   )*(ميكي 
، وال ااااااك  والمضاااااامو ، ويبمو أ  اهتميميت سااااااتيألي  الحكيالق ، ودةامية الم اااااايهم، وضااااااميئر 

ي )سااتيألي  ميالةميز، زعيم الرمزية وال اا ر الحر الذ)ميالةميز كينت ام ساابقت اهتميم ميكي ، وأ  
احتضاااااااع ترجمة ميةدةوس أللف ليلة وليلة، فقم ةحب ميالةميز وتلك الترجمة، التي توحي األلألي  

. ويتبيع مع هااذا (150)((فيهااي الكثير مع المااماللوت، وتخاايطااب ال يع واأل   وغيرهمااي مع الحواس
ع أ  ميالةميز ام أع ى الب م السااااااام ي والمرئي للكلميت الحيملة للخ ي ، على نحو اوت م فيز ع

 عع حيوية ال ية في السيي .  ةجمود الكلميت وة دع الل ة النيئي
-1759"ومع ال ااااااااااا را  األلمي  الذيع تأثروا بحكيييت ألف ليلة وليلة ال ااااااااااايعر اااااااااااايلر 

)فألي اصااايمتز "الذهب إلى مصاااهر الحماد" المأخو ع عع األةااا  ال رفي في اصاااة احمم ")1805
وهي اصاااااااااااة اااااااااااا رية وةدت في حكيييت ألف ليلة وليلة، عع أحمم اليتيم الذي وجم  (151)((اليتيم

جيةية سااايمه الذي ةفيه في حضاااع احم الخمم، ةغبة منهي، فرف ، فيتهمتز الجيةية، فأةاد مواله أ  
، ومع المأليةاة، بقتلزيقتلز، فأع يه ةسايلة وانينة ع ر إلةسايلهي إلى احم أتبيعز وفي الرسايلة أمر 

يدم ام أخذ الرسيلة وال  ر مع اليتيم وحملهي إليصيلهي، وعنم وةولز عنم التيبي، تسلم منز أ  الخ
الرساااايلة واتلز، ونجي اليتيم، وهذه اصااااة ت اااابز إلى حم مي، اصااااة ةأس المملوك جيور، التي وةدت 

، والتي تضاااااااااامنت الخمي ة واالساااااااااات أليل للكيتب ساااااااااا م هللا ونوس في أحمل المساااااااااارحييت ال رفية
 ع. والمكيم

ع بيإلاااااااايةات والتضااااااامينيت ألم بالل ااااااايعر االنجليزي وةد زوةا  "المقممة"ونجم اصااااااايمع 
الماااأخو ع مع ألف ليلاااة وليلاااة والتي ت بر عع مااامل التاااأثر ال ميق الاااذي باااي  على ال اااااااااااااااايعر 

 االنجليزي، إ  يقول: 
 وكي  عنمي آنذاك كنز ثميع ))

 كتي  ة ير مجلم بقميش اةألر اللو  
 ع "الحكيييت ال رفية" مختيةات اليلة م
 وحيع علمت، 

 كمي أعلم ا   أول مرع، 
 مع ةفقيئي في هذا المقيم الذي بحوزتي 

 يط كبير،حأ  هو إال ا رع مع م
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 وأ  هنيك مجلمات أةف ة كبيرع منهي، 
 تنسج كلهي على نألس المنوال، كي  األمر حقًي بيلنسبة لي. 

 .(152)((ك ألًي يت مل األة  إلى السمي  والجني 
اللوةد بييرو ، ال اااااا رية "دو  جوا " فقم أظهر مكنونهي حيمً  لصااااااوةع مع مساااااارحية أمي 

ال اااااا رية، المساااااارحية ةااااااوة "افت  يي ساااااامساااااام" في حكيية علي بيبي واألةف يع حرامي، إ  يرد في 
)وعلى الب م واف مهرج ازم يحكي حكيييتز الخييلية إلى حلقة هيدئة وخ هي ال اايب مع المساانيع )

نو  عع الكنوز السااارية التي عثر عليهي في أودية خألية، وعع الصاااخوة المساااحوةع التي الذيع يمخ
تألت  بيوهي لمع ي راهي وعع السااايحرات مع السااايمات ال ئي يسااات  ع ب م  واحم تحوي  أزواجهع 

. وهذه ةااااااااوة واضااااااااحة التأثر بمي وةد في ألف ليلة وليلة مع ةااااااااخوة وا ع (153)((إلى وحوش
مساااااااااحوةع وهي تألت  أوواوهي لمع يبت يهي، وافت  يي سااااااااامسااااااااام وعلي بيبي، كذلك ااتبيس فكرع تحوي  
األزواج إلى وحوش، كينت ام وةدت في اصاااااااااااااة الملك الذي تزوج مع اونة عمز، ولمي اكت ااااااااااااف 

مسخ نصألز ةج  ونصألز حجر، وأيضًي مع فكرع تحوي  الكلبيتيع، إلى  حولتز بسحرهيخيينتهي لز، 
في اصة الحميل والبنيت، واصة الملك ن مي  الذي تزوج مع "غولة" أةاد أة حهي، فسحرتز إلى 

 كلب. 
 

 ألف ليلة وليلة في القصة والرواية العالمية

يمكع أ  نساااااااااااااج  اااااااااااااامع التأثير الذي أحمثتز اللييلي ال رفية في أعميل كثير مع األدبي  
والألنينيع ال يلمييع، مع خ ل ساااااا ة المساااااايحة التي انت اااااارت ويع ةااااااألوفهم وعلى مختلف ألوانهم 
واتجيهيتهم، وفمي يثبت أ  هذه الحكيييت ال رفية تنألذ إلى ك  زمي  وك  مكي .. وتمخ  عع 

فع الروايااة بحاام  اتااز وفكاا  اتجاايهاايتااز الواا يااة وال بي يااة وال جاايئبيااة والواا ياة  ةااااااااااااااوةهااي وةوحهااي
 السحرية والرومينسية. 

فألي حقول القصاااة والرواية انألردت نخبة مع القصااايةااايع والروائييع ال يلميع في إةاااماة 
ير أااااااااااااهر القصااااااااااا  والرواييت التي تتمتي بمكينة أدوية ةفي ة. ول   األثر المبكر الذي طبي تأث

حكيييت ألف ليلة وليلة في األد  األوةوفي في القر  الحيدي ع ر هو مي بحث فيز المكتوة عبم 
)أ  ملحمة المو  اةنساااات هي مع م م  القر  الحيدي ع اااار، ام تأثرت بحكيية )الرحمع وموي، 

 أمير خواةزم وةحلة السااااانمبيد البحري السااااايدساااااة، وف   الثينية، وك  هذه الحكيييت في ألف ليلة
 . (154)((وليلة

وسااااااااااااتظ  ألف ليلة وليلة، حكيييت، ت ااااااااااااك  نصااااااااااااًي مألتوحًي، يتجمد م نيه في ك  زمي ، 
وتتكيف م  ييت تأثيرهي في ك   ائقة متأليعلة م هي، وأ  هذا الصااار  الساااردي الكبير امتم وتأثيره 
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 عيلميًي، ليؤسااااااااس مثيبيت مع التنيص، بك  ةااااااااوة األعماد واالاتبيس واألخذ ألثية واضااااااااحة في
 اإلوماعية األدوية في ال ر  وسواه، وفي القصة والرواية. 

 
 الديكاميرون: جيوفاني بوكاشيو

في القر  الرابي ع ااااااااار، وحر  الميئة عيم ويع فرنساااااااااي وانكلترا. وعصااااااااار األوفئة القيتلة، 
والصراعيت المينية والسييسية التي عمتهي الكنيسة، أزمة خينقة، يتأل ى ال يعو  الذي يودي بحييع 

في ساااااكي  أوةوفي، وي حق الموت ك  األعمية والحييع تهر  مع اله ك المألزع، الذي اساااااتهمف ة 
فكرع  1375-1313حتى الحر  فأواألهي وهمنة، ومع هذه الم  ييت تخمرت في  هع ووكياااااااااااايو 

 . 1348"الميكيميرو " فقم ومأ بكتيوتهي أبي  تأل ي الوفي  أي في سنة مجموعتز 
. (155)((أي األييم ال  اااااااااااااارع "يوم"وهيميرا  "10"ي بيليونينية: ديكي )والميكيميرو ، وم نيه)

سبي نسي  وث ثة ةجيل على أ  يلتقوا في كنيسة، ويقرةوا الهرو   تفهرفًي مع الموت والوفي  اتألق
لل ية في الريف. ب يمًا عع الموت. وفحثًي  اويذهبو  1348مع ال يعو  الذي اجتي  فلوةنسي عيم 

عع التسااالية والترفيز، فهم ع ااارع أااااخيص، وعلى ممل ع ااارع أييم، عليهم أ  يقصاااوا ميئة اصاااة، 
لهم "ملكًي وملكة" ك  يوم، بموافقيت جميعية ايئمة على االنسااااااااجيم  افوضاااااااا وا نظيمًي لهم، وانتخبو 

ال  ااااااارع، هم أااااااااخيص حقيقيو ، لهم ع ايت  والتوافق، ومي يميز اصااااااا  الميكيميرو  أ  الرواع 
اخصييتهم  لىمتواةلة، بمسيفيت متبيينة مع الميول والرغبيت،  لك مي ي ك  إضيفيت أخرل ع

 وسلوكييتهم، وهذا ي م بحم  اتز أطيةًا ين لقو  منز لحكي الميئة اصة الموكلة أليهم. 
السااابب الذي ةسااامز نك اااف، عع أ   أمي موضاااوع القصااا  وحبكيتهي فذلك مي يمعني إلى

 أووكيت اايو لرواتز ال  اارع وهو التخل  مع الموت والهر  مع وفي  ال يعو  بحثًي عع أجم  وأهم
األميكع إلح ل التسلية والترفيز وماًل مع الموت  لك مي يت يوق مي فكرع الحكيييت ال رفية وفنيئهي 

اااااهريية إنقي اً مع الموت الذي  في ألف ليلة وليلة والراوية اااااهرزاد التي دعيت للحكي أميم الملك
لحكي ك  اللييلي ال رفية، بمي اثر في أسااالو  ووكيت اايو  ونبيت جنساااهي، وهذا مي ي اااك  أطية  فتك 

 لصنيعة أطيةًا لحكي الميئة اصة. 
أ  ووكيااايو، بيختييةه أطيةًا مع هذا النوع )وتوةد دائرع الم يةف البري ينية الن  ا تي: )

. ولع تقتصر (156)((بي تقليماً مألوفًي في األد  ال راي في ال صوة الوس ىلحكيييتز، إنمي كي  يت
است يةع ووكيايو وتأثره على الحكيية اإلطية فقط مع ألف ليلة وليلة وإنمي عب  اصصز بأنواع مع 
الحكيييت ال رفية الموجودع في ألف ليلة وليلة، فألي القصااااة الخيمسااااة ك  النسااااي  سااااوا  مع اليوم 

)است يعت مركيزع مونأليراتو بمأدبة اوامهي لحم المجيج، وفضي كلميت )م ديكيميرو  األول مع أيي
. وهذه ثمرع حكيية ووكيااااايو التي تموة حول نزوع (157)(( كية، أ  تكب  حب ملك فرنسااااي المجنو  

ملك فرنسي، يب ث وزيره في مهمة اتيلية كي يزوة زوجتز الحسني ، إال أنهي تجيوهز ب ألتهي وف نتهي 
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وع واسااااااااااااااتقبياًل يليق بز مي تألرد خيص في أعماد ال  يم الذي تصاااااااااااااامل يية بأ  أعمت لز حألال يل
ت أنوعًي أبسااااااا   الرمز دفيعًي عع ال ااااااارف إ  أعمت لز وجم ت ك  إنيا المجيج في القرية، وهي

عميمع مع األطبي  المختلألة، ولكنهي مع لحم المجيج، األمر الذي أثية ده اااتز واسااات رابز مع هذه 
ل المقصودع، وعلى الرغم مع تسيؤالت الملك عع كثرع األنواع وال  م واحم، تأليجئز الزوجة األاكي

 بيإلجيبة، فيخج  وينسحب ويب   مي اوت يه مع مس ى. 
في  (158)()حكيية الوزير األول في كيم النسي ()وهذه القصة  اتهي، استممهي ووكيايو مع 
زمي  م رمًي بحب النسااااااااااااااي ، فوا ت عينيه على ألف ليلة وليلة والتي تموة حول ملك مع ملوك ال

أمرأع حسااااااني ، تبيع فيمي ب م أنهي زوجة وزيره، فأمر بكةساااااايلز في مهمة ب يمع كي تتي  لز فرةااااااة 
زييةتهي في ويتهي، فهو الذي ايدتز نزوتز، وهي الذكية القوية ال أليألة التي تسااااااااااااااتقبلز بك  احترام 

مواع  وا دا  ليتصااااألحهي ةيثمي تحضاااار لز ال  يم، وليياة، ب م أ  اممت لز مجموعة مع كتب ال
 فلمي جهزت لز، أعمت لز تسااا يع ةاااحنًي، فأك  الملك أنواعًي مختلألة ولكنهي ب  م واحم، ولم يخف  
الملك ده ااااااااتز وت جبز، وهي التي أةادت أ  تضاااااااار  لز مثً  لي تبر في مي ترمز أليز مع اااااااااألرع 

لز أ  في اصااارك تسااا يع محظية مختلأليت األلوا   أةادت أ  تصااا  أليز، فألهم  لك خجً ، وايلت
يكو  ووكيت اايو ام اسااتمم اصااتز المذكوةع مع اصاا  ألف ليلة وليلة، الألكرع وال يية واحمع، وفهذه 

 بمي ال يمع مجياًل لل ك أو اإلنكية. 
وهنيك ال ميم مع اصاااااا  الميكيميرو ، ام أخذت مع اصاااااا  ألف ليلة وليلة، فيلقصاااااة 

لسااايبي مع أييم الميكيميرو ، مت يبقة مي األحماا وال اااخصاااييت التي وةدت السااايدساااة مع اليوم ا
في ألف ليلة وليلة والقيئمة على كيم أمرأع. تجتمي  (159)(()حكيية الوزير الرابي في كيم النسااي )في 

مي ع ااااااااااااايقهي في ويتهي، ويمخ  عليهمي آخر يحبهي وإ ا وزوجهي يمخ  فجأع فيرل مي ال يصاااااااااااااماز 
هي ومكرهي تمعي أ  أحماً منهمي ااااااااااااهر سااااااااااايألز لم يةدع ا خر لقتلز، ومي مجي  عقلز، وإ ا بحيلت

)وأنك ام اعتقت نألساااااااًي مؤمنة في القت ، ومي اورك السااااااايعة التي أتيت )زوجهي إال فرةاااااااة إلنقي ه 
هكذا تخيطب زوجهي الم أل  وتمعي أنهي ت زل في ساااااااااااااا   الماة ودخ  عليهي فتى  (160)((فيهي

مع القت ، وهذه الصااااااوةع نألسااااااهي ااتبسااااااهي ووكيااااااايو في اصااااااتز التي  هية  م رود الهث خيئف
 تمسكت بيلحبكة نألسهي وتخريجيتهي السردية. 

نهضاااااااااااااة وت م الميكيميرو  مع أهم مصااااااااااااايدة التراا االي يلي التي ت اااااااااااااير إلى وماية ال
األوةوفية واالعتني  بيلألكر والألع، كمي أنهي اصاااااااااااااا  تموة حول المجتمي بك  طبقيتز مع النب   
والتجاااية والرهباااي  والحرفييع والألقرا  واألغنياااي ، بحثاااًي عع التساااااااااااااالياااة واإلمتااايع، والمقااايةناااة ويع 

أساايس أ   وإنمي عمت على مت اايوهة.الميكيميرو  وألف ليلة وليلة لم تكع مع بي  كونهي حكيييت 
اللييلي ال رفية هي المصمة األةلي الذي انتحلت منز الميكيميرو  وني هي واصصهي، السيمي وأ  
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هي منيبي أو جذوة اااراية م  ووكيت اايو ام أعلع أكثر مع مرع أنز ارأ اللييلي ال رفية مرات عميمع، وع
 .لكتيبيتز في الميكيميرو  

 
 حكايات كانتربري لـ جفري جوسر:

التأثير ام  اييت ألف ليلة وليلة في األد  االنجليزي جي  مبكرًا، إ  نجم هذأ  تأثير حكي
 ه  مَّ م،  لك مي ع  1387ولغ الكيتب وال يعر جألري جوسر، حيع ارع بكتيبة حكيييت كينترفري عيم 

النقيد عمً   ا مكينة عيلية في تيةيخ األد  االنجليزي، ويأتي هذا التميز للحكيييت مع ساااااااااااااا ة 
على األعميل ال رفية وم رفتز ل مد مع المألكريع والأل سااألة ال ر ، وإلميمز بيلكثير  اط ع جوساار

مع المألردات وأسااااامي  المم  واألميكع وا ثية ال رفية، إضااااايفة إلى اط عز على الكتب اإلغريقية 
)تتألف حكيييت كينترفري مع يصاااااااااااااف الكيتب والمؤلف كيظم سااااااااااااا م الميع فيقول: )والرومينية، و 

ونصااااااااوص الحكيييت، تتحما المقممة عع ةحلة يقوم وهي ث ثو  حيجًي على ظهوة  ،مةمقممة عي
الخي  إلى كينترفري حيث ين مو  تلقي البركيت مع القميس توميس ويكيت، وأ  كثيرًا منهم ي يني 
مع أمرا  جلمية وغيرهي، وأ  يقوم ك  واحم مع هؤال  الحجيج بسااااااااااارد حكييتيع في ال ريق إلى 

 .(161)((ييتيع في طريق ال ودع منهيكينترفري وحك
وحكيييت كينترفري ال تخلو مع التأثر بحكيييت الميكيميرو  لبوكيت ااايو والحكيييت ال رفية 
في ألف ليلة وليلة، فقم اعتمم جوسااااااااااار أطيةًا لحكيييتز ي ااااااااااابز إلى حم مي إطية حكيييت ألف ليلة 

 وليلة واإلطية الحكيئي للميكيميرو . 
ة ناايجيااز مراني ث ثااة المؤلألااالموجودع في حكاايياايت كااينترفري، تااذكر وعع ا ثااية ال رفيااة 

 -:(162)أةنيف لهي
 حكيييت مألوفة في المصيدة ال رفية، وأهم تلك الحكيييت مي يأتي:  .أ

حكيية الأليةس الصااا ير أو حيم  المةوع وام وةدت بقساااميع ك  اسااام منهي م ااايبز لحكيية مع  .1
 حكيييت ألف ليلة وليلة. 

 حكيية حيم  ةكوك ال ألرا  الم يوهة لحكيية واةدع في كتي  حييع الحيوا  الكبرل للمميري.  .2

أساااالو  جمي الحكيييت ضاااامع اصااااة واحمع هي اصااااة الحجيج، هو أساااالو  واةد في كتي  ألف  . 
 ليلة وليلة. 

مألردات ومراجي عرفية اساااااااات ااااااااهم وهي جوساااااااار في أميكع عمع مع حكيييت كينترفري ب ية تنوير  .ج
السايمي االنكليزي وتزويمه بم لوميت جميمع مع جهة، وفقصام تقوية حجة الكيتب وترسايخ مقوالتز 

 هة أخرل. مع ج
ممل وضاااو  التأثر الذي لحق بحكيييت كينترفري مع ألف ليلة وليلة، ف ملية ويي  ويمكع 

للحكي يقوم بز أنيس مع مختلف ا يعيت ال  ب،  عبر ت مد الرواع وني ضمع أطية دافي   الحكي
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 ))ومنذ القميم نظر الى االساااااته ل الذي افتتحت بز اصااااا  كينترفري على أنهي تقمم مساااااحًي تيميً 
وأ  طريقة تجم هم عنم المساااااي  ب م ع اااااي  ساااااخي، يقتر  عليهم (163)تقرفييً لألنميط االجتميعية((

المضييف، أ  يسرد ك  واحم منهم حكييتيع، وأ  مع يحسع أجيدع الق . سيكيف  ب  يم اهي، 
ومع يألز وذلك يواةاااااا  الرحلة إلى كينترفري ويكو  حكمًي على أفضاااااا  القصاااااا ، وهذا مي ينظم 

لذي تن لق منز الحكيييت، المتنوعة، فمنهي حكيييت للحب والخرافة والقميساااااااايع، واألمثيل اإلطية ا
 والمواع  والخ ب والحيوا  وغيرهي. 

ومثلمي أساااااالألني أ  جوساااااار ام اسااااااتمم ب   حكيييتز مع اصاااااا  اااااااراية وأخرل غرفية، 
تجية ال يئميع فحكيية ةج  القينو  التي تموة أحماثهي حول لهألة سااااال ي  ساااااوةيي لساااااميع أخبية ال

مع ةومي والحميث عع الألتيع الحساااااني  ونت اإلمبراطوة والذي وةااااالت لهألتز أليهي حم التخلي عع 
دينز هو وجميعتز ألج  الحصاااااااااااول عليهي والزواج منهي، األمر الذي يثير غضاااااااااااب والمتز لت يير 

يسااااتثني  الألتيع مراساااام الزواج واتلهم بالذيع حضااااروا دينز، ب م أ  ت م جميعتهي للهجوم على القوم 
)حكيية عمر الن مي  )إلى حم مي مي  تت اايبزالحسااني  التي تهر  بسااألينة إلى أحمل الجزة، وهذه 

 .(164)((مي ولميز اركي  وضو  المكي 
فقم اساتممهي جوسار مع أحمل حكيييت ألف ليلة  (165)((حكيية بيئي ةاكوك ال ألرا )أمي )

ي يبيي مي لميز مع بضاااااااااااااايئي، فيتب ز ةج   وليلة التي تموة حول ةحلة تيجر إلى أحمل المم  ك
ي بي  يقضااااااااايي عليز ويأللحي بأموالز، ألتظيهرا أنهمي تيجرا  إال أنهمي نصااااااااابي لز المكيمع والمكر، وحل

وفي الوات نألساااااااز يضااااااامر أحمهمي لألخر في نألسااااااايهمي ال ما ، فمكر ك  منهمي بي خر أدل إلى 
 موتهمي بيلسم، وتخل  التيجر منهمي. 

مع القصاااااا  التي تك ااااااف نألي  ودج  ب   أدعيي   اً ييت كينترفري كثير كمي تضاااااام حكي
، همفًي لهيالميع والمبيدد والمتظيهريع بيلتقول ةييً ، وف   القصااااا  تتخذ مع ال برع والموعظة، 

)مي )قول، تعبم الحميم يونس لحكيييت كينترفري المكتوة وفي مقممة كتبهي المكتوة مجمي وهبز و 
رفري أو متذو  لمي تحكيز مع أهماف ومي تصاااااااااوةه مع ااااااااااخصاااااااااييت إال مع داةس لحكيييت كينت

. وي ود اإلوااماع في هااذا، إلى مهاايةع الكاايتااب (166)((ويتااذكر على الألوة حكاايياايت ألف ليلااة وليلااة
االنجليزي جوسار في توظيف وتميث  الصاوة واألااكيل والرموز والم يني في حضايةتيع مختلألتيع 
بمساااااايفيت ب يمع، ممي يمث  أةاى سااااااب  تقية  ال اااااا و  والحضاااااايةات فكريًي ونألساااااايًي اسااااااتنيداً إلى 

 ية  ويع الثقيفيت. الت بيقيت الم رفية في الألهم المتكيفي  لألد  المق
 اسم الوردة: ألمبيرتو إيكو

للكيتب والمألكر السااايميولوجي االي يلي أمبيرتو ايكو، جماًل  (167)"اسااام الوةدع"أثيةت ةواية 
،  لك مي يت لق بكط   عنوا  الرواية الذي 1980واس ًي ويع األوسيط األدوية، منذ ةموةهي سنة 
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مي أ  ال مق البوليسااااااااااي للرواية لم يمني ايكو مع ال يمت بأدنى ةاااااااااالة لمجرييت األحماا فيهي، 
 . "دير الجريمة"استب يد ال نوا  األول الذي أطلقز عليهي وهو 

)الصمفة وحمهي ج لتني استقر على فكرع )ويذكر ايكو سبب اختييةه السم الوةدع، في أ  
، لمةجة أنهي تكيد اسااااااااام الوةدع، ولقم ةااني هذا ال نوا ، أل  الوةدع ةاااااااااوةع ةمزية مليئة بيلمالالت

. ويكمع الجمل أيضااااااااااااااًي في ميال يقولز الن ، أو عع (168)((تألقم في نهيية األمر، ك  المالالت
الذي أطلق خلف كلميت اساااااااااااااام الوةدع ومي وةا  نواييهي، ومي يؤدي التأوي  مع دوة كبير بكط   

استممهي ايكو مع مألهوم  الم نى المألتو  في خلق الم يني والمالالت وتكوينهي، أمي فكرع الرواية فقم
م الحكي)حكيية وزير الملك يوني  و )الكتي  المسااااااااااااااموم، الذي وةد حكييتز في ألف ليلة وليلة في 

التي تموة حول حكيم اسااات يع أ  ي اااألي ملكًي مع دا  جلمي، ب م أ  أااااهر الوزير  (169)(دويي (
لذي يقني الملك بيتخي ه م لخ وةتز، األمر االحكيحساامه وكيمه إلانيع الملك بضااروةع التخل  مع 

همية  كتي  خيصم، الذي ي لب منز مهلة لتوزيي كتبز ويع ت ميذه وتخصااااااي  الحكياراة إعمام 
للملك، وعنم تسلم الملك الكتي  الذي تصألحز وةاة وةاة دو  أ  يرل أي اي  مكتو  فيز ليقرأه، 

و  إلى أ  يسري السم في م المزيم مع التصأل  بيلوةايت بحثيً عع مي هو مكتالحكيوعنمهي ي لب 
 م في المفيع عع نألسز. الحكيفم ولسي  الملك، وكي  هذا هو س   

  تكيد تكو  هذه الحبكة وتألصااااااااااااااي تهي مع اإلحماا، ةموزًا عميقة لمي يروم الكيتب تحوي
االنتباايه أليااز وألب اام مااي يااذهااب أليااز الخياايل عمااي يااموة مع انتهاايك لقيم وم تقاامات في أماايكع تلو  

)ومت لي هذه الحيلة حقًي طريقة أحمم الصااااااام ي )بمأليهيم النقي  والألضااااااايلة، ويقول مترجم الرواية 
أنز يجساااام و كية ألنهي تج   مع كتي  ي تبره الب   مضااااارًا وال تجوز ارا تز كتيبًي مسااااامومًي كمي 

مألهوم "الهمية المساامومة" إ  يقول يوةج ال اايخ ل ولييلمو دا بيسااكيةفي  عنممي اكت ااف ساار الكتي  
"اجلس" هي  ي مكيفأتك ثم يحرضااااز على القرا ع، أ   تصااااأل  يي غولييلمو، لقم انتصاااارت، ويزيم 

 .(170)((في تحريضز هيي، اارأ، تصأل ، أنز لك، لقم استحققتز
ي تصاااااميم وةسااااام ووليساااااي ألحماا تموة ب مو  في أحم أديرع وأ  ةواية اسااااام الوةدع ه

اااااااااميلي اي يليي، حيث تتكرة في المير جرائم ات  النسااااااااي ، وثمة وجود ةو  اااااااااريرع داخ  جمةا  
المير، وهنيك ةج  واحم يمعى وليم، ي تقم ووجود ااااااااااااااخ  مي يقف وةا  هذه الجرائم، فهو ةاهب 

عنهي لب اااااااايعتهي وخلوهي مع الرو  المساااااااايحية، وفي   كي ولز خبرع في محيكم التألتية التي تخلى
 نهيية األمر يتمكع وليم مع م رفة القيت  الحقيقي، وفك األل يز. 

وأحماا ةواية اسااام الوةدع مساااتممع مع الميضاااي، أف يل وااااخصاااييت، وفقمة مع المركب 
ي الرومينس ق ساااااااارد الميضااااااااي منهائالنيتج مع الوااي والخييل، والمبرتو ايكو ث ثة خييةات في طر 

الخييلي وحكيييت الم يمرات ال نيألة والرواييت التيةيخية، ويبمو أنز ام اختية نمط الرواية التيةيخية 
)الرواييت التيةيخية ال تقتصاااااااااار على تحميم )في طريقة كتيوتز لرواية اساااااااااام الوةدع، ألنز ي تقم أ  
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ساااااابي  حتى ومأت وبط  في األساااااابي  الميضااااااية لألحماا، و  تتبي ال ملية التي مرت وهي هذه األ
وهذا مي يزيم عمق البحث في جذوة الميضااااااااااااااي وأساااااااااااااابي  مكونيت أحماثز،  (171)((إحماا أثيةهي

واخصييتز وفمي يقر  الصوةع مع أعيدع عر  المروي التيةيخي بأسلو  آخر، محم  بكم كبير 
يل  ميت مي مع ال ااااحنيت الماللية امتمت لمساااايحيت ال حمود لهي، والساااارد في الرواية المت اااابي ب

البني  الكبير والمركب في ت اااااك تز الوم أ  يميع إلى انساااااي  ألف ليلة وليلة وت اااااك تهي، وةوحهي 
)أةيم أ  أةل المخ وط األخير مع المجلم الذي يحتوي على )ال رفية، يقول غولييلمو في الرواية، 

 .(172)((ون  عرفي وآخر سرييني وعلى تألسير أو على نسخة مع ال  ي  السري ل بريين
وتأتي أهمية ةواية اساااااام الوةدع بيلنساااااابة للقيةد ال رفي، ممي تضاااااامنتز مع البو  الصااااااري  
ب لوم ال ر  وحكمتهم ودوةهم في إاااااايعة مماةس ال لوم والم يةف، مي أ  البني  ال اااااكلي للرواية 

ق عيلميًي، ال يتنيول ب ك  مبيار موضوعًي عرفيًي أو إس ميي، وألهمية هذه الرواية ونجيحهي المتحق
تم تجساااااااايمهي فيلمًي ةوائييً يحم  االساااااااام نألسااااااااز، مع ب ولة الألني  ال يلمي اااااااااو  كونري والممث  

 األمريكي كريستيي  س تر وإخراج الألرنسي جي  جيك أنود. 
 

 فولتير

ي م الكيتب الألرنسي السيخر فولتير أستي اً وأديبيً للقر  الثيمع ع ر، والذي أومل اهتميمز 
يييت الخييلية، بأد  نقي ومر  يتماخ  فيز الخييل بيلوااي، وهو الذي أعلع تأكيمه بيلقصاا  والحك

بأنز ارأ اللييلي ال رفية أةفي ع اار مرع، فيكتسااب منهي ساا ة الخييل وةو  الم يمرع والسااخرية والنقم 
ال  ع، مي أنز نيل مع الم يةف التيةيخية أةااااول القصاااا  والحبكيت، ونه  منهي بينتقي  دايق، 

يسااااااخر الألع مع  يً فيلسااااااوف بكونزااااااامع الخييل التي تحيف  على المأليهيم واألفكية والم لوميت،  مي
 أج  الألكر. 

ونحع في هذا الموضااااااااااااااي مع البحث م نيو  بجز  مهم مع أد  هذا المألكر، وهو ممل 
على نتيجز ه ب ك  أام ، ؤ التأثير الذي تركتز حكيييت ألف ليلة وليلة ب ك  خيص وال ر  وأجوا

وهي جز  مع مجموعتز  (173)(()اصااااااااااا  وحكيييت)ولألولتير اصااااااااااا  متألراة ب نوا  االوماعي. 
القصااااااصااااااية الكيملة، وفيهي عمد مع القصاااااا ، منهي األوي  واألسااااااود وأميرع بيو  والمتواساااااايي ، 

)لو سااااامحني ألنألساااااني ووضاااااي عنوا  خيص لهذه )وغيرهي مع القصااااا  التي يقول عنهي مترجمهي، 
فقلني عنهي أنهي: ألف ليلة وليلة الألرنسااااااااااااية، ول مري مي كي  فولتير لي تر  على مث  المجموعة، 

هذا ال نوا  وهو الذي ج   مع ألف ليلة وليلة كتيبز األثير، ونسااااااج أساااااالوفز على غراةهي مع ب م 
 . (174)(("فرنستة" سيخرع

الألكرع الأللسألية ولم ي م فولتير متهمًي بكعجيبز بيل ر ، فحسب، وإنمي ت مل  لك إلى تبنيز 
ة عع األفكااية المحكمااة في الت بير عع الوااي الباايئس الاذي عاينى منااز، بايسااااااااااااااتخاامام النقام المؤلألاا
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، فكتب ةواية زاديج الم اااااااااااب ة الظلماالجتميعي ال  ع وةسااااااااااام ةاااااااااااوةع لمجتمي خييلي خيل مع 
مينية بيلقضااااي  والقمة، وكتب أيضااااًي األوي  واألسااااود التي تسااااخر مع المؤسااااساااايت السااااييسااااية وال

 والقضيئية. 
تلك التي تحم  أجوا  ال اااار  نجم أ  ال اااار  والساااايمي وعنم ارا ع مجموعيتز القصااااصااااية 

طز حسيع،  المكتوة عنم فولتير ي ك  داف ًي اويًي ألسلو  نقم السييسة والمجتمي واألخ  ، ويقول
 ياتز وةااتز ووجهتز )مر بألولتير طوة مع أطواة حييتز األدوية، ارأ فيهي ترجمة ألف ليلة وليلة، ف)

إلى دةاساااااااااة أموة ال ااااااااار ، ف ر  في هذه المةاساااااااااة إلى أ نيز، واخرج للنيس اصاااااااااصاااااااااًي ااااااااااراية 
فرانساااااايس لوكسااااااي ، حتمية ااتبيس زاديج مع مؤلف عرفي،  المؤلف. وام أكم النيام و (175)((بيةعة
وكماااي ن لم فاااأ  فولتير اسااااااااااااااتلهم فكرع زادياااك مع مؤلف عرفي يتضاااااااااااااامع أساااااااااااااا وةع األمرا  ))

 وم روف أ  هذه األس وةع هي مع اص  ألف ليلة وليلة. .(176)((الث ثة
 

 قصة زاديج أو القدر. لفولتير.

حول ااااااي  بيولي أطلي على كتب  "ةااااايد "أو كمي يسااااامونز  (177)((اصاااااة زاديج))تموة 
زةاداااااات والكلمانييع وفلساااااألة األوليع، وهمز أ  يكو  سااااا يمًا في مملكة بيو ، إال أنز ت ر  إلى 
الكثير مع المخاايطر والمحع أدت إلى مخاايلألااة من ق األااااااااااااااايااي ، إ  انتقاا  مع حياايع الترف إلى 

 نقيضز، وفيي عبمًا في األسوا ، وايةك في الحرو . 
يكو  فولتير ام أعر  عع ممل االساااااتأليدع ال ميقة مع حكيييت ألف  وفي اصاااااة ةااااايد 

ليلة وليلة وفلسألتهي وفنيئهي الحكيئي،  لك أ  فلسألة القضي  والقمة التي ظهرت في اللييلي ال رفية 
، تلك الأللساااألة المرتب ة بسااالوك "ةااايد "زاديج  ةكينت مصااامةًا مهمًي ونب ًي ال غبية عليز في اصااا

كمي أ  فولتير ام اعتمم في زاديج الموااف ال نيألة والتبمالت المصااااايرية المهمة اإلنساااااي  وأخ از، 
في ت يير المجرل الحكيئي ووايئ ز كضاارفة ال يع وا ي األنف وات  ال  اايق، وانق   الحب إلى 

 عما ، بمي في  لك ت مد الخيينيت وتحوالتهي، ومع ال ية في اصر إلى ال ية في كوخ. 
  ينسج "زاديج" على منوال القص  ال راي المتبي في حكيييت ألف )لقم حيول فولتير أ)
.  لك مي يتجلى في طريقة الساااااااااااااارد والرواية الجيةية في نمط ألف ليلة وليلة، مي (178)((ليلة وليلة

المنيخ وال قوس ال راية ال يئ ة بمي في  لك اختيية أسمي  ال خصييت واألميكع التي تموة فيهي 
نحهي فولتير جلبي  اللييلي ال رفية،  لك مي اكسااابهي الت اااويق ب ااا ف الحوادا، وهي ااااخصاااييت م

ااااااااميم. وام ومأت اصاااااااتز زاديج في بيو  وانتهت فيهي مروةًا بمصااااااار وةاااااااحرا  ال ر ، واألجوا  
 ال راية. 

 
 قصص بورخيس: وعالم ألف ليلة وليلة 
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ترك ثروع كبيرع مع األعماايل و وونيس آيريس،  –في األةجنتيع  1899ولاام ووةخيس عاايم 
األدوية في ال اااا ر والقصااااة القصاااايرع، ب م أ  عيش في مكتبة والمه حيث كينت م يل يتز األولى، 

ويع وأايةي  هاااااااااااا.ج. ويلز، ستيألنسع وكيلبنلغ، تألف ليلة وليلة وةواييت ت يةلز ديكنز، وميةك 
، وارأ ووةخيس األد ةااااااااااااااا  إلى المراتااب ال ليااي في فقاام عرف عع ووةخيس أنااز كاايتااب كوني، و 

الحظر المألرو  مع رغم على الحكيييت ألف ليلة وليلة خلساااة على سااا   المنزل، الفتنينز وهي، 
مع  اً عليهااي بساااااااااااااابااب االباايحياايت المليئااة وهااي، وارأ الكثير مع نتاايجاايت األد  ال اايلمي وترجم عاامد

على غراة  –)وألف كتيبًي هو عبيةع عع مجموعة حكيييت اااااراية )المةاساااايت والرواييت وال اااا ر، 
 .(179)((ألف ليلة وليلة

منهي المخيلة واللقي   (180)"تقرير ورودي واص  أخرل "ولبوةخيس سلسلة حكيييت ب نوا  
وحكااايياااة ةوزنااامو خواةيز والجااامع والمبااايةزع وتقرير ورودي، واااام من  ووةخيس كتااايبااايتاااز تنوي ااايت 

متواي، مي خلق التراب  غير، ب ر  المأليجرت الزاحألة نحو التقليميو  وإيحي ات تخ ت األساااال
واالنتظية، وام فض  الحلم احنة في ب   اصصز العتقيده وذلك، وعم الخييل فضي  ينأل عع 

)ج لت حكيييتي ب يمع ب   ال ااااااااااااااي ، إ  في الزمي  أو في المكي ، )الوااي، إ  يقول ووةخيس 
رية، تهمف حكيييتي، كحكيييت ألف ليلة وليلة، إلى التساااااااااالية هكذا يساااااااااات يي الخييل أ  يل ب بح

واإلثيةع، وال تب ي اإلانيع أط اًي، ول   همفًي كهذا يمني االفترا  بأنني ابحث عع ساااااجع نألساااااي 
ي  الذيع لهم . ولهذا ي م ووةخيس مع األدب(181)((يةئفي ورج عيجي، السااااااات يدع الصاااااااوةع الساااااااينمي

المييديع والزوايي التي تنيولهي في كتيبيتز، التي جذةهي  ،  لك لسااااااااااا ةبصااااااااااامة خيةاااااااااااة في األد 
عوالم ألف ليلااة وليلاة ووةخيس )ياامخاا  )، والوهم والخياا لواا يااة ال تخلو مع السااااااااااااااخريااة ابم م  

وغوتز ونيت ااااز وهوميروس وجلجيمة والتصااااوف واألساااايطير والحكيييت ال اااا بية، ويمل على ك  
 .(182)((ل يت، مث  آلف وسردييت وتخي ت ومتيهيت  لك أعميلز الم بوعة والمترجمة إلى عمع

، فهو يقتر  نظرية تخيلية للحكيية، وي اااحع الحكيولبوةخيس طريقة خيةاااة في ةااانيعة 
فيهي فكرع الضاااااروةع والت مد مي اساااااتخمام ك  مأليةايت ال  نهيئي، وأ  الحكيية تألر  نألساااااهي عع 

ت غير منتهياااة ت يااام أنتااايج الم ااايني طريق ت ااامدهااي الممكع وأ  القرا ات في الحكاااييااة هي ترددا
وتحر  على تحريف التحوي ت المثبتاة في ةكايئز الحكايياة،  لاك أل  أي كتاي  أو حكايياة غير 

مع الصااااااااااااااوة التي اختلألت عليهي دةجيت الرؤية، إ   أختأليؤهبمي يمكع   ً مكتم  بحكم كونز محم
زدواجيااة تظهر كرابط وكظرف في )ال وجود للحكااييااة إال واام ًا مع ازدواجيتهااي الااماخليااة، هااذه اال)

. (183)((ع اة غير متميثلة، ك  حكيية في لحظة ت كلهي هي أظهية الست يدع متنياضة مي  اتهي
وأ  التنيا  مي الذات هو اللحي  وركب المتيهة، التي ينظر ووةخيس عبرهي إلى الكو  ووةااااااااألز 

لضااييع اإلنسااي  فيز، ويبمو أ  هذه الساا ة في األفق هي التي ارفت ووةخيس   ً ايب يً واساا  فضااي ً 
في أجوا  ولييلي ألف ليلة وليلة والسيمي مع ثقيفة ال ر ، لهول األس وةع والخييل التي تتمتي وهي، 
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ب مه الكتي  األوحم الذي نيل إعجيبز وال يضاااااااااااااايهيز أي كتي ، ويقول ووةخيس في محيضاااااااااااااارتز 
)عنممي أفكر في ألف ليلة وليلة فأ  أول )هيةفيةد، عع كتي  ألف ليلة وليلة  الخيمساااااة في جيم ة

مي أخذه في االعتبية هو أحسااايس فساااي  بيلحرية، وثمة متساااي للتألكير في أ  الكتي  ضاااخم، وأ  
القصاااااة ال تنتهي أومًا، وأنني لع نصااااا  إلى النهيية م لقًي، يمكع لني أال نذةع األلف ليلة وليلة كلهي 

ولكع وااي أنهي موجودع هنيك، يزيم إلى حم مي، مع عظمة المسااااااااااااااألة،  لك أنني ن رف أنز  أومًا،
يمكع لني أ  نت مق في الكتي  أكثر، وأنني نساااااااااااات يي مواةاااااااااااالة  ةع الصااااااااااااألحيت، وأ  ال جيئب 

 . (184)((والسحرع وال قيقيت الث ا الجمي ت سيكو  هنيك دائمًي، بينتظيةني
لة وليلة في نظريتز األدوية وةؤيتز لل يلم والوجود، فقم ايم وتجسااام اهتميم ووةخيس بألف لي

ومةاساااة تحليلية للييلي ال رفية ومكيمع ونيتهي وم اااروعهي الحكيئي، وأخرل بيسااات راضاااتز الترجميت 
المختلألة لكتي  ألف ليلة وليلة وفيي  األثر الذي عرف جليًي على ا دا  ال رفية بمختلف أجنيس 

تردد في أط   تااأثره واعتنااياااز البهااي  ال ااااااااااااااراي الااذي طبي  ائقتااز األدويااة ا دا  والألنو ، ولع ي
)عنممي )واإلنسااااااااااينية، فقم عم اللييلي بمصاااااااااايف األد  ال يلمي الرفيي المكينة، إ  يقول ووةخيس، 

نلجأ إلى ألف ليلة وليلة، نجم أ  النسااخة ال رفية مع االوديسااي، أي ةح ت ساانمبيد الساابي، ليساات 
 . (185)((اصة م يمرات، وأظع أنني نقرؤهي على أنهي كذلك اصة عودع وإنمي

، وهي مع الحكيييت التي تموة حول الرغبة The Southوكتب ووةخيس اصاااااااااااااة الجنو  
 .واألم  في الألهم المض ر  للوااي، مي أنهي تمس تأليةي   اتية وحمى الهذيي 
رع ةوحيًي وخييليًي، ويتحما الكيتب األةجنتيني عع عيلم ال اااااااااار ، وتراثز، وثقيفيتز الساااااااااايح

)وفي اصااااااتز البرا  يساااااات ير أساااااامي  القرآ  ومحمم وف   التراا اإلساااااا مي، ويذكر فيز فرس )
البحر في كتي  ألف ليلة وليلة، الذي طيلمي أده اااااااااز، وعبر ارا تز لألنياااااااااايم القميمة التي حملهي 

 . (186)((اراي م هم الأليتحو  إلى أميركي األويرية وهي التي أيقظت عنمه ميلز نحو مي هو
هذا ال  ااااااااااااااق الذي يرفط ووةخيس بيللييلي ال رفية نمي منذ طألولتز، وفي ثنييي مكتبة والمه 

كتي  "الكبيرع، التي كينت تضاام كتي  ألف ليلة وليلة، وعلى الرغم مع م رفتز وسااميعز عنز، بأنز 
وفيعترافز، يقول، ، أال أنز كي  مسااااااااااااااحوةًا بز، وتملكتز ةغبة كبيرع حم النهم في ارا تز، "الألواحة

. وت لق ووةخيس في (187)(()لقم اسااااااااااااااتولى علي  لك السااااااااااااااحر إلى حم أنني ارأت البقية جمي يً )
)ةااااية طمو  ووةخيس، )المكتبة ولم يبت م عنهي، إلى أ  ةااااية كيتبًي، ويقول ساااا يم ال ينمي عنز 

تي  الكتب، الذي أ  ي يم كتيبة ألف ليلة وليلة،  لك الكتي  الذي ي ني كتي  الساااارد الخيلم، أو ك
 .(188)((ي م  الثقيفيت كلهي، الل يت كلهي، والزمع كلز
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يأتي أنمةسااااااااااااااع إلى كتيبة القصاااااااااااااا  الخرافية ب م مروة ار  واحم على ترجمة أن وا  
اصة وةواية، كي  عمق الثقيفة ال رفية واضحًي في ب   أعميلز، وفي  75جيالنم، فقم كتب ارابة 

)ام )مساتوحى مع ألف ليلة وليلة، ويذكر المسات ر  د. ساتي غيساموساع.  كتب كتيبيً  1839سانة 
هاااااااااااااااا.ك أنمةسع في األد  ال رفي بكتي  ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنز، مضيفًي  يمكع مقيةنة أد 

أليهمي وهج ا ر الصحرا  ال رفي في وةألز عيلي الحسيسية لل بي ة ومقيميت الحريري أو مكنة 
 .(189)((المتنبي البيةعة بيلم نى المزدوج للكلميت

ةاااااااااييغيت تجلت فيهي  محملة بأجوا  ااااااااااراية مي (190)(()الحقيبة ال يئرع)وتأتي اصاااااااااتز 
ال ااااروط البنيئية للحكي وموةاااا ت الساااارد، إ  ومأ اصااااتز ب بيةع: كي  ييمي كي  في اميم الزمي ، 

، أمي ال ميد األساااااااااااااايس في الحكيية فهو الحقيبة وهذه عيدع سااااااااااااااردية مع عيدات الحكيييت ال رفية
المساااااااااااحوة في ألف ليلة وليلة، كمي نمت  "البسااااااااااايط ال يئر"تذهب ب يمًا عع فكرع  الال يئرع التي 

 .م  ييت الق  على وفق سيي  الحكيية اإلطية الواةد في لييليني ال رفية
واصااة أنمةسااع هذه هي واحمع مع القصاا  التي طيلمي ت ااب ت بيلصااييغة الحكيئية التي 

كيئية، ااااتهرت وهي ألف ليلة وليلة والمسااميع الحكيية اإلطية مي القصاا  وخييالت المحركيت الح
)لكنهي ةيةت األسيس في فع الق  بيلنسبة لا )والتي عمهي غيسموسع، مصمةًا ةئيسيًي، إ  يقول، 

 . (191)((ها.ك. أنمةسع
ويبمو أ  اصااااا  أنمةساااااع ام اساااااتوعبت دةس اللييلي ال رفية، جيمًا إ   هبت إلى البحر 

ر الرح ت، والحمقى وعروسااااااااااز والصااااااااااييد والملك والملكة، والألقير وال ني والألتيع وال جوز، وسااااااااااأل
 واأل كيي ، والحيوانيت واألح م وال ييطيع وك  مي يمت بصلة إلى ااتراطيت المحكي الخرافي. 

 
 1870-1812قصص تشارلز ديكنز

لم يثر خييل ديكنز اااااااااااااااي  في أعميلز األدوية أكثر مع حكيييت ألف ليلة وليلة إ  ةافق 
 -منهي:و خييلز اخصية اهرزاد عنم كتيبة اصصز وةواييتز، 

وفيهي استخمام أسلو  الحكيية اإلطية، إ  يبمأ بقص  يأجوج ومأجوج،  "سيعة السيم همألري " ❖
)يرام جساام ميةد ضااخم ولو  الألحم، غية  في نومز وةأسااز على حجر ساايمه، وفيلقر  منهمي )

ةانمو  زجيجي، م لق بأاأليل أةف ة مع الم م  البرا ، حيث يبقي السايمع حبيساة حيع يكو  
، وهذه ةاااوةع (192)((، وت اااير السااايمع إلى الملكيع أعلى ال اااجرع، فيهب ي  في ةفقمساااتيقضااايً 

ةائ ة مع ةااوة وماية حكيية الملك اااهريية وأخيز ااايه زمي  عنممي غيدةا مملكتيهمي إلى ب د 
 بقوع مواا تهي، وإال تخبر سيمهي. أخرل والتقيي الصبية زوجة ال ألريت التي أةادت 

أمم ديكنز اصااااااااتز ال ااااااااهيرع هذه بيل ميم مع الصااااااااوة واالساااااااات يةات  (193)((اصااااااااة ممينتيع)) ❖
القصصية، ويبمو أ  اصة الص لوك الثيلث، ةيحب حكيية جب  الم نيطيس وال بي  ال  رع 
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محببة لمل الذيع يسااااااااااااااودو  وجوههم ويبكو  على مصاااااااااااااايرهم ك  ليلة، هي مع الحكيييت ال
 يلي ال رفية. ديكنز، في اصة ممينتيع والتي ااتبسهي مع اص  اللي

وهي أحاامل ةواياايت ديكنز التي لم ي اايدةهااي خياايل ألف ليلااة وليلااة، فألي  "ترنيمااة عياام المي د" ❖
)اااااااااااب  عيم المي د لسااااااااااكروج ةااااااااااوةتز وهو تلميذ جيلس في غرفة مع غرف )م ااااااااااهم منهي 

ي الممةسة، وينمي غيدة بقية ال    إلى ويوتهم لقضي  ال  لة، ولكنز ليس حزينًي، إ  نراه ي يل
وديكنز في ةوايتز هذه أامم على  (194)((اصاااااة ألف ليلة وليلة وعقلز في ب ماد بم ية علي بيبي

وني  اخصية سلبية بخيلة في سكروج وهي ايب ة في سجع لم تقمة على م يدةتز، وهو سجع 
التقيليم، مي أنز واع لمي يحيط بز مع ةااااااااااااااوة مت مدع ألوجز الحقيقة، وهذه محيوالت أعمهي 

 لتأهي  سااااااااااااااكروج للتخل  مع عيداتز والذهي  بز إلى  كرييت طألولتز ديكنز خصاااااااااااااايصاااااااااااااايً 
والحكيييت الخييلية في ألف ليلة وليلة، واسااااااتثمر ديكنز اصاااااا  اللييلي ال رفية وتألصااااااي تهي 
وؤةًا مهمة في النقم االجتميعي والسااااييسااااي لألوضاااايع الساااايئمع في عصااااره، والجوانب الترفوية 

 واألخ اية.

 1863-1811مكبيس ثاكري  سوق الغرور.. وليام

تأتي زييةع ثيكري إلى ال ااااار  والى القيهرع تحميمًا، لت ميق م رفتز بأموة ال ااااار  وانجذابز 
إلى ثقيفة ألف ليلة وليلة وأجوائهي الساااايحرع، وهذا مي اتضاااا  بكتيبيتز واصااااصااااز، فألي ةواية سااااو  

ولييم دوفع الذي يساااتلقي )ينق  المؤلف  كرييت م يل تز أللف ليلة وليلة إلى ااااخصاااية )ال روة، 
في ظ  أحمل األاااااااااجية بمل ب الممةسااااااااة لي يلي ألف ليلة وليلة وينسااااااااى م هي ك  اااااااااي  عع 

 . (195)((حيضره
وفي سااااااااو  ال روة، يتنيمى ااااااااا وة لمل ولييم دوفع بأدنى طبقة تجيه ةااااااااميقتز اساااااااايليي 

مرتي لحكييي الكثير  ، والزواج مع حليألز حتميًي، مي أ  حكيييت ألف ليلة وليلةاً سااااااااملي، كونز تيجر 
مع التجية وأنميط مهنتهم،  لك مي نجمه في ةواية سااااااو  ال روة والتي اسااااااتمم ثيكري ب ضااااااًي مع 

)وإايةات الرواية إلى ألف ليلة وليلة تتركز في حكييتيع همي الرحلة )تأليةيلهي مع اللييلي ال رفية، 
 .(196)((ينوالثينية للسنمبيد البحري، وحكيية األمير احمم والحوةية وري ب

ونحع بصاااااااامد ممل تأثر ثيكري بحكيييت اللييلي ال رفية وتوظيألهي في أدبز القصااااااااصااااااااي 
والروائي، نجمه ام اسااتأليد مع اصاا  مت مدع منهي اصااة الن ااية وهو احم أخوع ح   ب ماد الذي 
يحكي اصااااااتز على مساااااايمي الخليألة هيةو  الرااااااايم وهي اصااااااة اااااااي  فقير يرا مبل ًي عع أويز 

في طبق ويجلس في الساااااااو  ليبي ز، وفينمي هو جيلس يذهب بخييلز وي اااااااتري بز زجيجًي يضااااااا ز 
ب يمًا على انز بيع الزجيج وثمع عيل وةف  بز لي ااااااتري اصاااااارًا وخيواًل وزوجة أميرع، وفينمي زوجتز 
تقمم لز امحًي لي اااااار  فيمتني عع ال اااااار  فتل  عليز، فينتأل ، وفركلة مع اممز، يضاااااار  ال بق 

 لز ويذهب ميلز وي ود مع حلمز بيئسًي فقيرًا. والزجيج وينكسر وي ود إلى حي
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)وف لتز ويكي التي تحلم بيلزواج مع جو )وهذا مي وجمنيه عنم ثيكري في ساااااااااااااو  ال روة 
سااااملي دو  أ  ت رفز، وام ونت لز ال ة في الهوا  وأةاااابحت هي ا مرع فيهي وم هي زوج يقبي في 

وهذا مي أسااق ز  (197)((وال ميميت والق ئم الميساايةخلألية الصااوةع وهي ت ااتم  على أفخر ال ااي   
ثيكري في المجتمي البرجوازي االنكليزي وفكرع ال  ب ولة واألسااااااايرع للظواهر والسااااااالوكيت المحركة 

)أ  لسو  ال روة )للذات بمي تج لهي اب م مي تكو  عع فكرع الب  ، ولهذا يصف أ.س. ديمتريف 
أمي اةنولم كيت  فيصااااااااااااااألهي بأنهي ))ت يلج ةاااااااااااااا وفيت  .(198)("(ةواية ب  ب  "عنوا  ثينوي هو 

ال  ايت ال اااااخصاااااية وخيةاااااة ع ايت الزواج في القر  التيساااااي ع ااااار في مهجي مجتمي ال بقة 
والتي عم  ثيكري فيهي على تضاااااميع وااتبيس ب   القصااااا  والحكيييت  (199)ال ليي االنكليزية((

 ال رفية.
 م1894-1850 –سون روبرت لويس ستيفن –الليالي العربية الجديدة 

ب م دةاسااة  1882عيم  "اللييلي ال رفية الجميمع"اةاامة سااتيألنسااو  كتيبًي خيةااًي بز اسااميه 
كونهاي في انايعتاز أدباًي خايلصاااااااااااااااًي، وكتايباز الخايص هو مجموعاة لجامياة لحكاييايت ألف ليلاة وليلاة 

ساااااتيألنسااااو  )وام اساااااتخمم )اصاااااصاااااية تنيولت حكيييت ااااااهريية والسااااانمبيد واألمير احمم وغيرهي، 
لة وليلة، أسااالو  توالي القصااا  وتوالمهي، مع ااااخصاااية إلى أخرل، ونألس طريقة اصااا  ألف لي

مع مجموعااة اللياايلي ال رفيااة  "ماايساااااااااااااااة الراجااي"و "ناايدي االنتحاايةوهااذا مااي يحااما في اصااااااااااااااتي "
 .(200)((الجميمع

ت وام كي  سااتيألنسااو  مهتمًي بألكرع التضاايد المألوفة في اصاا  ألف ليلة وليلة، التي عرف
عنم ااااااخصااااايتيع على طرفي نقي ، كيلسااااانمبيد البحري، التيجر النيج ، والسااااانمبيد البري الرج  

ةواية زيت القيةوةع مزيجًي عجيبًي مع حكييتي ع   الميع في )وام اساااااااتخمم ساااااااتيألنساااااااو  )الألقير، 
يث ةاااااوة ااااااخصاااااية أحم أوني  هيواي ويمعى كييف إ  والمصااااابي  الساااااحري، والصاااااييد والجني 

. وفي هذه القصاااااااااة مخيطر الم يمرع التي (201)((ل الل نة عليز ب ااااااااارائز ايةوةع الجنييخيطر بحلو 
تألو  حمود الوااي والمألوف، وتقتر  مع م م  األساا وةع وااااتراطيتهي التي ال نسااتب م أ  يتحول 

 ةيحب القيةوةع إلى حجر مي الحألي  على المبمأ األخ اي المراد إيصيلز.
خيةااااًي بيلحكيييت الخرافية والألينتيزية واصاااا  الم يمرات وام اظهر سااااتيألنسااااو  اهتميمًي 

والرح ت، والخواة ، وفااايلحكاااييااايت ال رفياااة، وهاااذا ماااي يؤكااامه جوال  حااايجي مترجم دكتوة جيكاا  
)أومل إعجيبز بيلقص  ال فتة في اللييلي ال رفية الجميمع، أو لييل جميمع )ومستر هييم إ  يقول: 
ي اصصًي فريمع ال نظير لهي حيث الجرائم واألسراة أالثمة التي ، واعتبره1882مع ألف ليلة وليلة 

يتخلى ساااتيألنساااو  عع ول ز بقصااا  الخييل واألح م  م. ول(202)(يقترفهي وجوه المجتمي البيةزو (
 بقص  الم يمرات.  يً مول  يً كيتبووةألز وال رائب، ولهذا فقم ةنف 

 1909-1828قصص: جورج ميريديث وألف ليلة وليلة 



 ة في السينما والتلفزيون عند الغرب  لألف ليلة ولي

 

65 

 

ارأ ميريميث ألف ليلة وليلة منذ طألولتز، وت لم منهي، وحذا حذوهي وعم  على وني  ب   
 :(203)عنم ال ر ، ومنهيالحكيوطريقتز ةواييتز على نهج اللييلي ال رفية وأسلو  

لز اصاااااة اااااابلى بيجراج: ضااااامنهي ميريميث مميلك واصاااااوةًا تحت األة  وملكًي نيئمًي، يحلق  •
ل أليةيت واألميرات، ومي حلق ال  ر السحري ل جبيت إال لتحرير ا ره مع اب  ابلى، وفيهي ا

الممينة وسااااااااااااااكينهي، والقضااااااااااااااي  على الظلم اإلنساااااااااااااايني واالجتميعي، وتمتل  هذه القصااااااااااااااة 
المأخو ع مع ألف ليلة وليلة، مث  طيئر الرخ، والجني الذي يخمم ساااااااااايمتز ثم  بيلموضااااااااااوعيت

 ينقلب عليهي، والمصبي  السحري. 

)وهي اصاااااااة ااااااااي  فيهي ةي  مع م يمرات الأليةس التي تهب على )نم: اصاااااااة هيةي ةت ااااااامو  •
ال صاااااااااوة الحميثة، بحيث أ  اااااااااايئًي ي ااااااااابز اراع المةوع وتكسااااااااار الرمي ، ويبمو وكأنز يمتزج 

وتأتي أحماا ةيت اااااااااااااامونم على غراة م يمرات األمير امر  (204)(بأةااااااااااااااوات الحييع الجميمع(
قة التزاوج ويع ةو  ألف ليلة وليلة وةوايتز الزمي  ونسااااااااااااقهي وأحماثهي، وام وظف ميريميث طري

الذي ونى حييتز على  "ةول ")أ  اااخ  هيةي محكوم ب ااخصااية أويز )عع طريق اإليهيم، إ  
األوهيم واألح م، على نحو مي جي  في حكيية الصاااااااااااااا يليك الث ثة، وفيهي يقرأ األ  واالوع 

اونز في ساااااااااالساااااااااالة مع الوايئي  "اللييلي ال رفية" وهي أااااااااااايةع لمي ساااااااااايقوم بز األ  مع إدخيل
 .(205)((واألحماا التي ت بز مي جي  بحكيييت ألف ليلة وليلة

ايألي  هيةنجتو : وهي مع ةواييت ميريميث  ات التميس الواض  مي حكيييت ألف ليلة وليلة،  •
وفيهي ااترا  مع ااااخصاااية ع   الميع ب اااخصاااية ايألي ، كمي ضااامع ميريميث في ةوايتز هذه 

يم ودوةه في أظهية ال مالة ومقيلبز مي النيئم اليقظي  وحكييتز الم روفة اااخصااية هيةو  الرااا
 فيهي.

حلي تز عع لتوكي  ميريميث ام أجرل دةاسااااااايت عمع في القصااااااا  ال اااااااراي وأخضااااااا ز 
الخييل والوهم والوااي، ويرل الوجو  في أ  ال يتم المزج ويع الوهم والوااي مع اب  الراوية اهرزاد 

بيألوهيم، فألي ةوايتز  الق تقم أ  على اااااااااااااااهرزاد أ  ال ت يلي مع أغني  في حكيييتهي، وهو ي 
)تحم مع هذه األوهيم المأخو ع مع الحكيييت ال رفية عع مساااااااااااايعمع )يمعو ب لتز إلى أ   "فتوةيي"

الجع وال يوة المساااااحوةع، وهي ان بيعيت تساااااكع ون ااااايط في  هنهي حتى أنهي تخيف مع أ  يألقم 
 .(206)((ايي هذا الذهع سي رتز على األ

أسااالو  السااارد القصاااصاااي ال اااراي، ينم عع ممل تأثره بحكيييت بيث ولي واهتميم يمولمير 
عنمهي، وام كتب مريميث الساااااارد ق ائألف ليلة وليلة وامةتز على اكت اااااايف أساااااايليب اااااااهرزاد وطر 

ق السرد وحكي اهرزاد، وام ايل عنهي النيام جوةج هنري ائتأثرًا ب ر  "ح اة ايغبيت"ةواية ب نوا  
)أ  ح اة اااااااايغبيت أكثر ااااااااراية مع ديوا  غوتز، إ  ولغ تميمًي ةو  الرومينس ال رفي، )لويس، 

. وهذا ليس أا  مع (207)((ميزجًي مزجًي سااااااايئ ًي أسااااااالوفز وتلك الصاااااااب ة، الب غة ال رفية وةاااااااوةهي
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الذي اسااااااااااااااتأليد منز ميريميث مع وني ات الق  ومضاااااااااااااايميع  المهيةع لقوع الخييل والتركيب التقني
في ألف ليلة وليلة، ب م أ  أدةك أ  كنوز ال اااااااار ، ليساااااااات ايةاااااااارع على الجع والخواة   الحكي

والم يمرات، وإنمي عيلم واساااااي حول ال ااااايم  مع المييديع وغزا دايئق األموة وأجزا هي بسااااا ة مع 
 نألو  ال ق . و الخييل 

 وألف ليلة وليلة  Grimmقصص األخوين كرم 

األلمي  المتأثريع بكتي  ألف ليلة  ع اااااار مع كتي  القر  التيسااااااي )*(األخوا  كرم أو جرم
وليلة، أييم انت ااااااااااااااية ترجميت الحكيييت ال رفية إلى األلمينية، وام عم  على طبي عمد كبير مع 

)وأ  )حكيية، وفمي يقية  المأتي  1815و  1812القصاااااااااااااا  المتأثرع بيللييلي ال رفية في عيمي 
مجموعة منهي ت ود إلى ألف ليلة وليلة ومنهي: حكيية الصااااااااااااااييد وزوجتز وحكيية الميكر وساااااااااااااايمه 
وحكيية ساااتة يذةعو  المنيي وحكيية جب  الذهب وحكيية ال يوة الث ثة وحكيية عيع الحييع وحكيية 

 .(208)(ي(الرو  في الزجيجة وحكيية جب  سمسي التي أخذت مع حكيية علي بيب
القصاااااااصاااااااية لألخويع جرم ام أخذت ب ضاااااااهي مع اط عهمي على المجموعيت أ  ب   

اعترف المؤلألي  )أع ه فقم ) يالتراا ال اااألوي ومي تنيالتز األلساااع مع حكيييت أمي الحكيييت الثمين
 .(209)((في الت ليقيت بأ  ثميني اص  في المجموعة مع اثر ألف ليلة وليلة

ينية المقتبسااااة مع حكيييت ألف ليلة وليلة، انت اااايةاً وانت اااارت هذه القصاااا  ال اااا بية األلم
واساااا ًي ممي ساااايعم على ترجمتهي إلى عمد كبير مع الل يت، وعلى نحو  أثيةت جماًل ويع األوساااايط 

)ولمي كينت حكيييت األخويع جرم، ام انت ااااااااارت انت ااااااااايةاً هيئً ، فقم أثيةت مسااااااااايج ت )األدوية، 
 "البو  الذهبي"اةنم اللذيع اةامةا مجموعة م ايوهة ب نوا  عنيألة ويع ةايحبيهي وفيع ورنتيو وفو  
قيئم على الثقيفي الجمل الحواة و مث  هذا ال. أ  ااااايوع (210)((حول الصااااييغة الألنية وال اااا ر الألني

الت اااااااااااااايبز واالخت ف، يساااااااااااااايعم على تأكيم األثر الذي تركتز حكيييت ألف ليلة وليلة في الثقيفة 
  األوةوفية، وفأجنيسهي المت مدع.

 قصص جيمس جويس.. وألف ليلة وليلة 

ي م الكيتب االنجليزي جيمس جويس مع عميلقة كتي  القصاااااااااااااااة والرواية، عيلج الذات 
وغايص في أعمااياهااي و هاب في تيااية الوعي ب ياامًا ل والم اام ال نصااااااااااااااا  أليهااي ب اام أ  ن رف كا  

 احتأل  وترجميت عميمع لهي. إ  جويس، لز الكثير ممي يؤار الصلة الحميمة مي ألف ليلة وليلة، 
اهتم جويس بسااااحر اللي  ووايئ ز وأسااااراةه، وعزم على الت رف على األعميل التي اتخذت 
مع اللييلي ةكيزع في ال م ، وام ت رف على أااااااااااااااهر مي تنيولز اللي  وغلألز بساااااااااااااحره األخي  وهي 

 لف ليلة وليلة هي: حكيييت ألف ليلة وليلة أو اللييلي ال رفية، ومع أاهر أعميلز المتأثرع بأ
: ةواية تتنيول الحييع في اللي ، وفيهي أثية ألف ليلة وليلة واضاااااااااااحة في عنوا  حمجفنزويك

تتضاااااااااااااامع فكرع السااااااااااااااهر وترتبط في  هع االيرلنمييع بيلموت حيث  Wakeفكلمة ويك )الرواية، )
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لي ً وهي وهذا اريب لصاوةع ااهرزاد ومحنتهي  (211)((يقضاي أاية  الميت ليلة سايهرع بجينب جثتز
حتى الصااااااااااااابي ، وثنيئية الساااااااااااااهر  يلحكيفي ديوا  ااااااااااااااهريية تواجز الموت الذي تحيول تأجيلز ب

 والموت. 
ويك ف ميهر الب وطي أ  في فنجينزويك عمد مع اإلايةات إلى اص  ألف ليلة وليلة 

في مجموعة اصااااصااااية، يقصاااام وهمي اااااهرزاد وديني زاد  "األختي "واااااخصااااييتهي، فألي جز  م نو  
بيةع عع القصاااااااااة اإلطية  ات البني  الحكيئي أللف ليلة وليلة، التي تحتوي على اصااااااااا  وهي ع

)ثمة حكييتيع مع الكتي  ال رفي يرفما  الهيك  )متألراة، وام أاااااااااااااية النيام ك يف هيةت إلى أ  
الحلمي لألنجينزويك ف لى نحو مي يحما ألوي الحساااااع مع تمث  ااااااخصاااااية أعظم منز، ي ألو ب   

ل اااااخصاااااييت، وف م ن ساااااة لز يساااااتيق  في مثول مختلف ليجم أنز ام أةاااااب  األ  الكتي  مت مد ا
بيلأل  ، وهنيك أيضًي حكيية حييع السل ي  محمود، التي ج   فيهي أحم الحكمي  الصوفييع سل ي  
مصر، ي  ر خ ل لحظيت اليلة وضي فيهي ةأسز في نيفوةع القصر أنز ام أمضى سنوات طوااًل 

ق التكثيف الزمني التي تتحكم في وني  الحبكة الروائية ائةوة مع طر . وهذه (212)(في عم  اي (
في ةنيعة سرد مستوحى مع السرد ال رفي القميم وفكرع اليقظة ةوةع مع ةوة تحريك األحماا 
وأف يلهي، وهي ايولة للت اااااظي في حمود مت رفة، يراد منهي البني  الكلي مع أجزا  متألراة. وجيمس 

)عوليس وفي هذا يقول ة   ةيل )رع، ال يلم في  ات وفي  وات عمع، جويس ونى الرواية، الألك
ضمت عمدًا مع المستوييت الل وية ال فتة بيإلضيفة إلى غنيهي بكلميت كثيرع مع غير االنكليزية، 
لكع ةفنجينزويك هي األكثر لألتيً للنظر وهذا الخصوص، فهي تضم مقيطي ومألردات مع أكثر مع 

هي ال رفية وفيهي ي ية فنجي  حيوات عمع وتقلب ويع ثقيفيت وانتمي ات خمس وع ريع ل ة مع وين
 .(213)(عمع وي ية في الرواية يقظيت عمع(

 لجيمس جويس  أويوليسز رواية عوليس

وهي مع الرواييت ال اهيرع للكيتب االيرلنمي جيمس جويس، نيلت اهتميم الكثير مع النقيد 
اااااخصااااية الب   عوليس التي اسااااتممت ةوحهي مع أوديسااااة اليوني ، وساااانمبيد والساااايمي يع، المؤلألو 

ال ار ، وممي يمكع التأكيم عليز في هذه الرواية هو كثيفة اإلاايةات المساتوحيع مع ألف ليلة وليلة 
وثق اإلاايةات  )*(ةوفرت هيمبساع المؤلفوحكيييتهي وااخصاييتهي، إ  تك اف فرييل غزول عع أ  

هيةو  )ة عوليس والتي تمل على ت ل   اللييلي ال رفية فيهي، إ  ي ير إلى )الواةدع في فصول ةواي
يم وع اة تخأليز وتجوالز في ممينتز ب ماد وتخألي الب   ليوفولود ولوم في هوييت مختلألة  الرااااااااااااااا

 .(214)((وتجوالز في ممينة دولع
تيةيخييً تت لبز الضااااااروةع الزمينية أو المكينية، بقمة مي هو  أ  تجوال ولوم ليس اسااااااتمعي ً 

ةاااااوةع حكيئية  ات سااااا ة في ال ااااا ف بيل ااااار ، والتهويميت الألينتيزية المت اااااب ة بيلخييل ال رفي، 
 الذي يحقق مي ال نراه في الوااي، إ  لم يكع ب يمًا جمًا. 
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يقول على أ  تبقى  أمي ال اااار  عنم ولوم فهو عيلم آخر وجميم، وةااااوةع ساااايحرع، وهو لع
ملونة وزاهية فقط، وإنمي يسااااااااااااا ى أل  يذهب أليهي وإ  ب مت، ويقول ولوم وهو وساااااااااااااط هذا ال يلم 

)أتجول في طر  مسقوفة، وجوه م ممة، تمر وي م يةات مظلمة، وفيهي مح ت السجيد، )الجميم، 
وهو في  (215)(ةج  ضااااااخم، توةكو المرعب، يجلس عيامًا ساااااايايز، يمخع نرجيلة ملألوفة الخرطوم(

تجوالز ولهألتز ي ااااك  تكثيأليً لرمزية ال اااا وة بيلممينة وحييتهي األخي ع، ويصااااألز الكيتب والنيام آيي  
وات في مؤلألز ظهوة الرواية االنجليزية، بمي يثير القمةع على إنيةع األ هي  في الصاااااااااوة التخيلية، 

والحرمي  وا ميل المبهمة  )فهو يتقيأ محتوييت الجرائم واإلع نيت وي ية في جحيم مع الكتب)
وليس أدنى اااك في أ  عزلة ولوم ووحمتز  (216)((والقلق المضااني والق اار الضااية والألراغ الموحة

المخيألة، لألقمانز األواةااااااار االجتميعية، ان كيس واضااااااا  على ع اتز وزوجتز، وانت ااااااايئز الملذات 
 بصوة متخيلة مع نمي ج مقتبسة مع الرواييت والقرا ات. 

 وألف ليلة وليلة  1939-1865ييتس وليم بتلر 

 يً عرف ييتس ألف ليلة وليلة منذ ال ألولة، إ  كي  والمه مع ع اااااااااااااياهي، أهمل لز يومًي كتيب
يحم  عنوا  "خمس اصاااا  محببة مع اللييلي ال رفية في كلميت مبساااا ة" فأطلي على تأليةااااي  

عنم ااااااااهريية ومي الرد حكيييت ألف ليلة وليلة، وفهم الموة الذي تضااااااا لي بز ااااااااهرزاد في مهمة 
دف هي للحميث عع موضاااوعيت اجتيزت حمود المسااامو  بز وغير  لك مع األوةااايف التي ت ي  

ة في األموة األخ اية واالجتميعية والمينية، وأدةك ييتس ةؤية اااهرزاد في الب   والساايمي خيةاا
الحميث عع األااااايي  التي تحت الحزام، وهي في هذا لع تذهب إلى غير الحقيقة في عمم التحأل  

 ومكيمع األايي . 
)أ  ااااااكسااااابير وفلزاك وألف ليلة وليلة هي أد  جيد بيلنسااااابة ألولئك الذيع )ويكتب ييتس 

وهو يضااي اللييلي ال رفية في المراتب ا دا  الرفي ة ال يلمية  (217)((الحقيقة ب ااك  جميين اامو  
بمساااااااااتول ايدة على خلق التأثير في الثقيفيت ال يلمية األخرل، وفمصااااااااايفي أعميل أدوية فذع مث  
الكوميميي اإلنسااااااااينية لبلزاك، وهو ال يخألي اعترافز بممل تأثير ألف ليلة وليلة عليز في القصاااااااا  

واصاايئمه ال اا رية يت نى ييتس ب ااخصااية هيةو  الرااايم مع  "ةؤيي"ألااا ية، فألي كتيبز الروحي وا
)فألي اصاااااااايمتز القصااااااااصااااااااية الم نونة )وجهة النظر األدوية التي غيلبًي مي تنيولهي األدبي  والكتي  

همية هيةو  الرااايم يصااوة لني حكيية أااابز بحكيييت ألف ليلة وليلة في اااك  أاصااوةااة ااا رية 
 .(218)((عع هيةو  الرايم ب م أ  أواي بيلبرامكة نكبتهم الم روفةتحكي 

وتأتي اصاااااة ييتس هذه على خلألية اصاااااة الخليألة هيةو  الراااااايم عنممي اتخذ لز عروساااااًي 
جميمع، وإاراك أحم نمميئز الأليلسوف كوستييع لواي في أفراحز، بي  يهميز عروسًي حسني ، وتتحقق 

س في حب الأليلسوف، ومع ةأليتهي أنهي تتحما في نومهي عع المه ة والمأليجأع عنممي تقي ال رو 
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أموة فكرية وفلسااألية ومي يتألوه بز الأليلسااوف، وهو أمر ال يكياااألهي بز الأليلسااوف، مي أنز يحبهي وال 
 يريم أ  ت رف أ  حبز لهي نيبي مع تألوههي بكلميتز في النوم.

 
 

 األرض اليباب.. توماس ستيرنز إليوت 

وجذوةهي األدوية، ونجم هذا   الذيع أطل وا على الثقيفة ال رفية ال اااااااااااااا راي م اليوت مع 
االط ع والتأثر واضاااحًي في اصااايمتز األة  اليبي ، وام ترف ت الصاااحرا  اليبي  عرش اصااايمع 
اليوت، كونهاي تمثا  ثقايفاة  ات نمط خايص في البنياة والنمط االجتمايعي، و ات تاأثير فايعا  في 

المكي  والزمي ، ولع نجم أدنى اااك في تنيول اليوت لصااحرا  فضااي ات الخييل ووعي نيفذ لحمود 
 ال ر ، إ  وةد في اصيمتز: 

 أال فيسمي فك  الوادي ال ميق )
 يألي  مأل مًي بيلصوت 

 ومي غنى أومًا ولب  
 ن ميت أطيب لجميعيت مضنيع 
 مع المسيفريع في ظ  مكي  مي 

 (219)(ويع الرميل ال رفية
واصيمع األة  اليبي  أو الخرا  تأثرت كثيرًا ب  را  ال ر  كيمرد ألقيس ولبيم وع أوي 
ةفي ة وك ب وع زهير، في ةااااااااييغيت وعبيةات ااااااااا رية تحم  ةااااااااوةًا وتخي ت تذهب بز ب يمًا، 
ومألردات اسااااااتممهي مع البيئة ال رفية، كقساااااايوع أوري  والملك البرفري، وفكرع الجنم  الصاااااارةااااااوة 

ذه وتلك يضااا ني ال ااايعر اليوت أميم مكي  مثق  بيلمه اااة، فهو ةاااحرا  اإلنساااي  في والم ر، وفه
ال ر  الذي ي ية االغترا  وال زلة مي اتساايع مساايحة الألراغ والجأليف، ومي الرمز الصااحراوي إال 
عيم  فصاا  ج رافي وأنساايني، والتهميم بيالنتمي ، وتحمي اإلنسااي  مع مجيوهة الصااحرا  وامةاتهي 

التهيم مي هو اة ر منهي، ومع هذا الضو  البيعث لله ك تقتر  القصيمع مع سمة الألسيحة في 
 اللييلي ال رفية وأجوا  حكيييتهي. 

)ملك الجزة الساااودا  وأسااا وةع )ساااتيبس ب نوا ،  –وفي مقيلة تحليلية للكيتب جو  هيث 
عنم اليوت في  يك ف فيهي عمق الصلة والتأثير الذي تركتز ألف ليلة وليلة (220)((األة  الخرا 

أةضااااز اليبي ، عبر تضاااامينز لقصااااة الصااااييد والجني، وهي حكيية الملك ال ااااي  ةاااايحب الجزة 
، وهي اصااة ال ااي  الذي ضاار  (221)"8"السااودا  وهي حكيية الممينة المسااحوةع وليلتهي  ي الرام 

ع ب م ال بم الذي وجمه عنم زوجتز ظنًي بقتلز، وحز  الزوجة على ال بم ال  اااايق الذي طيل الساااانتي
أ  ونت لز ابة داخ  القصاااااار لتلتقيز ساااااارًا وتخممز، ومي أ  نألم ةاااااابر ال ااااااي  حتى حيول اتلهي، 
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لممينة التي تحول اولكع دعت وسااحرت لزوجهي أ  يكو  نصااألز حجر وا خر ب اار، كمي سااحرت 
أنيسااهي إلى ساامك ملو ، أويضااهم مساالم وأحمرهم مجوس وازةاهم نصاايةل وأةاا رهم يهود، والملك 

وجة على فك السحر عع زوجهي ال ي  وإعيدع المملكة أليز مي سكينهي، ب م التخل  مع يرغم الز 
 ال بم ال ياق والزوجة ال ياقة الخيئنة. 

 1849-1809ألف ليلة وليلتان.. ادغار آلن بو.. 

ةواية ادغية الع وو في االسم كثيرًا عع ألف ليلة وليلة، ويبمو أ  هذه الليلة قصة تختلأل لم
و الثينية ب م األلف ام، حساااااااااامت المواف وأةفكت الجمل ال نيف الذي داة ويع ال اااااااااار  الزائمع، أ

)مهم لهي المؤلف وتلخي  م اااااااوه للحكيية )وال ر ، جرا  ظهوة الرواية األمريكية لبو، وهي التي 
اإلطيةية، إ  اظهر فيز الملك ااااااااااااااهريية في ةاااااااااااااوةع ةج  متوحة مت  ة إلى ساااااااااااااألك الممي ، 

 .(222)((في ميولز الألنية ومت صب دينيًي وسي ج
وفهذه الصوةع مع الحبكة التي ةسمهي وو لروايتز ول خصية اهريية يكو  ام اضى على 
الم اااااااروع ال اااااااهرزادي ورمتز وأودعهي ابوًا لع تخرج منز، ولم تكع وحمهي و  هي ومع وةا هي، إ  
ج لهااي تروي حكاايياايت ةمزيااة تهاامف إلى أظهااية اإلعجااي  واالناامهاايش مع المخترعاايت الجاامياامع 

اإلنساااي  وخمميتز كيلق ية البخيةي وغيره، إال أ  ااااهريية لع يساااتل ف مي ترويز والمرتب ة بحييع 
اااااااهرزاد، وي ضااااااب كثيرًا، ويأمر بخنقهي، وكأنز يسااااااج  االمت ي  المرير مع أمرأع اااااااراية وهي 
تتحما ب قلية متألتحة متأليعلة مي ةو  الت وة واالوتكية. وهذه لع تخرج عع أطية سااااااااالبية ال قمع 

أ  الخييل والتخي  ووةااألهمي مي ات األخرل التي ج لت مع ال اار  منيفسااًي لهي، المزةوعة في الذ
ينظر في إال أنز أساااايس اإلوماع الألني، وحجر الزاوية عنم ادغية الع وو ونظرتز إلى علم الجميل، 

 خيةج سيي  فلسألة اإلوماع. ووةألز مكونًي تيفهًي كتيبيتز وفي أا يةه إلى الوااي 
 اً التي ضاام عمد "أميركي الألتية"ذه األفكية جي ت ب م ت ااكي  نيدي ويبمو أ  إااايعة مث  ه

)لكي يكو  الكيتب أمريكيًي ينب ي عليز أ  يكو  اوميًي ال )مع الكتي  القومييع وهم ي تقمو  بأنز 
باااايلحبكااااة وإنمااااي ورو  أعماااايلااااز،  لااااك أ  ال ماااا  الألني القومي يمكع أ  يكو  مكتوفااااًي حتى عع 

تحقق همف وني  أد  األمة األمريكية عع طريق الت لي إلى مي هو اب م . وهني ي(223)((األهراميت
مع أميركي في اختيية وتنيول الموضوعيت والحبك، ب رط اعتقيدني أ  ال ت م  المنيطق والثقيفيت 

 األخرل وهوامة الت ويز واالنتقيص مع ثقيفيت ال  و  األخرل. 
ال  ع والسااااااااااااخرية واالسااااااااااااتهجي  مع ومع الم روف أ  وو تميدل كثيرًا في أط   النقم 

حكيية  عأحمل ع اااااااااااااار "حكيييت بيساااااااااااااام ))الزوايي المرتبكة في المجتمي، وام كتب في هذا المجيل 
وحكيية ايبجينيس وحكيية مع القمس وحكيييت ال صاااوة القميمة ول   مي اتسااامت بز هذه  "ةاويساااك

م فهم الرو  اإلنسااااااينية . يوضاااااا  نبرع االسااااااتهجي  وعم(224)((الحكيييت مع ةو  الهزل والسااااااخرية
للموةوا ال ااااااااااااااراي، وهذا مي انك ااااااااااااااف منذ البم  في الهيك  البنيئي للحكيية اإلطية التي ةكبهي 
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ب ريقة م كوساااااة، ب اااااك  ال يخلو مع االساااااتخأليف واالزدةا  مع ااااااخصاااااية ااااااهرزاد، عع طريق 
اساااات وهي وةفي امت ي  الملك اااااهريية لهي ولمي تحكيز، والب الم يدلة مع االنبهية ب ااااهرزاد إلى 

)ااااااااااااا رت بيةتيي  كبير حيع كي  )عنمهي، األمر الذي دف ز إلى اتلهي ومم بيةد  الحكيحصااااااااااااينة 
. وفي هذا ي ر  وو عع حجم ال قمع المرضاااااية التي ي يني منهي (225)((الحب  يضااااايق حول ةابتهي

قو  والك م، وعع انتهيكز لحالق  والتي يجم فيهي ضااااااااااايلة االةتيي  عنم ات  ااااااااااااهرزاد، سااااااااااايمع 
اإلنسي  وحرية المرأع، وهذا مي سيعم في ن ر ثقيفة خيةة ايدةع على وضي األسيليب واالتجيهيت 

 ق تكييف خيةة ت نى بيلنظر إلى حكيييت ألف ليلة وليلة مع زاوية سلبية. ائالمنبثقة مع طر 
 1859-1783حكايات قصر الحمراء.. لواشنطون ارفنح 

ماامع مع الزمع في اساااااااااااااابااينياي  ز  ثااالحمرا  لوال مكو لم يكع اةفنج يكتااب حكاايياايت اصاااااااااااااار 
)اسااااااااااتمي كثيرًا إلى اصاااااااااا  )وغرنيطة، وم رفتز الواساااااااااا ة وتيةيخ المكي  وطبي ة المجتمي، فقم 

الذي ا  عليز، أسااااااراة الحجر ال رفي  "ميتيو خيمينيز"الحكيئييع األنملسااااااييع ويذكر منهم اساااااام 
. ويأتي هذا (226)((لتراا ال رفي األنملساااااايوالكنوز المخبو ع واصاااااا  الحب ال ذةي وغيرهي مع ا

الذي اطلي عليز اةفنج ضاااااامع ساااااالساااااالة مع الم حم واألساااااايطير واصاااااا  ألف ليلة وليلة وكليلة 
ودمنة، التي انت اارت في األعميل الرومينسااية في اساابينيي بيلذات وأوةوفي ب ااك  واسااي، ولهذا نجم 

 ر  واإلسااااا م وعع سااااايرع الرساااااول الكريم أ  لهذا الكيتب اهتميمًي آخر، ان كس في كتيبيتز عع ال
 محمم وع عبم هللا عليز الص ع والس م. 

م ت اااااتم  على عمد كبير مع 1832واصااااا  حكيييت اصااااار الحمرا  التي ةااااامةت في 
اصاااا  متيثرع بحكيييت ألف ليلة وليلة، ومنهي اصااااة المنجم ال رفي وأساااا وةع وني سااااراج وحكيية 

 .يراا عرفي واصة األميرات الث اديك ال قس واصة سيئ  الحب وحكيية م
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 1891-1819روايات البحار عند هرمان ملفيل 

تميز الكايتاب هرماي  ملأليا  بايهتمايماز بكتايباة ةوايايت البحر، والم لي على هاذه الرواييت 
يرل وضو  ا ثية ال راية فيهي، وفيلذات أثر ألف ليلة وليلة، وام حملت موضوعيت ةواية ميةدي 

)فألي ةواية ميةدي نجم أساااااااااااااامي   ات )أجوا  البحية وتأثيرات اللييلي ال رفية، وةواية موفي ديك، 
 .(227)((نكهة عرفية أس وةية: وي ، تيجي، يومى، بيبي النجي، عليمة

تموة حول بحية يهجر ساااااألينتز ويتجز إلى  "أةضاااااي"واصاااااة ميةدي ويقصااااام وهي بيل رفية 
ثم  ئيً هين يً اةخبي  ميةدي ويصااااب  اساااامز تيجي ويلتقي فتيع تمعى وي ، ي  ااااقهي ويقضااااي م هي وات

ع ي ثر ًا ويجو  الجزة والبحية كلهي، ولتختألي ب ااااااااااااااك  مأليج ، ويظ  تيجي يبحث عنهي كثير 
حكيية تيج الملوك واألميرع "وحيع مع عليهي فيرجي إلى "ميةدي" خيئبيً هيئمًي. وهذه القصاااااااااااة مسااااااااااات

ال رفي بقمة حمود عمم الحصااااااااااااااول على الحبيبة المختألية، وهذه الق  ، وتقتر  ميةدي مع "دنيي
نزعة االاتبيس التي ا لت الكيتب األمريكي ملألي ، مي أنز يمةك  ال تلغ  اخت فيت في وني  الحبكة 

ري في البحث عع حبيبتز التي اختألت حينًي، تميمًي، النهيية السااا يمع التي وةااا  أليهي حساااع البصااا
 ثم است يدهي في ةحلة عجيبة وم يمرع. 

فقم ونيت ونيً  فلسااااألييً اااااحنهي هيرمي  ملألي  بملأليتز الرمزية  (228)(()موفي ديك)أمي ةواية 
التي تكااايد ت لع عع التاااأثير ال رفي في الرواياااة،  لاااك أ  الحوت موفي دياااك الم ااايةد مع ابااا  

كي أهي  ال يغية المهووس بألر  سااااااااي رتز على البحر وفحيةتز، وتأتي الم يةدع القب ي  األمري
ساااااااااياي القب ي ، وتنتهي الم يةدع إلى موت القب ي   لانتقيميً لم ركة سااااااااايبقة أدت إلى ا ي أحم

 على يم الحوت وتح م السألينة وات  مع فيهي بيستثني  إسميعي  الذي يروي القصة. 
ي تأليةااي  الرواية ةااوةع مثيلة لمي في الوااي الم يةاار، إ  ويرل المكتوة ساا م البيزعي ف

)نجم مقيةنة ويع الحوت مع نيحية والميمقراطية وحرية اإلنساااااااي  وال مالة التي يتحما عنهي )يقول 
األمريكيو  مع نيحية أخرل، ومع المقيةنة يبرز أ  القيم الم اية أليهي ظلت في التجرفة األمريكية 

. كو  ال ر  هم أوني  (229)((واجهتهي إلى فني  ي اااااااااابز فني  أهي  وسااااااااااألينتزايمًي زئبقية ام تؤدي م
 إسميعي  في الموةوا الميني، وأهي  هو اسم لملك مع وني إسرائي  وةد في التوةاع.

ونهجت ةواية موفي ديك مسااايةًا سااارديًي غلب عليز ال يبي الل وي االلساااني وال نيية الكبيرع 
هذا النهج اساتجيبة للمكونيت الب ارية المت مدع مساوغ ويأتي  في وني  اللألظة واألةاوات والحروف،

 ات التنوع القومي والثقيفي والميني بمميةسااااااااااايت حضااااااااااايةية اجتم ت كلهي على سااااااااااا   البيخرع، 
)ووةألهي مكينًي الحت يد أمم ال يلم القميم في بحثهي عع حييع أفض  وةراعهي مي ميضيهي الذي )

كتنألهي وجود ميئج ااااميم الخ وةع تمكع مع اوت عهي آخر تملصااات منز وهرفت إلى بق ة محمودع ي
. وتتح م البيخرع ومع فيهي ولم ينج منهي إال إسااااااااااااااميعي  الذي ةول الحكيية، وهو (230)((الم يف

الذي فجر الصراع مجمدًا ب م م يلبيت عمع ل نتمي  أليز، على الرغم مع أنز عرفي مسلم، حسب 
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م بأ  عليني أ  نكت اااف أو نساااتك اااف مي حولني مع مكونيت )أ  إساااميعي  ي تق)ثقيفيتني الراساااخة، 
الوجود عع طريق الت رف على مسااااااااااامييتهي متنوةيع في  لك بمي يبمو مع ظيهر هذا الوجود دو  
محيولة فرضرأيني أو عزيمتني على هذا الوجود أو وضي استنتيجيت جيهزع عنمني ب أ  أسراةه مثلمي 

لمت هريع الذيع اعتبروا أنألسااااااهم ساااااامنة الكو  وحراس خبيييه ف   األجماد واإلبي  األمريكيو  مع ا
. ول   التنيا  واضااااااااااا  ويع مواف إساااااااااااميعي  (231)(واعتبروا أنألساااااااااااهم وك   هللا على األة (

المتأم  إزا  الكو  ومي يجري حولز دو  اكتراا لمي ساااااااااااااايؤول أليز هذا التأم ، وعلى ال كس مع 
والخلق والخيلق، ودعواتز المنأللتة في أعيدع ت يير نظيم  اامع التحمي التي يحملهي أهي  إزا  ال يلم

 ال يلم وفر  أةادع جميمع تت لب ال يعة واالمتثيل لم يئتز ال يغية. 
 

 1533-1474اورالندو الغاضب ألريوستو 

ي المكينة المتميزع والرفي ة، إ  كتب وو ي م أةيوساااااااتو مع كتي  أد  النهضاااااااة األوةوفية  
مقتبسيً الحكيية اإلطية مع ألف ليلة وليلة، بمي يقتر   "أوةالنمو ال يضب"ال م  الك سيكي المهم 

مع ةاااااااالب الحكيية التي مر وهي اااااااااهريية وأخيز ااااااااايه زمي ، إ  وةد في أوةالنمو ال يضااااااااب في 
صااااة الملك جوكونمو، الذي يخرج ، يق  ةاااايحب الخي  على ةااااميقز ةودولألو ا28)األن ااااودع )

م أنز ي ود إلى ويتز ليأخذ ااااايئًي نساااايز هنيك فيجم ويمرتحً  مي أخيز اسااااتولألو إلى مملكة األخير، 
. وتسااتكم  القصااة على ااايكلة مي جرل (232)((زوجتز الحبيبة في أحضااي  وةاايف وضاايي المنزلة

 جم امرأع مخلصة في المملكة. للملكيع األخويع في ألف ليلة وليلة، ليص  إلى انيعة أ  ال تو 
 

 م1852-1779الال روخ للكاتب االيرلندي توماس مور 

م، على طريقة الحكيية اإلطيةية 1812كتب توميس موة ملحمتز ال ااااااااااا رية الالةوخ عيم 
التي اااااااااااااااتهرت وهي حكيييت ألف ليلة وليلة، وام ضااااااااااااامت الحكيية اإلطية عمدًا مع القصاااااااااااا  

 مع اللييلي ال رفية. والسيمي كيييت م روفة بأةولهي ال راية المتضمنة التي تحم  عنيويع بح
)ملك حول )وحكيييت الال ةوخ تبمأ بقصاااة إطيةية نثرية تسااابق الملحمة ال ااا رية إ  تموة 

يمعى اوةانجزيب يرساااااااااااااا  اونتز مع دلهي إلى ك اااااااااااااامير للزواج هنيك مع اوع ملك بخيةل، وفي 
قصاا  متتيلية على نسااق ألف ليلة وليلة، برامرةز ال ريق يسااليهي أحم ال اا را  ال اابي  ويمعى في

وتتسبب تلك القص  في واوع األميرع في غرام ال يعر، الذي يألص  عنم الوةول إلى بخيةل، 
 .(233)((أنز هو نألسز األمير الذي ستتزوجز

المسااااااااالي السااااااااارد وكينت عنيةااااااااار تأثير الحكيييت ال رفية على الال ةوخ متمثلة ب ريقة 
رحلة طويلة همفهي الوةاااااااااااااول إلى مكي  جميم وحييع جميمع، ولكنهي غير الموت لألميرع والمرتبط و

 . الحكيالذي ايع طرف منيا  لم رييت 
 م1745-1667رحالت جليفر.. جوناثان سويفت 
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ج. سااااااااااااااويألت مع أوويع انجليزييع مهيجريع إلى ايرلنمه، دخ  كلية ال هوت وتمرد على 
الساال يت وفصاا ، وعم  اساايسااًي في أحمل كنيئس ايرلنمه. وكتب أول أعميلز وهي حكيية "ورمي " 

 يالنم لحكيييت ألف ليلة وليلة. غترافقًي مي زمع إع   ترجمة أن وا   1704ون رهي في سنة 
نقمه ال اااااميم وال  ع، إ  ساااااخر كثيرًا مع الحييع، ومع اإلنساااااي  بيلذات، وعرف ساااااويألت و

وكتب ةح ت جليألر وكينت في متنيول الصااااااااااا ية والكبية كرواية وفيلم، وةاااااااااااوة متحركة، وهي 
حكيية الرج  الذي نزل بأة  ك  سكينهي ال يتجيوزو  أةبي اليم طواًل، ثم نزل مرع أخرل بأة  

ورج كنيسااااااة، وهذه األوةاااااايف ةااااااوةع مع ةااااااوة ال جيئب واألاااااااكيل يبلغ الواحم مع أهلهي طول 
)خ ل أايمة، ول ت )الخيةاة ويقول سااااااويألت على لسااااااي  ب لز في الألصاااااا  الساااااايدس مع ةوايتز، 

تساا ة أاااهر وث ثة ع اار يومًي، لمي كنت ميياًل ب بي تي إلى األعميل اليموية، فقم ةاان ت لنألساي 
األااااااجية في المتنزه الملكي، وام عينت ميئتي خييطة  ميئمع وكرسااااايًي منيسااااابيع، مساااااتخمميً أضاااااخم

ليحكع لي القمصاااااااااااااااي  وأغ يااة الساااااااااااااارير والماايئامع مع امتع نساااااااااااااايج أمكنهع الحصااااااااااااااول علياز 
 .(234)((وأخ نز

وفي أثنااي  ةح ت جليألر تاموة الحرو  األهليااة في مامينااة ليليباات عع خ ف ويع الاذيع 
اإلمبراطوة الراغبيع بكسااااار البي  مع  يكسااااارو  البي  المسااااالو  مع طرفز األكبر وفيع جميعة

 طرفز األة ر، مي بسط نألو  الرمز الماعي إلى االن قي  في كيينيت أمم ودول وم تقمات. 
مع النقيد إلى أ  ةح ت جليألر ام كتبهي ساااااويألت بكيحي  مع أحمل حكيييت عمد وأااااااية 

سااايف الملوك يكت اااف وفيهي أ   (235)(()سااايف الملوك وفمي ة الجميل)ألف ليلة وليلة وهي اصاااة 
وام غ تز األااااااااااجية الكثيألة مي وجود أااااااااااخيص عميلقة طول ك  واحم  ييً عيل  ً في جزيرع مي جب

)أ  ألف ليلة وليلة ام )منهم ع ااااااارات األمتية، ويقول البروفيساااااااوة كو  وهو مسااااااات ااااااار  ونيام، 
جم أ  كتي  ولهذا ن (236)((أع ى الألكرع لجونيثي  سويألت وسيعمه على كتيبة مؤلألز ةح ت جليألر

ةح ت جليألر مع أخصااب الكتب خيياًل وساا ة لمت ة فكر نألي ، في خلق ال رائب وال جيئب، وفمي 
 يمعو إلى ألألة اإلنسي  نألسز وا خريع. 

 م1616-1547 )*(دون كيشوت.. ميجيل دي سيرفانتس

بيني ساااااااااااااايرفينتس، في ااااااااااااااالمنقة، أم ال لوم وارأ لكثير مع الكتي   دةس الكيتب االساااااااااااااا
ييع، وتأثر وروائي األد  والألع اليونيني، وانخرط في الجنمية واااااترك في م يةك عمع، واي االي يل

)وفترع األساار التي اضاايهي ساايرفينتس في ممينة )في آخرهي أساايرًا في الجزائر، ممع خمس ساانوات، 
خير اااااايهم على هذا  "دو  كيخوتز"الجزائر كي  لهي أعمق األثر في نألساااااز وفي أنتيجز. واصاااااتز 

األثر البيلغ فأليهي فصااااول طوال، تصااااف أحماثز في الجزائر، واتخذ مع هذه الممينة أطيةًا ألحماا 
 .(237)((جميلة ةواهي، كمي أ  م رفتز بيلقلي  مع ال رفية ام ظألر وهي في أثني  هذا األسر
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ألساااااااااااااالو  وةواية دو  كي ااااااااااااااوت أو كيخوتز مع األعميل األدوية المتميزع التي تأثرت بي
القصااااصااااي لحكيييت ألف ليلة وليلة وهو الحكيية اإلطية، فضااااً  عع المضاااايميع والمالالت التي 
تحملهي الموضااوعيت الماخلة في اصاا  الرواية، والهيك  القصااصااي ايئم على جولة الأليةس دو  
 كي وت بيحثًي عع الم يمرع، ومي تحملز هذه الجولة مع مصيدفيت القص  والحكيييت المثيرع. 

همفني في هذا المبحث هو ك ااااااااااااااف ال نيةاااااااااااااار الثيوتة في ا دا  ال يلمية التي تأثرت و 
بحكيييت ألف ليلة وليلة، والكيتب االسااااااااابيني سااااااااايرفينتس مع األدبي  األوةوفييع المؤمنيع بسااااااااا ة 

 التأثير ال رفي في األنملس وأوةوفي. 
بيةات واألمثيل فصاااااااااااً ، مليئة بيل  126ودو  كي اااااااااااوت الرواية المكونة مع جزئيع ومع 

ال رفية ال ااااااااايئ ة، بمي في  لك التأثير ال رفي واإلسااااااااا مي في ثقيفة الكيتب سااااااااايرفينتس، وام أكم 
وريساكوت الكيتب النيام الم لي على ااؤو  الثقيفة االسابينية ))أ  ةواية دو  كيخوت أنملساية البًي 

إ  تحم  في اصاااصاااهي نقماً سااايخرًا . (238)وايلبًي بينياتهي وحبكتهي وتميع بيلكثير للثقيفة األنملساااية((
ألية ب ولة زائألة وأية عمالة بيطلة، وأية وضااااااااااااايعة اجتميعية، إ  هيجم سااااااااااااايرفينتس االساااااااااااااتبماد 

 وال  يي  وأدعيي  الحكمة، وك ف الرايول والمذاب  ودهيليز األجرام و ةائي النألي . 
ومماااي ال اااااااااااااااااك فياااز، أ  كثيرًا مع هاااذه األفكاااية والمألااايهيم تحمااا  مع الجاااذوة ال رفياااة 
واإلس مية، ابهًي والتي انت رت عنم عر  األنملس، والجمل الخيص بم نى الألروسية وااتراطيتهي 

 االجتميعية واألخ اية، التي يجمة بأليةس بيةع أ  يتمث  وهي كمو  كي وت. 
)حكيية )كتي  دو  كي وت في الألص  الثيلث والث ثيع ب نوا  واات  ني حكيية واحمع مع 

والمأخو ع أةااااااااً  مع اصاااااااا  عرفية كينت متماولة في وماييت  (239)((المساااااااات لي الأليساااااااام الرأي
ااامع التأثيرات ال رفية في اساابينيي وجنو  فرنسااي، والتي غيلبًي مي ظهرت  ةالقرو  الوساا ى أي وماي

 في حكيييت ألف ليلة وليلة. 
محوة ةواية دو  كي ااااااوت هو اااااااخصااااااية الأليةس الذي تجيوز مرحلة ال اااااابي ، وارأ إمي 

المزيم مع الكتب عع الألروسااااااااااااية الخرافية، وفساااااااااااابب ت لقز وهذه الساااااااااااامة، ت زو تخي تز األح م 
المثيلية، فيتخي  نألساااز فيةساااًي يجو  ال يلم، ليمفي الظلم واالنحرافيت السااالوكية، إال أ  هذه الرحلة 

)ترساااااااام م يمرات دو  كي ااااااااوت، )ف لز أخ يً  مؤلمة، ويقول مي ااااااااي  فوكو عنز ال ويلة، تك اااااااا
وموةانهي وع أليتهي، الحم: فأليهي تنتهي الل بيت القميمة للت اااااااااايبز وال اااااااااايةات، وم هي تن قم ع ايت 

، وإنمي هو بيألحرل الحيج الموساااااوس الذي يتواف "ال رابة"جميمع، أ  دو  كي اااااوت ليس إنساااااي  
 .(240)((ت يبزأميم ك  ع ميت ال

ودو  كي اااااااااوت ب   نساااااااااجتز الكلميت وغلألتز ساااااااااب  التخيي  م حم الرحلة األومية ل يلم 
تكتنألز الت اااااايوهيت واإلااااااايةات، وتسااااااوده الذات القيبضااااااة للزمع، وهو الساااااابب القيسااااااي للت يبقيت 

 ايةات والمت يوهيت حسب ت بير فوكو. ألواالخت فيت الذي يت عب إلى مي ال نهيية بي
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 1872الثانية بعد األلف.. تيوفيل غوتيه الليلة 

في هذه القصااااااااة نجم اااااااااهرزاد مع وجهة النظر الألرنسااااااااية التي ت بر عع األني ال ااااااااراية 
المسااتلبة والمت ل ة نحو ا خر، وفيهي يصااوةهي غوتيز وام نألمت حكيييتهي وتسااكت ولع يبقى لميهي 
مي تقولز ولهذا يمف هي غوتيز إلى اللجو  إلى مع ينقذهي مع هذه المحنة أميم اااااااااااااااهريية، إ  ومأت 

ي واألغرا  ال رفية تتك ااااااااااف لرساااااااااام ةااااااااااوةع أخرل في م يلجة م ييرع لمي هو م روف عع النواي
)فرت اااااااهرزاد إلى الكيتب تتوساااااا  أليز كي يق  عليهي اصااااااصااااااًي )حكيييت ألف ليلة وليلة، فقم 

 . وهني يبمأ الل ب وتجريم المرأع الراوية ال اراية ااهرزاد مع أسالحتهي(241)(أخرل تنقذهي مع الموت(
التي لوحت وهي ضااااااااااام ال  يي  والسااااااااااال ة الجيئرع المتمثلة بحميايت ااااااااااااهريية  لحكيوهي مهيةع ا
 وتماعييتهي. 

وفي الحبكة الب يضاة تضا ر ااهرزاد وأختهي دينيزاد أ  تقتحم الصامت وت لب المسايعمع 
ويسااااااااااتجيب الكيتب ل لبهي، وتنتهي الليلة الثينية ب م األلف ويبمو أ  الساااااااااايم اااااااااااهريية لم ت جبز 

)وأ  اهرزاد )ضب ويق ي ةأس السل ينة اهرزاد فيمي تصي  أختهي ديني زاد بيلجنو ، حكييتهي في 
ال ااااااار  ام ساااااااكتت ف ً  عع الك م المبي ، الذي تحول إلى ال رف ا خر ج رافيًي وجنسااااااايًي، أي 

 .(242)((ال ر /الذكر، لذا كينت نهيية اهرزاد مأسيوية، إ  فقمت ك  مبرةات وجودهي في فرنسي
لصوةع كيلواوف إلى الضم مع الصوةع ال راية الم برع عع المث  الرائي لموة وتبمو هذه ا
الحييع، بم نى الضاااااام مع القت  واالغتصااااااي  والجبروت، فضااااااً  عع عقمع و اااااااهرزاد في الساااااارد 

ومركب النق  الساااايئمع في تألكير الب   ال رفي مع ساااامة التألو  التي ساااالبهي مع حكي اااااهرزاد 
لى الرج  القيص الذكر ال رفي، ب مه فصااااا  القول وفصااااا  الخ ي  ب م أ  جردهي منهي ومنحهي إ

 المتمث  بصيحب القراة والتسيم كمي ي تقم غوتيز. 
 1864ونيه رترمل شهرزاد.. هنري دو

إ  عنوا  هذه الحكيية يوضاااا  مي يب ي لز الكيتب مع تصااااوة جميم وةؤية م اااايكسااااة لمي 
ل راية اهرزاد، فقم أعلع منذ أط   ال نوا  ةسمز األد  ال يلمي مع ةوةع وهية لسم ة الراوية ا

موت الب   ااااااااهريية أثر ثوةع ال ااااااا ب عليز لألر  الضااااااارائب الجميمع وكثرع  1930لروايتز عيم 
ال زوات، واللهألة المستمرع لجمي الميل والمجوهرات ل هرزاد التي ابلت الزواج منز على الرغم مع 

  ااااااااهرزاد أةملة وتصاااااااب  ملكة الب د، ولكع د اونة اساااااااكيفي م روف في البلمع، فتصااااااابر أنهي مج
، إ  الحكيترملهي وفقمانهي زوجهي ولم لميهي الحيجة إلى مع يسااااااااااليهي، وهني تن كس ةااااااااااوةع مهمة 

تمعو مجموعة مع الرواع لتسااااااااليتهي بأةاى القصاااااااا  ومع ال يألل  وذلك ينيل "ةاااااااالم أ ينز" وفهذا 
بحث عع ايص يساليهي وهكذا تحولت مع )فهي تتخلى عع هوايتهي السايبقة في نساج الحكيييت وت)

. ول لهي تجم (243)((ةاوية إلى مسااتم ة وتحول ف   نساايج الحكيييت مع ف   أنثوي إلى ف    كري 
طويً   مع يساااليهي مع ال ااابي ، وسااارعي  مي تظألر بألتى جمي  يقول على حبهي وم يزلتهي، لم تبق  
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)فتت اايكيي  )ع وام عيااات تجرفة الخيينة نألسااهي، يرميحتى يخونهي، لتلتقي ب مهي بألرنسااية تمعى ج
ليصاااااااااا  وهمي األمر إلى تبيدل الحب  (244)(وتتحيبي  وتساااااااااات ي  ك  منهمي بيألخرل عمي فقمت(

ة لتضااايف )وأ  مث  هذه الرواييت تن لق مع ألف ليلة وليل)المتميث  ب يماً عع الرجيل وخيينيتهم، 
ال يهمف إلى الت ااااويز بقصاااام أليهي ااااايئيً جميمًا مع وحي اضااااييي ال صاااار، وانحرافهي عع األةاااا  

 .(245)((بقمة مي يهمف إلى اإلثرا  واالاتبيس الحر
واااااااك  انت ااااااية كتي  حكيييت ألف ليلة وليلة، فرةااااااة لل ميم مع الكتي  بمختلف ةؤاهم 

ي  مألتو  يحتم  ك  الرؤل والزوايي التي تساااااااااتق ب واتجيهيتهم الألكرية واألدوية، والسااااااااايمي وأنز كت
اهتميمهم، ااااري ة أ  ال ينحى الخييل، ةاااو  االنحراف الذي يجرد السااام ة ال اااراية مع أعرافهي 
وايمهي األخ اية. ولسني في حيل يتجيه  ال ر  وكيف يرل وكيف يألكر والى أي ممل وة  في 

ومي يمكع أ  تؤديز مع أدواة في حييع ال حمود  ةساام الصااوةع ال  متنيهية للمرأع واااكلهي وجنسااهي،
 لهي اكً  ومضمونًي. 

 (246)1815-1671مخطوط سرقسطة.. جان بوتوكي 
انتهج الكيتب البولنمي جي  ووتوكي طريقة ألف ليلة وليلة في تضاااااااااامينهي الموضااااااااااوعيت 

ية وفق أسااااالو  الحكي"على مخ وط ساااااراسااااا ة"وفنيئهي التركيبي وطريقة السااااارد، فقم ونى اصاااااتز 
اإلطية، وتتمث  في اللحظة التي جم ت الضاااااايبط الألرنسااااااي مي القيئم االساااااابيني والمخ وط الذي 

 ة ب م ساااقوطهي في يم ساااوينهمي، إ  تموة القصاااة حول ضااايبط فرنساااي يجم نألساااز في ممينة سااارا
الألرنساااااييع في أثني  حملة نيوليو  ل زو اسااااابينيي، ويرل الضااااايبط منزاًل مهجوةًا فيمخلز وي ثر على 

خ وط اميم مكتو  بيالساابينية، ومي أنز ال ي رف الل ة االساابينية إال أنز ةأل فيز ب   الصااوة م
والتخ ي يت، ممي أثية اهتميمز وةغبة االحتألي  بز، وف مهي يضااا ر الجية الألرنساااي إلى الخروج 
مع ساااراسااا ة ويقي الضااايبط أسااايرًا في يم القوات االسااابينية، وي لب الضااايبط الألرنساااي مع القيئم 

السبيني أ  يسم  لز بيالحتألي  بيلمخ وط، وعنم تقليب القيئم للمخ وط أدةك أهميتز التي تحكي ا
عع أس ف القيئم القممي ، فأمر وبقي  الضيبط م ز وطلب الضيبط الألرنسي ترجمتز إلى الألرنسية، 
إ  ومأ القيئم يحكي مي في المخ وط والضااااايبط يكتب مي يملي عليز مع اصااااا ، وهذا مي ي اااااك  

لب الرواية التي تنقساام إلى سااتة وسااتيع يومًي مي خيتمة، وفهذا ال ااك  يكو  الضاايبط الألرنسااي ةاا
والقيئم االسااااااااااابيني همي الحكيية األولى التي تتألرع منهي الحكيييت الثينوية األخرل، بأل   مي ترجمز 

كثر مع )وكمي في ألف ليلة وليلة تمتم اصااة أحمل ال ااخصااييت أحيينيً لت  ي أ)القيئم االساابيني، 
فصااااااا  في الرواية الذي يسااااااامى يومًي وماًل مع فصااااااا ، ويختتم ك  يوم ب اااااااي  يق ي على الراوي 

 .(247)((اصتز، كيمي يكملهي في وماية اليوم التيلي
وممي ي ية أليز، أ  في نهيية كتي  مخ وط سراس ة هو حكيية ال يخ المسلم جوميليز، 
وكيف وذلت ابيلتز الجهود ل بقي  على اإلساااااااااا م في اساااااااااابينيي ب م سااااااااااقوط غرنيطة، وفيهي زواج 
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الألونس مع األختيع أمينة وزفيمع وام أنجب منهمي ولمًا وفنتًي ويبمو أ  م لوميت الكيتب ووتوكي 
 ة ض يألة وملي  أنز لم يتنبز إلى أ  اإلس م يحرم الجمي ويع األختيع. الميني

 1910-1835هاكلبري فن.. مارك توين.. 

م، ويأتي اهتميمز بأد  ألف ليلة 1884ساااااااااااااانة  (248)كتب ميةك تويع ةواية "هيكلبري فع"
وليلة وأجوا   وليلة بيلقمة نألسز الذي يوليز لألد  ال  بي األمريكي، إ  يتجلى لميز عيلم ألف ليلة

 ال ر  السيحرع الم ب ة بيل جيئبية والواا ية، ومي إلى  لك مع خييالت وأح م. 
وفي ارا ات نقااميااة لوااي المجتمي األمريكي ااااااااااااااارع ماايةك تويع في ةوايتااز هاايكلبري فع، 
وت ااااااااخي  الخماع وانحسااااااااية الحرية، ويميةس تويع النقم ال ااااااااميم وال ميق للمجتمي األمريكي في 

)أ  النقم الذي يوجهز ميةك تويع للثقيفة والمجتمي )يلز، إ  يقول المكتوة ساااا م البيزعي، أغلب أعم
األمريكي ال يخاايطااب الجااذوة التوةاتيااة أو اإلنجيليااة لتلااك الثقاايفااة والمجتمي، ولكنااز نقاام يتجااز إلى 

 .(249)((مجموعة القيم الوهمية المستممع مع تلك الجذوة
طريقااة الحكااييااة اإلطااية في ألف ليلااة وليلااة، إ  كلبري فع على هاايوعماا  ماايةك تويع في 

ومأهي بخ ي  يوجهز هيكلبري فع ال ااااااخصااااااية الرئيسااااااة إلى ةااااااميقز ال بم جيم، أ  الم لم هنري 
الذي تقلم بز اااااااهريية، إ  نألسااااااز الثيمع كي  في أوج حيل مع االةتيي  والسااااااي رع، فقم من  الموة 

صب  الصبي  في لب ف وةه على نحو طبي ي، كي  يقتر  ك  يوم وزوجة جميمع ثم يق ي ةأسهي وي
ع لز حكيية ك  ليلة، إلى يوال ريب في األمر أنز كي  ي لب الألتييت بأساااااااميئهع وأوةااااااايفهع ليحك

أ  وةااااااااا  الق  إلى ألف حكيية وحكيية، وهو مي يحم  النزعة ال نيألة للقصااااااااايص، األمر الذي 
 .(250)"يوم القييمة"كتي  سم ادعيه أ  ي لق على كتيبز الذي يحم  األلف حكيية وحكيية 

الذي حملز اااااااهريية على الرغم مع الألر  الزمني نألسااااااز والكيتب تويع ةااااااوة االسااااااتبماد 
والمكيني، مي أنز خلط ال اك  الروائي التيةيخي بيإلطية الخرافي، تجسايماً ل يهيم بأ  الوااي ميث  

 أميمني وليس غيئبًي. 
)ك  )الم روفة لرواية هيكلبري فع تقول،  ويك ااااااااااف لني النيام نوة ثرو  فراي أ  المقممة

مع يحيول أ  يجم غيية في هذه القصااااااة ساااااايحيكم، وك  مع يحيول أ  يجم فيهي م زل سااااااينألى، 
 . (251)((وك  مع يحيول أ  يجم فيهي حبكة سيرمى بيلنية

وعلى الرغم مع وجود ال يية والم زل أو الحبكة، إال أنز أةاد بيلقيةد أ  يجمهي فيمي ب م 
 وأ  يبقى م مودًا لمي يجري بك  جواةحز. 

 
 حكايات إيفا لونا.. إيزابيل الليندي..

وتأتي اااااااااااااااهرزاد مرع أخرل، ولكع في أميركي ال تينية، تقممهي الكيتبة الت اااااااااااااايلية إيزاوي  
، ونساااااااااجت هذه 1989ع ااااااااار اصاااااااااة أطلقت عليهي حكيييت ايألي لوني، في عيم اللينمي بخمساااااااااة 
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الحكيييت على غراة أساااااااااالو  الحكيية اإلطية في ألف ليلة وليلة، مع حيث ال ااااااااااك  الألني ونمو 
الأل   السااااااااااااردي، إ  اساااااااااااات يةت اللينمي تقنية الحكيييت ال رفية في توالي األحماا وتماخلهي، فقم 

ف ليلة وليلة ب لب الملك مع وزيره أ  يأتي لز بألتيع عذةا ، ومي كي  ومأت الكيتبة بياتبيس مع أل
)وكينت محمثة بيةعة ي يب لأل   )عليز إال أ  يراااااااا  لز اونتز بيهرع الحساااااااع والجميل ااااااااهرزاد 

. وكمي أنهت اصااصااهي ب بيةع اااهرزاد الخيلمع، وعنمئذ أدةك اااهرزاد الصاابي  (252)((سااميع حميثهي
 فسكتت عع الك م المبي . 

وفي مقممة سبقت القصة األولى، استهلهي ةولف كيةليز وهو يخيطب اريكتز في اللوحة، 
وفي زمع آخر للوعي، ك يااااااااقيع يساااااااتريحي  ب م مميةساااااااة الحب، وف م أ  أغم  عينيز، يردد: 

كيف تريمهي  –))كلمي فكرت فيك أةاك هكذا، أةاني هكذا محتجزيع إلى األوم،... أحكي لي حكيية 
 .(253)((يية لم تحكيهي ألحم مع اب أحكي لي حك –

وهكذا ومأت الحكيية اإلطية، لتنسج منهي خمسة ع ر حكيية، منهي، كلمتي  وطأللة خبيثة 
وفم الضألمع و هب توميس فيةغيس، وزوجة القيضي ونزي  الم لمة، وغيرهي، ويمكع الواوف عنم 

، "الحكي"التي تحم  مع الرمز مي ي بز المهمة التي حملتهي اهرزاد وهي  "كلمتي "القصة األولى 
ولهذا نجم أ  ب لة كلمتي  هي ويليساااااي كريبوساااااكو الةيو تمتهع ويي الكلميت وهي تتنق  مع مكي  

)فبخمسااااة )إلى آخر وت لو اااااهرتهي في الب د، وام وضاااا ت أساااا يةًا مختلألة ل ريقة ويي الكلميت، 
 مرتجلة، وفساااب ة تحساااع مع نوعية األح م، وفتسااا ة تكتب ةسااايئ  للمحبيع، سااانتيفو تقمم أاااا يةاً 

وفيثني ع اار ت لم اااتيئم محمثة ألعما  لموديع، ومع ي ااتري منهي بخمساايع ساانتيفو تهمس لز في 
ويليسااااي مهمتهي المصاااايرية أدةكت . و (254)((أ نز وهمية، هي كلمة سااااردية لهي امةع على أب يد الكربة

 مع الحيل السااااااااااااايئمع التي تهمد ك  فتيع وهو الخيية ويع ال بودية والمعيةع، تخلصااااااااااااايً  "ويي الك م"
للحييع، ولهذا نجمهي، ب م مروة ممع طويلة  اً مصااامة ووةاااألز وةاحت تت لم الكتيبة لتتسااال  بيلكلميت 

مع الخبرع ومميةسااااااااااااااة ويي الكلميت، تأليجأ ب لب الكولوني ، ليكلألهي بكتيبة خ ي  ةئيسااااااااااااااي لز، 
يلقيز، يوم االنتخيبيت، وينتهي األمر بألوزه، واإلحسااااااايس بيالطمئني  أليهي، وتبيدل م لو  منز أ  

 النظرات، ب م أ  أمسكت ويمه. 
 

 م1947الخيميائي.. باولو كويلو 

في مقممة الكيتب بيولو كويلو لسااااالسااااالة ةواييتز الصااااايدةع بيل رفية، ومأ منذ السااااا ر األول 
عنممي سااألز ت ميذه، مع كي   "حسااع"مساات ااهماً ومتأثرًا بأحم كبية متصااوفي اإلساا م الذي سااميه 

؟ عنمهي لم يخف م لمني تأثره بيلثقيفة اإلساااااااااااا مية الصااااااااااااوفية، التي ي مهي (255)م لمك أيهي الم لم
 كمي وةد في مقممتز، وهم ل  وطأل  وكلب.  ة لك مي ج لز يميع لث ث ،هج حييع وفلسألة وعلممن
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وف  اك فرواية الخيمييئي مستممع مع التراا ال رفي ومستلهمة الأللسألة ال رفية اإلس مية 
وفلسااألة البحث عع الذات والوجود، عع طريق عظمة التمسااك بيلهمف الذي ين اامه اإلنسااي ، على 

 دو   لك. مع الرغم مع جمةا  اإلعياة التي تقف أو تحول 
م عنم الب اااااااار، وممل اتساااااااايعز بيلكثيفة الروحية لى مألهوم الحلإةواية الخيمييئي وتسااااااااتنم 

والسحرية، التي تت لب التألسير لم نى األح م وم زاهي السياط على الوااي، ومي أكثر مي تضمنت 
 حكيييت ألف ليلة وليلة مع أح م ا لت حبكيت اص  مهمة وممت ة. 

ويلو ، عع ةأي الكيتب بيولو ك48وفي ساااااااااااؤال ألحم الصاااااااااااحألييع ال ر  في مواي عر  
)ليس في الخيمياايئي فقط، فااأنااي أحماا  وأكع أعجاايبااًي باايلثقاايفااة )ب: يااباايلثقاايفااة واألد  ال رفييع، يج

ال رفية، واكتب ا   زاوية أسااااابوعية في جرائم وةاااااحف مت مدع في ال يلم، وال يصااااا ب عليك أ  
ةحي  تجم فيهي اصصًي مع الثقيفة ال رفية، خصوةًي وأنكم ةواع وحكواتيو  ممه و  وةائ و ، و 

 .(256)((جمًا أنني ك أل ، ترك ألف ليلة وليلة علي تأثيرًا اويًي جماً 
حكااييااة إف س ةجاا  مع "ومع يقرأ جياامًا ةوايااة الخيمياايئي يجاام  لااك االاتباايس الجلي مع 

فقط ونى كويلو ةوايتز على عيلم األح م ومي يراود اإلنساااااااااااااي  مع  (257)(()أو الرج  والكنز")ب ماد
حقيق ةغبيت كتب لهي القمة أ  يبت يهي مهمي حصاااااا  مع اعترا ، وام طموحيت وةغبيت كبيرع لت

ح اااام كويلو نظرتز بأ  مي يتمنيه اإلنسااااي  ويرغب بز هو جز  مع وحمع ال يلم، مي أنز مؤمع بأ  
والصاااامفة والحمس، وهذا مي  ح القمةع اإللهية هي المصاااامة الخيلق ل ااااايةات المتحكمة بأف يل ال

الرواية، التي ةساااااااامت حبكتهي على أ  ةج  حلم يومًي مي بكنز مخزو   ةافق الحوادا المتكرةع في
بأة  نيئية، وعليز الرحي ، للحصاااااااول على مي حلم بز، ومي ت تريز مع مصااااااايعب في ةحلتز ومي 

 إلى  لك. 
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 ..)*(الصوفا.. كربيون األبن
القيموس وةدت في الترجمة الألرنسية كلمة الصوفي وهي الصألة بأةلهي ال رفي وت ني في 

ألَّة  كينوا أةااااانيف اإلسااااا م الذيع كينوا يبيتو  في المساااااجم،  (258)المحيط الماة والسااااارج وأه  الصااااا 
 ونألهم أنز موضي أو أةيكة أو مق م مظل . 

وت م ةواية الصاوفي مع أااهر أعميل الكيتب الألرنساي كرفيو  االوع المتأثرع بحكيييت ألف 
االوع ااااع حملة في كتيبيتز ال  عة انتقم وساااخر فيهي ليلة وليلة في القر  الثيمع ع ااار، وكرفيو  

مع األوساااااايط السااااااييسااااااية الملكية والمينية، وكي  جريئًي في مجيوهتز لك  االةسااااااتقراطية المسااااااتبمع 
 . "منبو اً "الأليسمع األمر الذي أدل إلى سجنز ب   ال هوة، ونأليز خيةج بيةيس، ب مه 

عع حكيية إطيةية ومع بضاااا ة حكيييت،  )وتتكو  ةواية الصااااوفي مع مقممة، وهي عبيةع)
اساااااااااااااات ااايع الروائي أ  يرفط وينهاااي ةف اااًي محكماااًي، وعلى نمط الليااايلي أي أنهاااي ت لو على جميي 

 .(259)((الحكيييت الواةدع في الرواية وتوة  مي ويع أجزائهي
وام عم  كرفيو  االوع على توظيف النمي ج والم اااااايهم والموضااااااوعيت ال ااااااراية وةف هي 

ييسااااااي واالجتميعي والميني الساااااايئم في فرنسااااااي آنذاك، في وات كي  النيس أكثر تلهأليً بيلوااي الساااااا
ل ط ع على األجوا  والموضااوعيت ال ااراية، ب م أ  حوةاارت ومن ت مع اب  ب   الساال يت 

 ألسبي  عموهي إبيحية. 
وتموة أحماا الصاااااااوفي في الهنم في مملكة اكرا، وفيهي يقوم حأليم ااااااااهريية وموة الب ولة 

اسااامز اااايه بيهيم، ملك جيه  مساااتبم، ثرثية، عيااااق للنساااي ، لز ع اة وحكيية مي جمه ااااهريية و 
، وهو اي  هنمي يقوم وموة اهرزاد في تسلية الملك "امنزاي"وحكيية أخرل مي أحم أفراد حيايتز 

وتاموة حول الخيايناة الزوجية  "فايطماة وال بام داهيس"بحكاييايت عجيباة، وكاينات أولهاي هي حكايياة 
. وفيهي يظهر (260)(()الملك السااااااال ي  ةااااااايحب الجزة الساااااااودا )ي ت ااااااابز إلى حم مي حكيية والت

كرفيو  االوع امةتز الأليئقة على وةاااااااف اللق يت الجنساااااااية المك اااااااوفة، في ت رية الحب ال يئة 
القيئم على اللذع الجسااامية، كمي يك اااف موااي األةوا  وهي تتقل  وتتأالم في مواضاااي مختلألة في 

 ت والقصوة واألسراة. األنألس والبيو 
 الجواهر المفشية 

 1713دينيس ديدرو 

لز اهتميميت  ،ي م دينيس ديمةو مع المألكريع واألدبي  الألرنسااااااااااااييع المتمسااااااااااااكيع بيلتجميم
ااااااااااااايملة في مختلف األجنيس والمييديع الألنية واألدوية، ولز اهتميم خيص وثقيفة ال اااااااااااار  والثقيفة 

ع بألف ليلة وليلة، إ  اساااااااتمم منهي أجوا هي وااااااااخصاااااااييتهي ال رفية واإلسااااااا مية، وهو مع المتأثري
)ول   الرواية التي يبمو فيهي تأثر ديمةو ولييلي اااااااااااااااهرزاد )وحوادثهي وال ريقة التي حكيت فيهي، 
 .(261)((أكثر مع غيرهي هي "الجواهر المأل ية"
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اصاااصاااي ااااراي،  هر كيااااألة األساااراة، وهي فضاااي وهذه الرواية ي لق عليهي أيضااايً الجوا 
عم  ديمةو على ااتبيسااااااز تنيةااااااًي مي الحكيييت ال رفية، في موضااااااوعيت عمع كيلخيتم السااااااحري 
والخيينيت الزوجية والم اااايهم اإلبيحية الصااااريحة، والتصااااوير الوةااااألي لمميةساااايت ال بيم ال رامية 

ية تهم في القصااااوة مي الساااايمات والجواةي والوةاااايأليت، فضااااً  عع المضاااايميع االجتميعرا يممو 
 والسييسية التي تحملهي هذه األجوا .

وتموة أحماا اصاااااااة الجواهر المأل اااااااية في الكون و ال اااااااراية وف لهي أمير ااااااااراي يمعى 
منجوجي  اوع السااال ي  اةجبزاد إمبراطوة الكون و، الذي يتنيزل عع ال رش الونز ل ااا وةه بيلت ب، 

ي الحسي ، ولز فتيع خيةة تمعى فقم حكم االوع منجوجي  المملكة واصره ممتل  بيلنسي  والجواة 
، إال أنهي تصاااااااااا  إلى يوم لم ي م مي لميهي مع اول وحكي الحكيالجميل وميهرع في  ةمرزوزا خيةا

لساايمهي، فتقتر  لز اسااتمعي  ال ألريت كوكوفي لمساايعمتز، فيمن  ال ألريت منجوجي  خيتميً يملز على 
، وأةاد "هرهي بمي عملت بصااااااااوت عيلومي عليز إال أ  يوجهز نحوهي لتن ق جوا "أسااااااااراة النسااااااااي ، 

الملك ال اااااااااااااي  أ  يجرفز مي فتيتز مرزوزا فرفضااااااااااااات بحجة أنز ال يمكع أ  ي اااااااااااااك فيهي ويجر  
عواطألهي، فجرفز مي ث ثيع فتيع اساااااتمي فيهي إلى أعجب القصااااا  وأغرفهي، إضااااايفة إلى األساااااراة 

 تميعية ال يلية. المختألية وةا  حييتهع على الرغم مع أوضيعهع المختلألة ومكينتهع االج
وام ك اااااااألت هذه األساااااااراة عع نألساااااااية المرأع ومكرهي وةغبيتهي المبكوتة وميلهي إلى الهول 
واللذع، وهذه مع أساااااااااااااايليب ديمةو في التحلي  النألسااااااااااااااي للمرأع ول بة الجنس التي نظر عبرهي إلى 

والتواز   المجتمي الألرنساااااااااااااي وسااااااااااااالوكييتز، التي وةاااااااااااااألهي بيلمنحرفة والب يمع عع القيم األخ اية
أمي ةغبة االستميع إلى حكي ث ثيع فتيع فهو ت مد واض  مع الحكيييت المتوالمع عع االجتميعي. 

 أطية القصة األةلية وف ليهي همي الملك االوع وزوجتز التي عجزت عع الحكي يومًي مي
 م1827-1802فيلهلم هاوف 

 وألف ليلة وليلة..

ألف ليلة وليلة، ب م أ  سحرتز وأسرتز األجوا   ي م الكيتب األلميني فيلهلم هيوف مع ارا 
ال ااااراية الساااايحرع، فقم دةس الترجميت والمختيةات المت مدع مع كتي  ألف ليلة وليلة، األمر الذي 
سااااااايعمه على كتيبة عمد مع الحكيييت المقتبساااااااة والمتنيةاااااااة مي الحكيييت ال رفية، فكتب حكيية 

ييت ال ريألة التي مرت بيلخليألة هيةو  الراااااااايم مي التي تتضااااااامع أحمل الحكي (262)الخليألة اللقلق
ليحول أية ةوةع إلى حيوا  يألهم ل تز، ب رط  يين ق وه "ةايز"وزيره، واستخمام الوثيقة المتضمنة 

الراية ليتحوال إلى لقلقيع، ويرتكب الخليألة مخيلألة   إ  ال يضحك في أثني  عملية التحول، ويجرفي
إلى حيلهمي األةاااالي ب م أ  زاةا ابر الرسااااول   ، وف مهي يرج ييً الضااااحك التي تجبره أ  يبقى لقلق

 ب م أ  ةج ت لهمي الكلمة السيحرع.  محمم ةلى هللا عليز وسلم األعظم
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وكتب هيوف أيضاااااًي حكيية الساااااألينة ال ااااابحية المساااااتممع مع حكيية السااااانمبيد البحري في 
 ةحلتز السيدسة وةحلة عبم هللا فيض . 

عة فقم كتبهي هيوف اسااااااااتلهيمًي مع حكيية ال ااااااااي  المق وع اليم في أمي حكيية اليم المق و 
ألف ليلة وليلة، وتموة حول اصاااااة نصاااااراني يونيني ي ياب على ف لة لم يرتكبهي، وهي ت ااااابز إلى 
حم مي حكيية ع   الميع أوي ال اااااااااااااايميت في لييليني ال رفية والتهمة البيطلة وال قي  المهلك الذي 

 . يواف في اللحظيت األخيرع
وتألنع الكيتب هيوف ب م سااا ة اط عز وتأثره بحكيييت ألف ليلة وليلة مع ةاااني اصاا  
وحكيييت م ااااب ة بيلموضااااوعيت والتنوعيت السااااردية المأخو ع مع اللييلي ال رفية، فقم كتب حكيية 
إنقي  فيطمة وهي أااااااااااااااابز بيلم يمرات التي مرت بيلألتى الذي أحب أختز منذ الصاااااااااااااا ر، وفي يوم 

دهي مي ةاااميقيتهي يخرجو  في نزهة بحرية، فيت رضاااو  إلى هجوم مسااال  يؤدي إلى احتأليل بمي 
اخت يف أخت الألتى وةاااااااااااميقتهي التي بيدلتز الحب، ويظ  الألتى يبحث عنهي إلى أ  عرف أنهمي 
في البصرع، فيةتمل أجم  الثيي  واتص  ورج  يمعى تيوليكوس ةجيه أ  ينزل م ز بيلبيت، فأنزلز 

جود أختز، ف يدة القصاار و هب إلى ارية ليمور أمره انتحيالً بصااألة طبيب ب م ضاايألًي، وتأكم مع و 
ليمعي أنز طبيب، فيساااااتقبلز نألساااااز القصااااار  ىأ  وضاااااي لز لحية مسااااات يةع ولبيساااااًي آخر، وةجي إل

أحمل انقي  ةااااايحب القصااااار لم يلجة جواةيز، وفي اساااااتخمام ب   األع اااااي  المخمةع يسااااات يي 
الألتييت الميتة ليكت اااااااااألهي حية لتملز على أختز وةاااااااااميقتهي، وهذا ااتبيس ةاااااااااري  مع حكيية ن م 

 ون مة ال رفية. 
 غابرييل غارسيا ماركيز وألف ليلة وليلة 

اعترف كيتب الواا ية السااااااااحرية وأحم أفذا  أميركي ال تينية غيوريي  غيةساااااااايي ميةكيز بي  
كتي  ألف ليلة وليلة الذي عثر عليز ةااامفة في مكتبة جمه بأوةااز الصاااألرا  المهملة، ب م أ  أخذ 

أنميط مكينتز المتميزع في االط ع والبحث والمةاسااة، هو مي آثراه فيمي يت لق بألنو  الق  والساارد و 
هو مي ةااني مني أديبًي، ب م أ  سااحرتني الحكيييت )وموضااوعيتهي، إ  يقول عع الكتي : ) الحكي

 .(263)((التي وماخلز، وأكثر مي ا ألت بز هو دوة الراوي 
ويااأتي اهتماايم ماايةكيز ونوعيااة األد  الااذي تنتمي أليااز اللياايلي ال رفيااة، الااذي يجمي ويع 

ة التي ال يساااات ني عنهي ميةكيز في أدبز واتجيهز الم روف الوااي والسااااحر، تلك الثنيئية المتنياضاااا
بيلواا ية السحرية، والقيئمة على ااتراطيت خلط الم قول بيل  م قول، والمستحي  بيلممكع. وت م 
حكاايياايت ألف ليلااة وليلااة خزينااًي هاايئً  مع الخواة  والم جزات وال جاايئبياايت، والخرافاايت بمااي يحقق 

ي مع المصااااايدة ال نية للواا ية الساااااحرية، الهيدفة إلى تحقيق المت ة المه اااااة والصاااااممة، وهذه كله
 وفي موضوعيتز.  الحكيالممه ة في 
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مع الحكيييت الخرافية وال  بية الم برع عع موةوا ال  و  عمد وام استمي ميةكيز إلى 
، إ  ونى مخيلتز "ع اااااااااااااات ألةوي "مع جمتز التي كينت تق  عليز الحكييي، كمي وةد في مذكراتز 

 الحكيعلى هذا النوع مع الق  ال ريب جمًا مع حكيييت ألف ليلة وليلة، ويمكع اكت اايف فلسااألة 
)الحييع ليسااااااات مي ي ي اااااااز أحمني، وإنمي هي مي )عنم ميةكيز عبر جملتز التي تحم  م نًى عميقًي، 

. بم نى أ  خزيع الااذكرياايت التي يمكع االحتألااي  وهااي، هي (264)((يتااذكره، وكيف يتااذكره ليرويااز
لميدع الخيم للحكي، التي تمف ني إلى ال ريقة التي نسااااااارد وهي حكيييتني، واألحماا التي مرت وتمر ا

 عليني.
ويمكع القول أ  أغلاب الكتاي  في أميركاي ال تينياة الاذيع نهجوا الواا ياة السااااااااااااااحرياة، اام 

هيمنة اتخذوا مع ألف ليلة وليلة مرج ًي أسااااايساااااًي في وني  عوالم ساااااحرية وااااااخصاااااييت خرافية مي ال
 . "خريف الب ريرك"، و"ميئة عيم مع ال زلة"جيئية، كمي تبيع في  األس وةية وال

وعع سؤال لز في ةائحة ال وافة، يجيب ميةكيز عع م يلجتز للوااي في ةواييتز، التي يؤكم 
فيهي أ  الوااي ال ينتهي في ثمع ال ميطم أو البي ،  لك أ  مي دف ز إلى الواا ية السااااااااااحرية في 

كيز، ةواييتز هو  لك التمث  الم ااااااااألر للوااي والحيم  للكثير مع ال  مألوف وال  متواي، يقول مية 
يي  خيةاة) . بم نى أ  (265)(()الحييع اليومية في أميركي ال تينية تثبت لني أ  الوااي زاخر بأااااااااااااااا

 الخية  تجيوز حمود التخيي  واخترا  الوااي الم يش، ليحما ك  يوم ويع النيس. 
 وممي يقودني إلى األثر الذي تركتز حكيييتني ال رفية ألف ليلة وليلة في أد  أميركي ال تينية
 لك الق  الذي يصااااار  بيألحماا ال جيئبية والألينتيزية، والمتمث  بكاااااايعة تيية الواا ية الساااااحرية 

)وام أتسااي المصاا ل  لي اام  أعمياًل مع ب د )الذي سااية على نهجز الكثير مع األدبي  والألنينيع، 
والحكيية  للساااااااارد الروائي مب ثز طيايت الحكيية الخرافية، اً مختلألة، تحيول اكت اااااااايف مساااااااايةًا جميم

 .(266)((ال  بية، واألس وةع، مي االحتألي  بيلماللة االجتميعية الم يةرع على نحو اميم البروز
وعلى الرغم مع تأثر الواا ية السااحرية بيلخرافيت واألساايطير ال جيئبية ال ااراية أال أنهي لم 

ة، ومي ااااااهرع تكع نساااااخة منهي، وإنمي احتألظت وماللتهي االجتميعية بقمة مع التميز وعمم الضااااامو 
 ميةكيز وفوةخيس اإلوماعية وغيرهمي أال، تحكيمًي ألةيلة هذا التيية ووضو  سميتز. 

 1850-1799ألف ليلة وليلة عند بلزاك 

مع  تيج  غزير  ي م أونوةيز دي ولزاك، مع مؤساااااااساااااااي الواا ية في األد  األوةوفي، ولز أن
طلق عليز الكوميميي اإلنساااااينية، الرواييت والقصااااا ، جم هي في ةااااار  أدوي نيل ااااااهرع ومكينة أ

وكي  هذا الصااااااار  األدوي بمثيبة ال ااااااايم  والجيمي لبينوةامي المجتمي الألرنساااااااي في أواساااااااط القر  
التيساااي ع ااار، وام عمه المكتوة ويرساااي لوفوك في ةااان ة الرواية، عمً  عم اًي وني على أسااايس 

إطيةهي، إنمي هي طياة ال تألسر،  )أ  طياة ولزاك الألريمع في وضي األايي  في)الصن ة، إ  يقول 
وعليز فك  وني ، الكوميميي اإلنسينية، وهو وني  ةنيعي إلى حم كبير، وام أاحم عليهي حينمي اتسي 
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همفز، هذا البني  ال يزيم مع ايمة أفضااا  كتبز عع طريق ضااام األجزا  المتنيثرع، ساااوية في نسااايج 
 .(267)((ضخم

لروائية التي ضاااامهي كيلبركي  الذي يسااااتهمف وي م م ااااروع ولزاك اإلوماعي في المساااايحة ا
الوااي لمي يمخره مع موضااوعيت ال ت رف النأليد، ولهذا نجم أ  فلسااألة الكتيبة التي عرفت عنز لع 
تهم  أية ةاوةع مع ةاوة الحييع، فهو الذي تحمل االةساتقراطية الألرنساية والت ساف المقيت الذي 

بيئي وةوة حييع الريف وضرو  ال ية وسميت عينى منز اإلنسي  طويً ، فتنيول األخ   وال 
ال ااخصااييت ونوازعهي وال بقيت االجتميعية واضااييي السااييسااة والحرو  وأخبية الملوك وأسااراةهم، 

ال ر  أو أااااااابز بيلزخيةف والمنمنميت  "ألف ليلة وليلة"عميةع فنية أةاد لهي أ  تكو   ولزاك )وفنى)
 .(268)("(االةاويسك"ال رفية 

وهذا الت ااااااااكي  الذي ونيه ولزاك، ايئم على الجرأع القيسااااااااية في الك ااااااااف والنقم والسااااااااخرية 
والوةااف ألوضاايع المجتمي التي عينى الجوة واالضاا هيد، وام ايةفت الكوميميي اإلنسااينية الميئة 

)األول: لل يدات ال يئ ة في المجتمي الألرنسي والثيني: )ةواية، وام اسمهي ولزاك إلى محيوة عمع: 
 . (269)((عر  مأللسف وم ل  لمظيهر  لك المجتمي والثيلث: للتحلي  األدوي للقوانيع

وام يتسااااااااااااااي ل الب   عع ممل عمق المساااااااااااااايفة، ويع الواا ية التي حملهي ولزاك وفيع 
فقم أجيوت األبحيا النقمية أ  ثمة حمودًا فيةاااالة الرومينسااااية المنت اااارع في أجوا  ألف ليلة وليلة، 

الواا ية هذه ولمحيت حلوع جذابة مع المذهب الرومينسي  ه  ).. ملونيً ةوة )، كام وض هي ولزاك لذل
وهذا أدةاك واع  .(270)((ولكنز ال يسااااااام  لتلك اللمحيت بيل  يي  على األةااااااا ... وهني ميزع ولزاك

ألجنيس الق  وطرائق الحكي وموضوعيتز التي اعتممهي ولزاك جيماً في لييليز الألرنسية وكوميميتز 
  ات المئة ةواية اإلنسينية

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث 
 في السينما والتلفزيون  ألف ليلة وليلة

 مستويات تكييف ألف ليلة وليلة 
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أ  تحوي  اصاااااااا  ألف ليلة وليلة إلى أف م عيلمية ومساااااااالساااااااا ت تلألزيونية ب م دخولهي 
مختبرات التنيص وعملييت األعماد واالاتبيس واألساااااااااااااايليب المختلألة مع األخذ والتأثر، أمر يجمة 

ي التو االنتبيه أليز في خلق الصوةع السردية المتخيلة في القصة والرواية التي لهي وسيئلهي الت بيرية 
ال تراى إلى الوسااااااااط الت بيري في السااااااااينمي والتلألزيو ، ومع المؤكم أ  يحصاااااااا  هذا التبييع بقمة 
اخت ف األجنيس وأاااااااااااااااكيلهي الت بيرية، فيلصااااااااااااااوةع المتحركة في السااااااااااااااينمي والتلألزيو  تمتلك مع 
 المكونيت البصاااارية والساااام ية في اإلضااااي ع واللو  والت بير والحركة مي يمكنهي مع حم  إيحي ات
وأدوات أساااااااالوفية فيهي الكثير مع الجميلية واسااااااااتبصااااااااية الأل   ونزعيتز ووظيئألز وتمتلك المؤه ت 

 حسااااااااااااايس المجرد، وهذا بحم  اتز ثرا الماللية واا يًي وتخيلييً ومرئيًي وال مرئيًي مي يقظة اإلدةاك واإل
 وافر لتحقيق المت ة والم رفة وتمرير الرسيلة. 

 يوق الكلمة مي تترج بيلن  الروائي فمع غير الم قول أ  ومهمي كينت دةجة التزام المخ
)أ  االفلمة في حم  اتهي، )الصاااوةع، والل ة الأليةااالة وينهمي هو  لك الوسااايط الت بيري للصاااوةع، إ  

 .(271)((حتى في أكثر حيالتهي التزامًي أمينًي بيلن  الروائي، تؤدي إلى خلق عم  جميم تميميً 
أنميطيً تتخذ أدوات ت بيرية وتقنيز مختلألة فكت  ووةااااااااألهي يرًا الل يت اإلنسااااااااينية كثتتبييع و 

ليساااات ألوا  وخ وط ، وأةااااوات وأن يم الموساااايقى ليساااات الصااااوة المتحركة في  زالنحت وحجوم
التلألزيو  والساااااينمي، وهذا مي يذكرني بمي ايم بز مألكر الجميل الألرنساااااي آيتيي  ساااااوةيو ووضاااااي علم 

الم يلجيت الألنية والجميلية لك  نوع مع أنواع الألنو ، وكيألييت ق ائالجميل المقية  الذي يهتم ب ر 
 االاتبيسيت واالست يةات الحيةلة ويع هذه األنواع ومركبيتهي. 

أ  النقم الم يةر في اقز المخت  ومةاسيت الصوة سينه  أسيسًي على محيولة )كمي )
م النظرية حول الصااااااوةع التقريب ويع الصاااااايغ التصااااااويرية المختلألة، حيث أ  مجموعة مع المأليهي

مث  التكويع والرؤية والت ااااااااكي  والتمثي  وال مق والخلألية والمحيط الجزئي والكلي واألثر الجميلي، 
االخت ف في يكمع . و (272)((ةاااايةت  ات داللة ايعمية م ااااتركة ويع الألنو  التصااااويرية المختلألة

اخت ف األدا ، وتبييع الوظيئف. وام تبيينت أااااااااااااااكيل تنيول اصااااااااااااا  ألف ليلة وليلة في حقلي 
السااااااااااااااينمي والتلألزيو  في ال يلم، وفمي يسااااااااااااااتنم إلى مأليهيم التنيص أو األعماد أو االاتبيس، وعنم 

يلم وهو عيم عر  أول ف 1900التحري في المكتبيت الصااااوةية ومي عرضااااتز ال ااااياااااة، منذ عيم 
مقتبس مع ألف ليلة وليلة مع اب  المخرج جوةج ميليز، ول يية ا  ، فأ  حجم الكم مع األف م 

، يؤكم ممل األثر الذي تركتز اللييلي ال رفية تحميماً والمساااااااالساااااااا ت التلألزيونية التي أنتجهي ال ر  
 في الخ ي  السم ي البصري ال يلمي. 

، الذي يحم  نوعية التبييع الواضااااااا  في ويمكع إحصاااااااي  مي يتوافر مع اإلنتيج البصاااااااري 
ااألة بيلضاااااام و  وأالم يلجيت الألكرية والجميلية، سااااااوا  أكينت مت يطألة مي فلسااااااألة ال ر  وال اااااار  

منهي، أو غير  لك، كذلك ك اااااااااااف منيطق التحريف والت اااااااااااويز المقصاااااااااااودع، وفي هذا الك اااااااااااف 
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لألرز تنوعيتهي وكيألييت لهي،  وةفالواوف عنم ب   األعميل وتقميم  المؤلفاإلحصيئي، حيول 
ظهوة األجوا  ال رفية وال راية واخصييتهي واألدواة المرسومة لهي، مع وجهة نظر ال يلم وال ر  
ب اااااك  خيص، مي اخت ف نوعية األف م المنتجة، فمنهي الروائي الساااااينميئي أو التلألزيوني، ومنهي 

وةع لتأثير أألف ليلة وليلة في األف م ول   الك ف التيلي يبيع لني ةاألف م المتحركة "الكيةتو "، 
 السينميئية والتلألزيونية.
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   بيزوليني 1974 اي يليي زهرع ألف ليلة وليلة  .20
 –جو  فيلياااااااب الو  جوةدو  هيسلر 1973 وري ينيي  ةحلة السنمبيد الذهبية  .21

كاااااايةوليع مونرو توم 
 بيكر

أنتيج اتة، اااااااااانير، ساااااااااينيةيو: ةاي 
 هيةي هيوسع 

ساااااااااااااااااياااانااااااايةيااااو: واااايااااألاااارلااااي كااااروس،   سيم واني ميكر 1977 وري ينيي سنمبيد وعيع النمر  .22
 تمثي :بيتريك ويع تيةيع بيوة 

كااااااا ياااااااف دوناااااار  1978 فرنسي-وري ينيي سية  ب ماد/فيلم تلألزيوني  .23
ساااااااااااااينااايةيو: اياااز. 
 جيز. كيةوثرز 

تمثي : ويتر اسااتينوف 
وااااموة خليألااااة ب ااااماد، 
ةودي ميكموول، كير 
 ويمي، تيرانس ستيمب

وفيز اسااااااتخمم البساااااايط السااااااحري مع 
ابااااا  جو  ساااااااااااااتيرز، دياااااك هويااااات 

 واضي ع: كزوةا  ويرسيتس 

 م يمرع عرفية ب نوا :  .24
Arabian adventure 

كاااياااألاااياااع كاااوناااوة  1979 أميركي-وري ينيي
ساااااااااااينيةيو: ورايي  

 هييليس

تمثيااااا : كريساااااااااااااتوفر 
ليع، ميلو اواااااااااااااايااااي، 
اوليألر تومياايس، ايمااي 
 سيمز، ميكي ةووني

أنتااااايج: ةيت اااااااااااااااااايةد كونواي، ديأليااااام 
 هيةيس، 

أااااااااااااراف: جوةج جييس وهي فينتيزيي 
مع ألف ليلاااة وليلاااة فيهاااي الكثير مع 

 يةالسحر وال رافة والحي  السينميئ
ع   الميع والمصاابي  السااحري   .25

 )ةسوم متحركة(
باا ااولاااااااة: ساااااااااااااااكااوت  والت ديزني  1992 أميركي

 وينجر، ةويع ويلييمز
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  تمثي : كيينو ةيألز ةو  كوهيع   حكيييت ألف ليلة وليلة   .26
كيتريع زيتاي جونز وموة  فيليب دي وروكي 1990 فرنسي اهرزاد )تلألزيوني(  .27

اااهرزاد فلتوةيي جيساامي  
وموة ساااااانيدبيد، سااااااتيألع 
 فريس، جيرالم جوجنت 

 cinemax-Telemazأنتيج اركة 

antenne 2T.V France Films 

A2-RA12 

 

هااااااايةو  الرااااااااااااااايااااااام )مااااااامولج(   .28
 )تلألزيوني(

فرياااااامةيااااااك موةيو  2005 فرنسي 
ساااااينيةيو: ااااااينت  

 ويرنكر

 –تمثي : مي اااي  يي  
كيو  -جيكيوكيفيلريع 

فااااارانااااااك  –اولاااااياااااألااااار 
 دويوسك 

 

جاااي  جااايك أنود،    اسم الوةدع  .29
الااااااااااااااكاااااااااااااايتااااااااااااااب: 

 امبيرتوايكو

ااايع كونري، اةنوةاي 
الييبيسااااااااااكع  –اوراهيم 

-فيااااموة جاااايلقع   –
 –ولااااااياااااام هاااااايااااااكااااااي 

 كريستيع س تر

 

 2000T.Vالليااااااايلي ال رفياااااااة   .30
 )تلألزيوني(

 ستيف بيةو   2000 أميركي
الااكااااااايتاااااااب: وااياتار 

 بيةنز

 يلي افيتيل... اهرزادم
الاااااااااع بااااااااايتاااااااااياااااااااس... ةاوي 

 القص 
جييو  سكوت لي... ع   

 الميع
 دوجراي سكوت... اهريية
 ةوفس سوي ... علي بيبي 
 جيم كيةتر... ج ألر الوزير

 فييني ميي... زفيمع
بك سااااااااااااااايع ليم... أم ع   

 الميع
انمي سااركس... ايساام أخو 

 علي بيبي
 س اريع... ايه زيني جيم

وهذه الساااالسااااة هي عبيةع عع حلقتيع 
لأليلم تلألزيوني مصااا ر ومقسااام بحمود 
الساااااااااااااايعتيع لكاا  حلقااة، وتناايول أهم 
اصاا  ألف ليلة وليلة وهي اصاا  
علي بيبي واألةف يع حرامي واصاااااااااااااة 
ع   الميع والمصاااااااااابي  السااااااااااحري، 
واألخوا  الث ثة، وام عرضااااااااااااات في 

ماتز الجز  األول اصااة اااهريية ومكيو
النيزفة جرا  خيينة زوجتز، واض راةه 
للرحياا  مي أخيااز إلى خاايةج مملكتااز 
ولقي همي الصاااااابية التي أةغمتهي على 
مواا تهي بمي يزيمه ال جب والمه اااااااااااة 
والصاااااااااااراعيت، فيمي يتنيول جز  آخر 
 اصة مقت  مهرج السل ي  وق وق.

حيز على جيئزع ايمي وعر  على ليلتيع في 
على انيع  2000 أيية عيم 1نيسااااااااااااااااي  و  30

ABC  ،في الوالياااااااايت المتحاااااااامع األمريكياااااااة
 في المملكة المتحمع. BBC1و

سانمبيد وأسا وةع البحية السايب ة   .31
 )كيةتو (

 Dream worksأميركي 

pIctures  أنتيج
 ستويوهيت دةيموةكس

بصاااوت: وراديت، كيةتريع زيتي جونز    2003
 مي ي  فيقر، لوسيب فينس   -

 جيك اير  أميركي ةح ت جليألر  .32
 سينيةيو: 
 آةثر ةوز+
 جيك اير
 الكيتب:

 جونثي  سويألت

كيرويع مااااااايثيوس... 
 جليألر

 جوموةو
 جو  ثوةفوة  
 لي بيتيرسو  

 غريألوةي اس  
 بيسي  سييمني

 مؤثرات: ةاي هيةي هييسو  
 جيةلس أج سكنيرأنتيج: 

أ  ماااي يميز هاااذا الأليلم هو الب ولاااة 
الم لقة ل ااااااااااخصااااااااااية جليألر الخيةاة 
ال م اااااة التي فاااايااااات التصاااااااااااااوةات 
ال بي ياااااة والمقتبسااااااااااااااااااة مع أحااااامل 
األساايطير والحكيييت الخرافية ال رفية 
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فضااااااااً  عع إااااااااايعة األجوا  ال رفية 
 وال راية اإلس مية في م يهم عمع. 

 

 
 السينمائية والتلفزيونية:اللغة 

ت ااااترط عنيةاااار مرئية مت مدع هنيك يع السااااينمي والتلألزيو  يب بي ة حيل الجنساااايع الت بير 
ممعومة بخ وط ساااام ية لخلق المنظومة البصاااارية في اسااااتخراج الرؤل والمضاااايميع والقيم فيهمي و 

الجميلية بياتراطيت أوماعية وتأويلية، وأ  هذه ال نيةر المرئية الم روضة في اللق يت والم يهم 
هي ةاسخة في الوعي مثلمي يظ  ب ضهي متراكمًي في ال وعي،  اً حواة ووةألهي والمتضمنة الم يني 

ويع مجم  ع ايت  ع  اكرع مرئية، على أسااايس أ  الخييل هو الكألي  في خلق الرابط الوثيقكخزي
 . ال نيةر الأليعلة في مكونيت اللق ة أو الم هم النتيج الم نى واثيةع ال نيةر الجميلية

وأ  المألردع األسيسية في ل ة السينمي والتلألزيو  هي الصوةع وممل اةتبيطهي بيلحركة وفمي 
))في الأليلم السينميئي الموضوع أو الحكيية،  معايمة جميلية وحم  للمضمو  المنبثق ت ك  مع 

ويجمة وهذه الصاااوةع أ  تجيم ايمة الت اااكي  في ع ايتهي (273)في  هيئة الحكي يجسااامهي ال ر ((
 اً عنصاااااااار ووةااااااااألهي وفق آلية المونتيج، كتقنية جميلية مي امةتهي المرنة على مي الصااااااااوة األخرل 

أم مسلس  كينت تمثيلية "ونسيج الأليلم أو المنجز التلألزيوني  ةنيةر التكويع داخ  ونيمع ع يً حيوي
ومي عليني إال اخضااااايع هذا الت اااااكي  إلى التحلي  لك اااااف عنيةااااار الب غة في الل ة  "أم سااااالسااااالة

البصاااااااااااااارية وةموزهي التي تحملهي وامة االساااااااااااااات يةع فيهي، ومي تخبئز مع أفكية وتظهره مع ةؤل 
 ية. لجمي ودالالت وايم

كمي ))أ  اساااتخمام التلألزيو  المكثف ألسااالو  الخ ي  المبياااار وضااارو  سااارد المقيطي 
تأثيرات خيدعة، مي تكو  والممل الواا ي للتلألزيو  وطيب ز المةامي والصااااااااااااااحألي وإحماثز غيلبًي 

ويتجلى في هذا االساااتخمام  (274)((اسااات يع وذلك تحقيق تأثير ساااييساااي مبياااار داخ  هذا المنظوة
ق الل وي مي ال اااااااااااااك  الصاااااااااااااوةي في تكويع م م  الصااااااااااااا ت الألكرية التي تجذ  المتلقي ال م

وتخيطبز، بيسااااااتخمام وساااااايئ  متنوعة ال تسااااااتب م منهي اإليهيم والتمويز وإزاحة الم يني، مي الألية  
 البيع ويع الخ ي  كرواية، والخ ي  كصوةع مرئية متحركة. 

المرئي، "تكو  ظيهرع في ةكيئز ث ا هي أمي في الن  السااااااااااااينميئي فأ  ترجمة الت بير 
، بم نى أ  يكو  الت بير عع الحما ظيهرًا في توفير الماللة البصاااااااااااااارية، "المسااااااااااااااموع، المتحرك

تأليع  ))والحركية،  "، والساااااام ية والحواةات والمؤثرات الساااااام ية الصااااااوتية"الصااااااوةع بك  أاااااااكيلهي"
 .(275)((واألحمااالصوةع مي المضمو  ينتج عنز األرات ومملوالت الم يهم 

أ  عملياايت االاتباايس واألعااماد ومااي يماايثلهااي مع المحاايوالت القاايئمااة على تحوياا  الن  
م وطبي ة ال م  في الحقليع الساااااينميئي والتلألزيوني،  األدوي إلى ن  مرئي، تت لب وساااااي يً يت 

مرئية تتجيوز فيلحكيية في األد  تخضاااااي عنم تحويلهي إلى الحق  البصاااااري إلى تقنييت ووسااااايئط 
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كثيرًا أب يدهي الل وية، لترتمي في ثنييي الضااو  واللو  والحركة واألنتقيل والأل   واااحنيت الم اايعر 
))أ  التمفق الجميلي والت بيري يقتر   واألحيساااااااااايس وغيرهي مع المؤثرات الصااااااااااوةية والصااااااااااوتية،

حركة دائم الت ير بيلخيةية األسيسية للخ ي  السم بصري، وهي خيةة الحركة فيلأليلم بسبب ال
مع الصوة واألةوات وأ  التأليع  المستمر والمتزامع ويع الصوةع والصوت والحركة على ال ياة 
ي اااااااااير ايقيعيت متنوعة مرئية وسااااااااام ية تأليم في تكثيف األحسااااااااايس الألريم بيلحييع النيبضاااااااااة في 

 .(276)الأليلم((
في الب المكو   وهذه مألردات وعنيةاااار فيعلة في مكونيت وني  السااااينيةيو كوساااايط مؤثر

وهو المساااااااااؤول أيضاااااااااًي عع خلق األااااااااااكيل واألنواع  "تلألزيو   –ساااااااااينمي "األدوي إلى مكو  مرئي 
اإلوماعياة التي تتبنى أظهاية الألكرع بيلمسااااااااااااااتول األمثا  واألكثر تأثيرًا والتي تحما  خ ايبًي جمايلييً 

يت مت مدع، خيضاا ة وفلسااألييً اااري ة اكتساايوهي المث  والقيم التي ت ااك  مملوالت ةاايدةع عع ع م
)ك  منظومة مع اإلاااااايةات مهمي كي  مضااااامونهي ومهمي كينت حمودهي )لمألهوم سااااايمييئي، إ  أ  

مع ةااااااوة وإيحي ات وأةااااااوات ملحقة ومهمي كأنت أغرا  ومركبيت هذه المضاااااايميع التي ن ود 
لم فنجمهي في طقوس أو في وروتوكوالت أو م اايهم تمثيلية، أنمي ت ااك  منظوميت  ات مملول أ  

 .(277)((نق  أنهي ت ك  خ يبيت
عع مضااااااايميع الخ ي  وأغراضاااااااز ومنيوةاتز، يجمة وني السااااااا ي إلى أيجيد  دةاساااااااتنيوفي 

أساالو  فهم المنجز الساام ي البصااري ب م تألكيك محموالتز وعنيةااره مع اج  التوةاا  إلى أنتيج 
 الم نى.

ثير مع المبمعيع لك اً كبير  يً اصاااصاااي يً وااااكلت حكيييت ألف ليلة وليلة مصااامة ألهيم وخزين
في حقول األد  والألع في ال يلم،  لك مي ظهر في ل مد مع األعميل القصصية والروائية واالف م 
السااااااينميئية والبرامج والمساااااالساااااا ت التلألزيونية وفي الموساااااايقى والمساااااار  والبيليز وال اااااا ر والألنو  

ي، ثيةه  أ  تألز مخيلة ا خر و اهمية ن  الف ليلة وليلة، الذي اساااااو الت اااااكيلية، وفمي ين لق مع ايمة، 
تراا فكري وتنوع اصاااااااصاااااااي، برفي  ساااااااردية  هبت ب يمًا إلى فضاااااااي ات وتخي ت على الحتوائز 

واجوا  ااااااااااراية سااااااااايحرع، كمي ين لق مع الوااي الثقيفي والألكري والم رفي للمبمع، المتأثر بيللييلي 
 ال رفية.

ب متأليوتة، ويع مبمع وآخر، وحسب وام تأثر األد  والألع ال يلميأ  بحكيييتني ال رفية ونس
ال ريقااة التي أ عتماامت في األخااذ مع اللياايلي ال رفيااة، مي أنهااي لهااي واي خاايص على المجتم اايت 
األوةفية، ألنهي أول عم  أدوي ااااراي يصااا  إلى القيةع األوةفية في القر  الثيمع ع ااار عع طريق 

 م.1704ترجمة المست ر  الألرنسي أن وا  غيألنم عيم 
حجم التااأثر والتناايول لحكاايياايت ألف ليلااة وليلااة ان  اايفااًي كبيرًا في وحي الخياايل  وااام مثاا 

، مث  ةاااااااااارعة في الذائقة الجميلية اً جميم اً األدوي والألني، لمةجة أ  كتي  ألف ليلة وليلة، عم  زائر 
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الت ر  لهي لمل ال ر ، كمي أ  هذا االهتميم واالساااااااتقبيل الذي الاتز اللييلي ال رفية ال يخلو مع 
بيلرف  واالساااتهجي  مع اب  الب  ، بمي ين كس ب اااك  متأليوت على أسااالو  التنيول والم يلجة 

 والتكييف الذي اتخذ أاكياًل مت مدع، لتترك أثرهي في الخ ي  السم ي البصري.
وةوافم الثقيفة ال يلمية اليوم تنظر ب يع االهتميم إلى الموة الذي يؤديز الخ ي  السااااام ي 

وفق ةؤل عميقة، أعمت لهي على البصااااااااااااااري ال يلمي في توجيز اةااااااااااااااما  الثقيفة ومنيبي الحقيئق 
أحما اإلمكينييت والح ااااااااااااود الحرفية والجميلية، وفمسااااااااااااتوييت خيةااااااااااااة في الم يلجة والتكييف، 

 ل رفية في ألف ليلة وليلة مثيلني في  لك.وحكيييتني ا
فيلخ ي  السااام ي البصاااري، هو مي ترغب بز الساااينمي للت بير عع اغراضاااهي ومحموالتهي، 

ق واألسيليب المتبنية تمرير هذا الخ ي  عبر ائمع ال ر  اً وأ  تقنييت ال ر  البصري اممت مزيم
)مع المساااااااااااتحي ، مهمي اي ، إيجيد وسااااااااااايئلز ومكونيتز كم يلجيت فكرية وجميلية، السااااااااااايمي وأنز )

ال  اة ويع دوة الألع في الك ااف عع الوااي والوساايئ  التي يسااتخممهي ال م  الألني ب م أ  يكتم  
وهذا مي يؤكم الحيجة إلى مستلزميت وني  ةوةع الخ ي  الحيم  لمهمة  (278)في جذ  الرائي لز((

ة مي دوةهي الأليع  والمتأليع  مي عنيةر اابيع  ائقة المتلقي والمتمثلة ب بي ة الوسيئ  المستخمم
ة عع الوجود والمكت اااااااااااألة ألسااااااااااابي  المؤلألالألع األخرل، وتلك مهميت التكييف والم يلجيت الألنية 

ال لاا . وفقاامة مااي تحماا  هااذه ال ر  مع تنوع وتميز، يبقى األنتباايه م ااااااااااااااامودًا إلى مااي تقااممااز مع 
تلقي اميم هذا الخ ي ، يجمة بز موضوعيت ومضيميع تهمف ةو  المتلقي، وألج  أ  يقف الم

يقوده الألهم واساااااتنبيط االب يد الأللساااااألية والجميلية للمنجز الألني،   ً اتقأ  تقنية التأوي  كمحرك تخيي
ألنتيج األاااكيل  "سااينمي وتلألزيو  ةااول الراسااخة في الصاانيعة المرئية "ممي يتوجب فهم القواعم واأل

مي، و  ك  خ ي ، ال يمكع وةااااااااااااااألز إال ك ملية  )فخ ي )والم أني الجميلية في نق  األفكية، 
في مسااااااااااااااتوييت  اً كبير  اً وهذا مي يؤكم أ  لب   الكودات دوة  (279)((تركيب وتنساااااااااااااايق ويع كودات

الم يلجة والتكييف القيئمة على تحوي  الرواييت الى اف م او مسااااااالسااااااا ت تلألزيونية او أي ااااااااك  
غير م ئم للت بير عع هذا الخ ي  أو   مع أ  الب   ا خر ابصري آخر مي تأكيم ةوجيز أود

وهو المافي نألسااز  (280)((في نق  كتي  ةأس الميل إلى فيلم أيزن ااتييع)ف اا  م ااروع ) اك، بقولز، 
الذي كي  وةا  ةف  ميةكيز فكرع تحوي  احمل ةواييتز الكبيرع الى فيلم، اعتقيدًا منز بأساااااااااااااات   

ميةكيز طويً  نق  ةواييتز إلى السينمي وفخيةة أدواتز الت بيرية، إ  )ةف  الروائي جبري  جيةسيي 
ميئة عيم مع ال زلة على الرغم مع ااااااااات يلز في حق  كتيبة الساااااااينيةيو الساااااااينميئي،  لك أنز كأ  

 .(281)((يرل في هذا النق  مصيدةع لمخيلة القيةد 
ةغبة او م يةضاااة ميةكيز هذه عيئقًي للتكييف السااام ي والبصاااري للن  المكتو  لمتكع و 

على أنز أاااات   السااايمي ق في ونية خيةاااة والب يم عع األنألتي  التخييلي للم يلجيت المرئية، الم ل
 وفق الواا ية السحرية ال نية الثرا  بيالايةات والمالالت  ات المسيحيت البصرية الواس ة.
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والخ ي  الساااااااام ي البصااااااااري الذي نبحث عنز، هو  لك الخ ي  الذي يحتم  أ  يكو  
يتضمع المكونيت وال نيةر األسيسية الحيملة للوظيئف المرئية والسم ية، وأ   مت مد االب يد وأ 

يت مل إلى مسايحيت أوساي مع مسايحة الن  وفوايئي تتأليع  فيهي ثنيئية ال اك  والمضامو  كبنية 
عضاااوية وحيوية تتبنى فكرع األةسااايل بيلم مات السااام ية والبصااارية الى المتلقي، حيملة م هي القيم 

)فيل  اة ال ضااوية القيئمة ويع الألكرع واالساالو  أو الل ة )ألكرية، وفوعي م رفي غني، الجميلية وال
والم نى، أنمي تحوي في ثنيييهي  لك البني  الموحم ويع مي هو ساااااااااااااام ي ومرئي، ويع الصااااااااااااااوةع 
والم ماية/الم ماية والألكرع. وال يمكنناي أ  نناياة أي منهماي بم زل عع هاذه ال  ااة التبايدلياة التي 

وإ ا كأ   (282)((نضااااااااااااااوج احمهمي بي خر داخ  وحمع الأللم المكونة مع جميي عنيةاااااااااااااارهمي ترهع
المقتبس مع ن  ساايوق آخر، فهذا نألسااز الألكر والموضااوع نألس الخ ي  الذي نبحث فيز، يتنيول 

 تكراة مع ن  إلى ن  آخر وأ  اختلألت ادواتهمي.
وفمي أ  األنجيز الأليلمي الساااااينميئي أو التلألزيوني عم  أوماعي، يت لب التجمد واالوتكية، 

)في طريقااة الم اايلجااة وال ر  والتقااميم )ويساااااااااااااا ى إلى البحااث عع الجاامياام، الااذي يقااممااز الأليلم، 
واساااااااالو  الألنأ  وتألرده في الت بير عع افكيةه بمي يوحي للمتلقي أنز لم يساااااااابق أ  ةأل مي يراه في 

أل  الم يلجة هي اجرا  يساااااااتهمف اساااااااتنهي  وتأل ي  ك  ال نيةااااااار الأليعلة في  (283)((يلم آخرف
مصاااهر االحماا التي يمساااكهي التواز  الذي بموجبز تتوزع االدواة ويع ال اااخصاااييت ال يملة فيهي، 
كمي ))أ  ك  موضوع يمكع أ  ي يلج إلى الحم الذي يألل  م ز في اجتذا  الجمهوة الذي يختلف 

. فيلم يلجة هي المقييس الحقيقي والم يية المايق لجس (284)نز مع اااااااااااااااخ  إلى أخر((في تكوي
)الم يلجة هي أةضاااية اختبية جيمع )نب  الجميم الذي سااايأتي بز المخرج وفت بير أدةيي  ورون ، 

 .(285)((ل فكية الجميمع
، وهذه الم يلجيت ت ااام  ك  األاااايي  واألااااخيص، كمي ت ااام  األف يل والنوازع واألهماف

)أ  األطأليل حيع يمثلو ، يحيولو  أ  يكيألوا أنألسااااااااااااهم تكيأليً مألوفًي مي النمي ج الساااااااااااالوكية التي )
ساايتخذونهي وساايجروفونهي في وااي حييتهم، امي الحيوانيت الصاا يرع فهي تمث  كي تت لم الصاايم أو 

ةامية في وعلى ك  المكونيت، ب اااااااااارية كينت أم غير  لك تموة الرحى الم (286)((فالألراة أو التكي  
المجرل السااااااردي المجساااااام ساااااام يًي وةااااااوةيًي، وام أنقيد الخ ي  الساااااام ي البصااااااري ال يلمي الى 

 الم يلجيت المتبيينة في الكثير مع األعميل بأاكيل مت مدع.
، (287)مع فضاااااي  حساااااب ت بير جي  متري  وفي ل ة ال اااااك  الألني، تساااااج  الصاااااوةع جز ً 

المؤلف مع ونيااة مسااااااااااااااتقلااة ومع  "الكاا "ي ةو  ع حاامود اإلطااية الااذي يبااث فيهااولكنهااي ال تخرج ع
عنيةااار تخضاااي للترتيب المصااامم للقيمة الجميلية والألكرية في الصاااوةع، وليس هنيك اعتقيد ساااليم 

)أ  السااينمي ل ة )يجرد السااينمي أو التلألزيو  مع الل ة الصااوةية وااااتراطيتهي، فيلكساانمة أةنو يقول 
هي م. وعليز فأنهي تتبنى مهمة نق  أفكية ب (288)((حوهيةااوة لهي مألرداتهي وفمي هي وفيينهي واواعم ن
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وسااايلة ت بير، تمتلك أدوات خيةاااة، ويجمة وني أ  ال ننظر إلى األمر مع الزاوية التقنية فقط، أو 
مع اب  ، وإنمي تقف وةا  أداةع هذه الوسااااااااااااااايئ  أو األدوات، وكألي تهي بحجم وكألي ه هذه األدوات

يألحيسيس والم يعر المرهألة، وتحسع أجيدع فع ال  ايت لل نيةر ب هنييت مألكرع مبمعة، م بئة 
الساام ية والبصاارية في المكو  المرئي، وأوي  جينس ال ي ول بيلم لق على الصااوةع ب ااك  مجرد، 

. بم نى هو أ  نبصاااار الوااي (289)((ًي، و  ةو  المصااااوة)ليساااات الصااااوةع، هي التي تصااااني فيلم)
ب يو  جميلية و هنية واساااااا ة األفق بمنظوةات ونيئية في ةاااااانيعة الت ااااااكي  التي تحتوي على فع 
التصااااوير وحركة الكيميرا وزوايي التصااااوير واإلضااااي ع واللو  وعنيةاااار التكويع البصااااري والحما 

المكونيت لع تأخذ دوةهي الحقيقي إ ا فقمت  وال اااااااااخصاااااااااييت الأليعلة فيز، ونحع نمةك أ  ك  هذه
الرو  التي تقودهي، وفي عصااارني الراهع اااايع الموة الذي تميةساااز الصاااوةع في حم  الخ ي  ومي 

للصااااااوةع السااااااينميئية أطروحتهي الأللسااااااألية في جميلييت الألنو  وهي  يتأ)وي)يختز  بز مع مماةك، 
. وتلك مهمة تبيينت األسااااااايليب (290)((عتسااااااايوق الزمع في ك اااااااوفيت جميلية وم يلجيت فنية جميم

يألتر  الذي والم يلجيت في ةساااام الم يلم الم ئمة للحكيية في حملهي ك ااااك  مع أاااااكيل التنيول 
ي المنجز، وكصاااوةع تبث القيم والرسااايلة ةاااني األيقونة الراساااخة في التجسااايم و مالجميل والألكر كأنه

ي ةوعي في تصاااميم اللق ة دةجة التحكم  اااألير، يصااا ب فهمز مع الوهلة األولى. إ ا متوالجميل و
 لك هو أغني   فأ بيإلضااااااااااااي ع واللو  والزاوية التي يمكع النظر منهي، وطريقة توزيي الموجودات، 

)أ  حييع نرل فيهي ةوةتني ال تكألي، الوم )لل ك ، وهو يسيعم على والدع ال  وة واإلحسيس بز. 
. وهذا االن كيس هو جمي لك  (291)(ن كيس(مع ان كيسيت هذه الصوةع: وال ك  طب ًي هو هذا اال

مي حملتز هذه الصوةع مع تأليةي  متنيغمة كينت أم متضيدع، منتظمة، أم ع وائية، الوم أ  تمر 
عبر انيع أةاى وأفضاااا  ممي كينت عليز، وأ  تخضااااي لتكويع حيوي لع يكتألي وضاااا هي في ترتيب 

مدع ضامع هذا التسالسا  كي تؤدي )وضاي الصاوة وترتيب يحقق إيجيد ع ايت مت )تسالسا  وإنمي 
. وهذا هو المحرك الذي يقود ال ااااك  كي يصااااب  وساااايلة لتنظيم المحتول وأ  (292)((عملية الساااارد

)أ  الأليلم ، أل  )يساااااااااااهم في اإلفصاااااااااااي  عنز واإلجيبة عع االساااااااااااتألهيميت التي تحملهي الصاااااااااااوةع
قوم وتوحيم هذيع الساااااينميئي ين وي على نظيميع سااااايمييئييع مختلأليع همي الصاااااوةع والصاااااوت، وي

وهذا تأكيم على أ   .(293)((النظيميع وج لهمي واحماً  لكم هو طبي ة النظيم السااااااردي في السااااااينمي
الل ة المرئية في الساااااااااينمي والتلألزيو  هي كتيبة بيلصاااااااااوة ترافقهي الخ وط السااااااااام ية كنظيم محمد 

رئي يت لب حتمية وال اك أ  أولى م تقمات توظيف ن  الف ليلة وليلة المكتو  إلى مومستق  
الصااوةع وخييةهي األوحم بمي ال يخيلف وني هي الحركي والجميلي ومي يكملهي مع المرافقيت الساام ية 
على الرغم مع متو  الق  الواةدع في نصااااوص الحكيييت ال رفية وتضاااامينيتهي بيلوايئي التيةيخية 

على وايئي الف ليلة وليلة  والخييلية،  لك مي ن تقمه اسايساًي في محكميت فنو  التكييف التي تجرل 
ايعمع اسيسية ووةألهي في ال ر ، ولهذا نجم متيهة واس ة في دةو  التكييف أ  استثنيني الصوةع 
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)أ  الصاااوةع توظيف )ن تممهي في الك اااف الذي ي حق طبي ة هذا التكييف وهذه الم يلجةالسااايمي 
وعلى نحو يج   الوايئي  محكم ونوعي للوساااااااااااااايئ  االساااااااااااااالوفية للألع، والذي منز الف ليلة وليلة

الموضاااااوعية او المتخيلة، ساااااوا  في مظهرهي الحساااااي او الذهني من لقيت عل يز لن اااااو  ألوأ  مع 
التاااأثير الجمااايلي الم قااام، وهيمنتاااز على ا هاااأ  المتلقيع المختلأليع لروعاااة الك ااااااااااااااف وسااااااااااااااحر 

 صاااااااااوة . فيلصاااااااااوةع في الف ليلة وليلة هي عيلم واساااااااااي يقف خلألز ااااااااااريط مع ال(294)((االيحي 
المتنيوفة التي حلمت ثقيفيتهي المت مدع لت ااااااااااااام  حقيقة الحضااااااااااااايةع االسااااااااااااا مية والمجتمي ال رفي 
وال راي، وهذه الحقيقة نجمهي في جنس الحكيية ال  بية او الخرافية المبنية وني  عميقًي والمتضمنة 

هيم عع ممل الصااااالة ثرا  مع الق  وعبره المثيرع والممه اااااة والنيف ة، وام داف ت النيامع نبيلة إورا 
)أ  الحكيية الخرافية ال تتحما اليني مع خ ل الألي ، )ويع الحكيية والصوةع التي تلم منهي، بقولهي 

 (295)(وال مع خ ل الحركيت المتتيب ة لرحلة الب  ، و  أنهي تتحما اليني اكثر مع خ ل الصاوة(
والصااوةع النيتجة ليساات اااكً  ميديًي تلتهمز االف يل وحركة االحماا، بقمة مي هي المنجز الحركي 

)ايم ثيوتة )للأل   األنساااأني الماخلي الم اااروط ووظيألة تحمدهي االهماف وال يييت او مي تحملز مع 
هوم على حم مأل (296)(تتخذهي اف يل ال اااااخصاااااييت وتتكرة على نحو دايق في الحكيييت المختلألة(

مي اعتقيدني أ  الساااارد الحكيئي في الف ليلة  "موةفولوجيي الخرافية"ف ديمير ورو  الواةد في كتيبز 
وليلة ام تجيوز الوااي والممكع ليصاااااااااااااا  حمود التخيي  واالح م والخواة ، وغير الم قول، األمر 

هي من اااااااااااااا يت الذي ال يرفك خ وط التمسااااااااااااااك بيلقيم التي دعي اليهي ورو  ودعواه الوظيألية، ب م
 لب غة الصوةع.
 أشكال التناول:

مع في ال ميم ق األخذ واالاتبيس مع حكيييت ألف ليلة وليلة ائت مدت ساااااااااب  التنيول وطر 
األف م والبرامج والمسااالسااا ت التلألزيونية، ويرتبط هذا التنيول بقمةع الكيتب والمخرج وسااا ة مماةكز 

  مؤااااااااارًا لمةجيت االاترا  أو االوت يد، أو الم رفية واط عز على أجوا  ال اااااااار ، وهو مي ي ااااااااك
 ال ر . "ا خرلم  "الم يبقة أو التحريف الذي يت ر  لز ن  ألف ليلة وليلة في تنيولز مع 

ومنذ البماية، أي في المرحلة التي تلت ترجمة اللييلي في فرنساااااااااااي، ظهرت م م  التنيول 
ساااا وةي ألجوا  مأل مة بيلسااااحر، تلك هي النيجحة عع التأثر، والتركيز على ال يبي ال جيئبي واأل

)فيست يةوا عنوا  ألف ليلة وليلة مي ب   التحوير، فأةب  ألف ةفي سيعة وةفي )أسراة ال ر ، 
، ألف 1717، ألف هبة وهبة 1749، ألف امسااااااية وامسااااااية 1733، ألف ساااااايعة وساااااايعة 1712

ا هو تكراة وهااااذ. (297)((1766، ألف يوم 1789، ألف خ يئااااة وخ يئااااة 1785جنو  وجنو  
 النسق. 

ويبمو أ  هذه الت ييرات والتحويرات مؤااااااااااار على تحريك منيبي الوحي واأللهيم في الخلق 
واألوتكية، والذي يبمأ مع المرتكز األسااايس وهو ال نوأ ، ليت مل حمودًا أخرل في الن  وتنوي يتز 
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ألزيونية ال يلمية على القصااااصااااية وفني اتز الحكيئية: وام واف ال ميم مع األف م والمساااالساااا ت التل
مسااااايفيت متأليوتة مع ن  الحكيييت ال رفية مي أ  م رفة ال ر  لهي اساااااتنمت على جهود جيألنم 

)على الرغم مع أ  الحكيييت كأنت اااااراية أةااااً  في اعمادهي )في ج لهي م ئمة للبيئة األوةفية، 
لى أعجي  عيم ال يبيةل، األول، إال أنهي كأنت مت ئمة ب ااك  احسااع مي الذو  األوةفي وحيئزع ع

وال يمكع أ  تساااااااتحو  عليز، لوال أ  ال بيع واألسااااااايليب اعمت لتنيساااااااب م ااااااايعر القيةد األوةفي 
ممي أثية اهتميم األوسااااايط الثقيفية كيفة بيساااااتلهيم ال ميم مع الموضاااااوعيت واالفكية  (298)((وعيداتز

الواةدع في اللييلي ال رفية، وفأاكيل مت مدع، فمع الكتي  والمخرجيع مع حيف  على محوة القصة 
وأضيف لهي ب   الحوادا، ومنهم مع أضيف أب ياًل واحماثًي، وفيهم مع كتبهي واممهي نثرًا وآخر 

ًا ممي يمل على ثرا  هذا المكو  األدوي ال اااااراي الحيف  بيلخييل والقصااااا  المثيرع، وأ  هذه اااااا ر 
هي، ومي لحق وهي والك ااف عع الصااوةع التي يرأني ال ر  على األاااكيل وأ  اختلألت فهي تساايعمني 

عبر  المؤلفمع أوةاااااااااايف أو تجنى على مكيمع الحقيقية، وفي مجيل السااااااااااينمي والتلألزيو ، وجم 
على عمد مع األعميل الروائية والسااااينميئية والتلألزيونية ال يلمية التي اسااااتممت ميدتهي مع  اط عز

أ  تماعييت ن  الف ليلة وليلة على الخ ي  السم ي البصري ال يلمي  ،حكيييت ألف ليلة وليلة
، منهي مي يت لق بمساااتول الن  ومنهي مي يتصااا  بمساااتول البني  الحكيئي، بحيث ي معام أخذ منيح

أعميل بصااااارية م اااااهوةع ساااااوف في ةاااااب  هذا الن  م ينًي عيلميًي ترك تأثيراتز الألكرية والجميلية ا
)وي م  التنيص في فضااااااي  الأليلم السااااااينميئي على أساااااايس الت يلق ) نقف عنمهي في فصاااااا  آخر.

والتقيطي ويع الأليلم والموضاااااااوعيت المتنيص م هي، والتي ت تبر المرج ييت الم رفية والثقيفية التي 
 .(299)((حي  إليهي الأليلمي

على أعميل سااااااااااااااينميئية وتلألزيونية عيلمية بمي فيهي أف م الكيةتو ،  المؤلفومع اط ع 
والمأخو ع مع حكيييت ألف ليلة وليلة، وجم أ  هذا األخذ والتنيول يرتبط بمألهوم التنيص وحتى 

ينت وجهيت النظر يع والمختصاااااااااااايع، فقم تبيالمؤلألهذا المألهوم لم يكع مساااااااااااا حيً لمل الكثير مع 
)هو ال  اااة او ال  ااايت القاايئمااة ويع ن  مااي )والت ريألاايت لااز، فيرد عناام جيرالاام ورنس على أنااز 

بيلنصااااااااوص التي يتضاااااااامنهي أو ي يم كتيوتهي أو يسااااااااتوعبهي أو يبساااااااا هي أو يحولهي والتي وفقًي لهي 
ن  ةواية وفيلم جليًي ويع ن  الف ليلة وليلة و  المؤلف. وهذا مي وجمه (300)((يصااااااااااااااب  مألهوميً 

الميكيميرو  لجيوفأني ووكيااااااااااااايو مع ع ايت تنيص في الحكيية اإلطية وفي القصاااااااااااا  وكذلك 
مًي لألوجز نألسااااهي، إضاااايفة إلى لالتنيص الذي واي ويع اللييلي ال رفية وحكيييت كأنتريري ةواية وفي

خرل، فأ  )كمي أ  اإلااااايةات ت ااااير إلى إااااايةات أ)يقول ةوفرت اااااولتز، في حيع أعميل أخرل، 
النصااااااوص كذلك ت ااااااير إلى نصااااااوص أخرل، وهكذا، فيلمتنيص، هو ن  يكمع في داخ  ن  

. وأف م علي بيبي وع   الميع والمصاااابي  السااااحري وم يمرات الساااانمبيد (301)((آخر لي ااااك  م نيه
حملت الكثير مع اإلايةات والمضيميع الكيمنة في نصوص عيلمية، جسم في الم يني بم يلجيت 
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)الااذي تقي فيااز آثااية )م تختلف الم اايجم في  لااك، إ  ثبتاات أ  الن  المتناايص هو، مختلألااة، ول
 .(302)((نصوص أخرل أو أةماؤهي

وهذه اااااااااااااايةات للأليعلية المتبيدلة ويع النصااااااااااااوص وداللة على أنألتي  النصااااااااااااوص على 
ب ضااااهي، إ  اختزنت النصااااوص الروائية والأليلمية ال يلمية الكثير مع المصاااايوي  الساااايحرع والبسااااط 
ال يئرع وعبيةات افت  يي ساامساام وكنوز الم يةع الساارية وأخبية الجع وال أليةيت لمي لهي مع اسااتقبيل 

هو،  1966كبير في هذه النصااااوص، والتنيص حسااااب كريسااااتيألي التي ساااابقت غيرهي بيط از عيم 
)تجمي لتنظيم نصااي م  ى بيلت بير المتضاامع فيز أو الذي يحي  إليز.. وهو  لك التقيطي داخ  )

 .(303)((لت بير اول مأخو  مع نصوص أخرل وهو النق  لت بيرات سيبقة أو متزامنة ن 
)أ  الن  يقي )موضوعة التنيص، فقم ايل فيليب سولرس الت بيرات والت ريأليت بوت مدت 

فيمي يصاااف ةوال  بيةت الن  المتنيص بأنز جيولوجيي كتيبيت،  (304)((في مألتر  طر  نصاااوص
وهذه األفكية والمأليهيم لع ت يب عع فكرع أ  الن  هو تحمي  مع نصااااااااااااوص أخرل، ت م بمثيبة 
مرج ييت داعمة لألنتيج النصااااي، ومةجيت متأليوتة وفتنساااايق متبييع، وهي تأساااايس ساااايوق لحموا 

عليااز "يوق، وهي امتااماد لقول اإلماايم علي الن  الحاايلي بأل اا  اسااااااااااااااتاامعااي ات مع الن  السااااااااااااااا
 ."لوال أ  الك م ي يد لنألذ""الس م

وفي عصااااااااااااارني الحيلي ظهرت ت ريأليت عمع للتنيص وعلى الرغم مع أنهي تنوعت إال أنهي 
لى مأليهيم م لمهي بيختيع وحواةيتز،  ريف كريسااااااااااااتيألي، التي اسااااااااااااتنمت فيز إلع تذهب ب يمًا عع ت

للنصاااااااااااااوص وتماخ  نصاااااااااااااي في فضاااااااااااااي  ن  م يع تتقيطي وتتنيفى )ترحيل )والتي جي ت فيز 
 .(305)((ملألوظيت عميمع مقت  ة مع نصوص أخرل 

وأ  اغلب الت ريأليت ال رفية للتنيص تكيد ت لق الحرية للنصاااااااااااوص في التماخ  والتأليع  
 (306)(()ليس للن  أ  واحااام)دو  أدنى امت اااي  أو ااااايماااة الحااامود، ويقول جيراة جينيااات مع 

القمامى الذيع عموه نوعًي مع السراة وأنتهيك الحقو  وتجني والسيمي ض  عنم ال ر  وفيخت ف وا
دو  اإلااااايةع إلى أةااااولهي وأةااااحيوهي، وام ك ااااف المكتوة الموضااااوعيت مع على الم يني وعلى 

القميم ب   المصااااااا لحيت الخيةاااااااة بيلسااااااارايت عع احمم م لو  في كتيبز م جم النقم ال رفي 
: السااااالب وهو مع بي  الساااااراة، واالجت   وهو اجت   ال ااااا ر وساااااواز االجتذا ))األدوية وهي 

واسااااااااااااااتمااماده مع ال ير، واالخت س هو أ  ينقاا  م نى مع نوع إلى آخر، واالاتباايس وهو األخااذ 
واالساااااتأليدع، وسااااامي أيضاااااًي التضاااااميع، واألنتحيل وهو أ  ينتحلهي لنألساااااز، والساااااراة وهو األنتحيل 

 .(307)((وغيرهي والنسخ والمسخ واالغيةع والسلخ
على الرغم مع أ  هذه المميةسيت األدوية ام ومأت منذ زمع ب يم إال أ  ال صر الحميث و 

منهي، بمي ي مق الوعي والمسااااؤولية الألكرية والجميلية مي اسااااتنهي  المنيهج  اً ام اضااااى على كثير 
 البحثية المتقممة الكياألة لخ وط التجيوز ومصيدةع حقو  ال ير.



 ة في السينما والتلفزيون عند الغرب  لألف ليلة ولي

 

98 

 

ية هذا الموضااوع ولمي ي ااكلز مع م ةااقة جوهرية مي موضااوع البحث وفقمة مي ن ي أهم
القيئم على تنيص موضوعة حكيييت ألف ليلة وليلة عنم ال يلم وال ر  ب ك  خيص وتحويلهي الى 

يساا ى وي م  على أوراز حجم الل بة  يلمؤلفأف م سااينميئية وتلألزيونية واصاا  كيةتونية مرئية، ف
الساااينميئية الروائية و  أ  ب   األعميل المؤلفالتنيةاااية وكيألييت ااااات يلهي عنم ال ر . وام وجم 

أو التلألزيونية المقتبسة عيلميًي مع األعميل األدوية المتأثرع بحكيييت الف ليلة وليلة أنهي ام تنيةت 
 منهي:عمع ام اتخذ أاكياًل  بحمود متبيينة ومختلألة، وأ  هذا التبييع

ليأخذ مع الن  الساايوق أو ال صاار الم يع اااكً   "الن ": وهذه خيةااة يلجأ اليهي االستللهف  .أ
أو مضااااااااامونًي بألكرع جميمع تحم  ةو  الن  السااااااااايوق أو مضااااااااامونًي مع التراا، فألي حكيييت 

مع فكرع الحكيية األطية اساااتهلمت حكيييتهي ونيئييً  (308)ايأليلوني للكيتبة الت ااايلية ايزاوي  اللينمي
استلهيمًي مع اخصية اهرزاد وطريقتهي في  "ويليسي"أللف ليلة وليلة، كمي استحمثت اخصية 

خ ةاااًي مع أزمتهي المصااايرية، إ  ةسااامتهي بيئ ة للحكي لمع بحيجة إليز تخلصاااًي  الحكيسااارد 
 مع عقمع مي.

مسلس ت التلألزيونية موضوعيتهي وعلى هذا ال راة فقم استهلمت الكثير مع األف م ال يلمية وال
المتمثلة بيلبسايط ال يئر والألأنوس الساحري، والسانمبيد وعلى بيبي وغيرهي، وهو االساتلهيم نألسز 

، واصاااة ةوفنساااو  كروزو عع األسااارا  والم راجالذي جرل ويع الكوميميي األلهية لمأنتي وفيع 
، كمي يلة ودمنة الوع المقألياصاااة حي وع يقظأ  الوع طألي ، وحكييي الفونتيع عع حكيييت كل

 .ت ير األدوييت والوايئي الثقيفية

: وهو مع األااااكيل التي تكيد أ  تقتر  مع عملية التكييف، بأل   الت يرات اال داد واالقل فس . 
)فيالعماد واالاتبيس )التي ت رأ على الن  ليتم تحويلز إلى ن  آخر ووسايلة أو وساط آخر، 

مي وساااط فني آخر، وهو نق  عم  في اطية جنساااز إلى  هو اعيدع سااابك عم  فني لكي يتألق
. ويأتي مصااااااااااامة االاتبيس في الل ة مع القرآ  الكريم حيث وةدت جذوةه (309)((اجنيس اخرل 

ت  ن يًةا )في الن  القرآني  ى*إ ْ  ة أ ل ن يًةا ف ق يل  أل  ْهل ز  اْمك ث وا أني أنساااااااااْ يث  م وسااااااااا  م  )و ه ْ  أ ت يك  ح 
م م    ل  ي آت يك  ل ى النَّية  لَّ   م  ع  ي ب ق ب س  أ ْو أ ج  والمصاااااامة القرآني غير ايو  أل  يتنكر  (310)(همل( ْنه 

لز المقتبس، فأليز مع االعجيز والب غة مي ال يضاااايهيز مصاااامة، على ال كس مع النصااااوص 
التي خضا ت لمبمأ التماول المسامو  بز، ب رائق مت مدع، تولمت فيهي  "األدوية والألنية"األخرل 
ية الساااراة والتنكر ألةاااحي  األفكية والموضاااوعيت ومصااايدةع حقواهم، بمي ي ير مجرل اااااكيل

 الحقيئق في الحقو  وم ييير الثقيفة والألع ومستوييتهي.

: وهو اااك  مع أاااكيل األخذ والتنيص، فهو جلب أو اسااتحضااية اااخصااية مي أو االستتلد فف .ج
)ويكو  )يوتاااة حاااما ماااي أو مرحلاااة زمنياااة مع عمااا  إلى عمااا  آخر جاااميااام وااامةجااايت متألااا

ٌ  أو تصااااااااااريحًي أو تلميحيً  عع ال ااااااااااخصااااااااااية او الحما  (311)((االسااااااااااتحضااااااااااية جزئيًي أو كليًي
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المساااااااااااااتمعي، وام يكو  ت بيرًا مبياااااااااااااارًا يراد لز وظيألة محمدع في ال م  أو الن  المتنيص، 
وال ر  كأ  لز المبيدأع في استحضية أو استمعي  اخصييت عرفية أو اراية كهيةو  الرايم 

 راية واجوائهي ا منتقيع ومختيةع وروحهي الاأو علي بيبي أو جحي أو السنمبيد واهرزاد، أو احم
 السيحرع.

ونمخلهي فيمي نحع  "أدوية أو مرئية": وهو ليس اب م مع االاتبيس، حينمي نأخذ ميدع ا لضتتتتتفع  .د
)أ  يضاااااامع الكيتب عملز األدوي )فيز مع ن  الجرا  ةاااااالة جميمع م ز، وهو ي ني أيضااااااًي 

 أو محتول لت زيز احنة تراثية تقيم ع اة مي وماخ  ال م  الألني، وام يكو  التراا فيهي إطيةاً 
كمي  .(312)((الصاااالة بيلوااي أو لتكريسااااز أو االاتصااااية، اسااااتخمام ةااااوت أو نبرع أو داللة منز

جرل في تضميع عمد مع القص  ال رفية مي القصة الرئيسة ل هريية واهرزاد في السلسلة 
 م.2000التلألزيونية "اللييلي ال رفية" التي أخرجهي ستيف بيةو  بأنتيج أمريكي سنة 

والتضااااميع يأتي وموافي االسااااتلهيم وضااااروةات الحيجة ال زمة لز في الزمع المنيسااااب والمكأ  
ال ئق في الساااااااايي ، وفوتيئر تت لبهي نبضاااااااايت الن  ودفقيتز، وهو مع الصااااااااوة الأليعلة مع 
التنيص ومع اوجهز المبياااااااااااااارع والصاااااااااااااريحة، وجي  في دةاساااااااااااااة لم جب ال موأني عع ةحلة 

)وام عر  النيام ةجي  عيم للتضااااميع، في مه ألصاااق )في القميم اولز التنيةااااية إلى النقم ال ر 
مع غيره باايلتناايص، وهو يراه حاايمً  لوظاايئف عاامع، منهااي توثيق الااماللااة، أو تااأكياام مواف، أو 
ترساايخ الم نى، أو لمؤازةع ن  ةفضااًي لمقولة أو نألييً لم تقم وهو يسااتب م االساات ااهيد المجأني 

وت اترط الحيجة الى التضاميع وظيئف تؤكم المملول الحقيقي  (313)((والتماعي الذهني مع  لك
ل سااااااااااااااتمعي  الذي يقوم بز الن  الحيلي مع الساااااااااااااايوق ون تقم أنهي لم تألقم الحم األدنى مع 
الت يوق في المستوييت الذهنية والجميلية لمكونيت وني  النصيع. بمي يؤه  الن  الحيلي، مع 

نى لز محيوةتز وتروي  مي يمكع تضاامينز، وتقميمز الألهم ال ميق لجوهر الن  الساايوق، ليتساا
 بيل ك  المرسوم.

: هو أنتقيل ال اااي  مع حيل إلى حيل آخر، كأنتقيل فكرع أو حما أو اضاااية مي، مع ا لحميل .ه
نق  ميدع أدوية وجنس أدوي إلى جنس أدوي )ةااااااااااااااوةع إلى ةااااااااااااااوةع أخرل، وفي األد  هو )

أو لوحة او تمثيلية والتحوي  يقتر  تميمًي  فقم يتحول خبر مي إلى اصة أو اصيمع (314)((آخر
 ممع مألهوم التكييف لل ر  نألساااااز مي احتميل الزييدع أو النقصاااااأ  أو أي ت مي  طيةد وجمي

على الميدع المحولة، كي تتخذ هيئتهي ووظيألتهي الجميمع بجنسااهي الجميم واألف م والمساالساا ت 
 أليت مت مدع جرت عليهي.التي نبحثهي ك ينيت للألح  والتحلي  هي نتيئج لتكيي

ويمكع للبيحث اعتميد مألهوم التكييف في عملييت تحوي  النصااااااااااااوص مع حيل الى حيل 
آخر ب م أجرا  ساااااالساااااالة مع عملييت الم يلجة التي اختلف فيهي المخرج الم يع مي ا خر، بحكم 

 ا لييت والذهنية الأللسألية للم يلجة.
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 التكييف ومستويات المعالجة:

جي ت األعميل التلألزيونية والسااينميئية ال يلمية التي تأثرت بحكيييت ألف ليلة وليلة، على 
مسااااااتوييت متبيينة في م يلجيتهي البصاااااارية وفمي يك ااااااف عع اهتميم واسااااااتي ي  لسااااااميت حكيييتني 

 يع والماةسيع ال يلمييع وأ  اختلألوا في  لك.المؤلألال رفية وخصيئصهي مع اب  
 يلجة هذه كأنت تصااااااااب في المجرل الذي يقودني إلى فرز م  ييت إ  أ  مسااااااااتوييت الم

ع، وعلى يالخ ي  السااااام ي البصاااااري، ومي ينم عع وجهة نظر ا خر تجيهني نحع ال ر  ال اااااراي
امتماد زمع أنتبيه ال يلم بك  ثقيفيتز إلى حكيييت الف ليلة وليلة، لمختلف ا لييت التي كيألت وهي 

 الق ة خيةااااااااااااااة، بقيت مت زمة ومقترنة وهي بيمتييز، وهي طريقة هذه اللييلي، إال أ  ثمة نكه
غزول ام ةةمت جبوةي ة المكتوةع فرييل المؤلألز والتوالم المستمر للقص  وتماخلهي. و ئونظيم وني

)بيلرغم مع تلك التكييأليت والصااااااااااااوة المتنوعة اللف ليلة وليلة لحم ب يم، حيث تبقى )هذا بقولهي، 
ية ثيوتة، أعني بيعتمال ويع اصااااة مسااااتقرع التضااااميع ونساااابيًي محتول غير الصااااأليت التركيبية الم ن

. وهذا مي نجمه (315)((ت لب تخ يط ال نيةر المايقة بأنتظيميمستقر التضميع والثبيت االسمى س
عع فكرع وحكايياة الخياأناة التي حصاااااااااااااالات ويع زوجتي  تتخا َّ  مفي أغلاب الروايايت واألف م التي ل

زينأ  مي عبميهمي والتي اةاااابحت االسااااته ل االمث  في تبرير ظهوة الملك اااااهريية واخيز ااااايه 
ة الحكيية األطية، المألجرع لتمفق الق  وتوالمه في ضااااو  تقنياااااهرزاد ودوةهي الواضاااا  في ةااااني 

 القص  وهذا ال يل ي التبييع الذي يحص  في المستوييت التي أ عتممت في التكييف ومنهي:
 ال خصية  .1
 الحكيية اإلطية  .2
 ال جيئبية السمة  .3
 موضوع الجنس  .4
 االجوا  ال راية. .5
 . ا شخصعة:1

ق التكييف والم يلجة موضاااوع ال اااخصاااية في األعميل السااام ية البصااارية ائاساااتهمفت طر 
األحاااماا والم  يااايت بمجرل ال ااايلمياااة وعااامتهاااي محوةًا مهماااًي في المجرل الحكااايئي، بماااي يت لق 

الساااااردية، وت م حكيييت ألف ليلة وليلة نيفذع واسااااا ة اتيحت لل ر  فرةاااااة االط ع على ال ااااار  
في وتألصااااااااااااااي ت حييتز، إ  ساااااااااااااا ى الكثير مع الكتي  والنقيد والت رف على نواحي المجتمي ال ر 

والمبمعيع لألهمهي ودةاسااااتهي، وأنتيج األعميل األدوية والألنية اسااااتلهيميً وااتبيساااايً واساااات يةع وفمختلف 
اساااااايليب وطر  التأثر واألخذ مع اللييلي ال رفية، وفمي أ  الوساااااايط الثقيفي ميدع ايولة للتماول ويع 

ت مدع، فأ  المكتوةع سااااااااااااهير القلميوي تحذة مع غزوات الحذف والت عب المجتم يت بأاااااااااااااكيل م
والت ااااااااااويز لل ااااااااااخصااااااااااييت التي تت ر  لهي حكيييت ألف ليلة وليلة بقمة عيل مع التكييف الحر 
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أليس هيةو  الراااااااايم )المجرد مع الرايبة التيةيخية والحقو  الحضااااااايةية، ولهذا نجمهي تتساااااااي ل، )
يمل على اكثر مع أ  القيص أةاد أ  يح ما عع ملك فحما  يح ااار في اصااا  كثيرع ح ااارًا، ال

. وإضااااااايفة إلى التحريف والب الحقيئق الحيم  ألغرا  ااااااااتى، هنيك (316)((عع هيةو  الراااااااايم
ممع لم يتخل  مع عقمع التألو  واالعتقيد بألكرع لع يكو  مبمعًي ساااااااااواهم، ف اااااااااكوك جيمس ويتي 

افية وعع طريقة ترجمة غيألنم اللف ليلة واضاااااااحة عنممي وضااااااا هي في اطروحتز عع الحكيية الخر 
)إ ا ةاااام  مي اي  مع أ  هذه الحكيييت اااااراية، فأنهي الوم أ  تكو  ام ترجمت )وليلة، إ  يقول، 

بحرية كبيرع وغير مبرةع، فيتجيه األسلو  فرنسي ومراسيم مخيطبة خليألة ب ماد وامبراطوة الصيع 
جزم أ  ويتي لم يمةك األساااااالو  الذي عم  بز ون (317)((هي نألسااااااهي الم تيدع في الب ط الألرنسااااااي

غيألنم في ترجمتز للييلي ال رفية، ولم يمةك أيضًي حجم الرةيم الثقيفي الذي يحيط ب يالنم فرنسييً 
وااارايًي، كذلك تصااريحيتز ودعواتز المتكرةع، بأنز ساايكيألهي للمجتمي الألرنسااي ب ااك  خيص ولل يلم 

ال رفية وال اااراية، وفي هذا يقول د. محساااع الموساااوي،  ب اااك  عيم، مي التمساااك بيألمينة، لروحهي
)أنز جهم أ  يكو  أمينًي للن  األةااالي، مضااا رًا إلى غير  لك عنممي يمعوه الحيي  واألحت ااايم )

 .(318)((وتهذيب اللسأ  الألرنسي و لك ال صر إلى تجنب مي يراه م ينيً 
ونظرتهم الضيقة  همم ب ضولع تسلم اللييلي ال رفية منذ وماية ظهوةهي عنم ال ر ، مع حق

لهي، واسااااااااتهماف اااااااااخصااااااااية اااااااااهرزاد وال  ع في المكينة والموة الوظيألي لهي، وإ ا كينت الذائقة 
الجميلية متوفرع في ةااااااااااوةع اااااااااااهرزاد، المرأع الحسااااااااااني ، المكتملة األنوثة، والذكية المت لمة،  ات 

ييع وتجريمهي مع اوع ال ق  المن ق المقني، فأ  هذه الذائقة ام تبمدت بأل   تكييأليت ب   ال رف
بأنهي  هموالك م وتحويلهي إلى جسم للمت ة والجنس، وي تم هذا التحريف خ رًا عنممي يصألهي ب ض

ةمز اااااااااااااااراي للمت ة واللذع ليس إال، وأنهي تحم  خ يبًي ثلم منز المهمة الوظيألية االخ اية التي 
ساااااااهي مع سااااااا وع الذكوةع والساااااال ة اةااااااابحت ل اااااااهرزاد مظهرًا جميليًي عميقًي وهي تحرير ونيت جن

وامثلة األنتهيكيت التي ت رضاااات لهي اااااهرزاد تتجلى  –وتخليصااااهع مع جرائم القت  واالغتصااااي  
وتجريمهي منز عنم غوتيز،  الحكيفي ترملهي وااااااااااااااذو هي عنم هنري دي ةينيز، كذلك سااااااااااااالبهي فع 

 وتجيه  دوةهي عنم ادغية الع وو.
ز في المساااااااااااااار  والسااااااااااااااينماي والتلألزيو ، م نية وإ ا كاينات ب   ماماةس ال ر  واتجايهايتا

وت اااااخي  مي تظهره وت يلجز وتكيألز مع نمي ج ااااااخصاااااية عرفية أو ااااااراية حساااااب ةؤاهي الألكرية 
والجميلية، فأنني م نيو  اكثر العتبية ااااااخصاااااييتني، ومنهي ااااااهرزاد ةمزًا اااااارايًي وةاااااوةع م اااااراة، 

يئع القت  والممية واالغتصي  إلى لتروي  مك الق ونيهضة نحو الحرية، والملهمة بأسلو  فع 
)خير ساااااأليرع لني في ال ر  )الحب والسااااا م، فهي كمي يراهي ال ااااايعر احمم عبم الم  ي حجيزي، 

التي عرفهي كمي عرفنيهي أو افضاااااا  ممي عرفنيهي، وهي تساااااات يي بمي لهي مع اااااااهرع وساااااال أ  أ  
قي، وتقممني في ةاااااااااوةتني تصااااااااال  مي وينني وفيع ال رفييع وتك اااااااااف لهم عع م منني اإلنسااااااااايني الن
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وت م هذه الصااوةع خير م يية لقييس الصاانيعة  (319)((الحقيقية، ب اارًا أسااويي  عق   محبيع للحييع
ال رفية المنصااااااألة أو المضاااااايدع الم ااااااوهة، ومي وينهمي، ولسااااااني بحيجة إلى مي يملني على ب   مي 

ز ااااااهرزاد، التي ك اااااألت عع عر  في الساااااينمي أو التلألزيو  مع االوفرات ومنهي اوفرا عييمع وفيلي
السيحر المقني المرو  الصيدة عع امرأع عيالة  الق مهيةتهي ال يلية كرااصة وم أليع مع مهمة 

و كية، وهذا بحم  اتز ةااااااوةع مع ةااااااوة الت ااااااويز والتحريف التي ةةاااااامت لهي اإلمكينيت الكبيرع 
 لألنجيز.

بأيحي  مع الحي  ةيمسكي  1906فألي بيليز اهرزاد لاااااااااااا سيرج دييجيف التي اخرجهي عيم 
)أ  هذا البيليز يصاوة اصار ااهرزاد بمي احتواه مع )حمود المغي اي،  المؤلفكوةسايكوف يصاف 

وذخ وفجوة، همي ال نصااااااااارا  األسااااااااايسااااااااايي ، واألن بيع األول الذي يخرج بز القيةد مع م يل تز 
، ويبمو أ  هذه الألكرع تسااااااااال ت على  هع الكيتب لمةجة ج لتز يخلط ويع وليلة افتتيحية الف ليلة

اهرزاد وغيرهي مع النسي  الخيئنيت، فهي تلقي حتألهي في نهيية البيلية، اأنهي اأ  الزوجة األولى 
 .(320)((ل هريية، وفي هذا مي فيز مع اجحيف بحق الملكة ال أليألة التي ةدت للمرأع اعتبيةهي

، اااااات يلز الصااااري  في تحريف ال ااااخصااااية وم  ييت دوةهي، بمي يجردهي ويثبت دييجيف
مع ساااااااميت م ينة ويمنحهي ساااااااميت اخرل، وت يير النمط ال ااااااايئي لهي تيةيخيًي، لتساااااااهم في ةاااااااني 

لنمط ال خصية وحركية األحماا  النصيةالخ ي  المراد توجيهز واط از، ب ك  مخيلف. للحقيقة 
 لهي.المجسمع في ال ر  البصري ال يئي 

واالخت فيت  توهذا أنحراف كبير في ااااااخصاااااية ااااااهرزاد تبنى عليز مجموعة مع الت يرا
 أخياااايه زيني   ةاوراز الموة الأليع  ل اااخصااايوكذلك في المساااية القصاااصاااي وهوية ااااخصاااييتز، 

يرف  ااترا  أخيز الذي الملك ااااااااااااااهريية الذي لم يكع يتمتي وموة متميز في الن  األةااااااااااااالي، 
وينمم على  لك وي لب مرع أخرل مع اااهريية أ  يزوجز منهي فيرف   لك،  وتزويجز مع دنييزاد،

وع الممزوجة، هوي م  التكييف والتحريف وو  ايه زينأ  ب واطألز الحقيقية ل هرزاد عنممي ار  الق
اقيقز واهرزاد، ويظع وهمي السو ، فيأمر ج ده عبم الملك بق ي مع قم اهريية ت)ين)وفيهي نرل، 

ااهرزاد تساتمعي الحصاأ  ال يئر الذي طيلمي ترتقيز بحكيييتهي فيهرع هذا الحصاأ  ايميهمي، ولكع 
 .(321)((إلى تلبية النما 

لمحهمي اهريية  اموتت وة األحماا لتهر  اهرزاد مي ايه زينأ  على الحصي  ال يئر و 
تهي مع خ ل ال يع الساااااااحرية إطيعة لرغبة دنييزاد، التي حيولت إانيع ااااااااهريية بأ  وةا  ف لة اخ

ت يير الملك والسااال ي  إلى أخيز، ب م أساااألز ونممز ولب يهي الخ اااية مع عقي  ااااهريية، الذي ط
 على مي ومة منز.

وهذا وليم بكألوةد الذي اااااااااتهر بك  مي هو مت رف وااااااااي ، كينت ةاااااااوةتز واضاااااااحة في 
ر ، ضااااخ فيهي أنأل ت ال واطف وال ااااهوانية الصاااايةخة، وكأ  لز اهتميم وااااا ف كبي"الواثق"ةوايتز 
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بحكيييت ألف ليلة وليلة وفيل ااااااااخصااااااااييت ال ااااااااراية وال رفية وم يمراتهي المثيرع، ولز اهتميم خيص 
لم يكع ب ط هيةو  الرايم الأليتع الذي كأ  مجلب أنتبيهز الرئيسي، ))ب خصية هيةو  الرايم، فا

د ولم يكع وادي الجوهر وحاامه هو الااذي وهره، واا  كااأ   لااك التجاايوز الساااااااااااااال اايني للحاامود والقيو 
واةااااااااااااااراةه ال ااااااااااااااميم على ال وص في ب و  الم رفة المحرمة، حيث ال يم  والممنوع وةغبتز 

. وهو جز  مع اهتميمز (322)((الحيسمة في دخول ال ييهب والسراديب والممرات السرية والمحصنة
بيلحكيم ال ااراييع المسااتبميع واضاا هيدهم، حسااب اعتقيده الذي كيألز العميلز المقتبسااة مع اللييلي 

 ية.ال رف
اساااااة مييكيرهيةت الخيةاااااة بألع السااااارد القصاااااصاااااي في ألف ليلة ولية، ة في حيع عمت د

اسااااهيميً واضااااحًي في البحث ال ميق في البني  الروائي لحكيييت ألف ليلة وليلة وتصاااانيأليت  1963
هيةو  الرااااايم عنيية خيةااااة محيولة  ةأنهي أولت اااااخصااااي)الق ، إ  يذكر محسااااع الموسااااوي، )

 .(323)((تمييز مي هو تيةيخي عمي هو منسو  ومنتح 
 يعاهتميمًي خيةااااااااااااااًي لمل األدبي  والمبمعيع ال رف ثمة ومع األمثلة التي نوةدهي، يبمو أ 

وهذه ال خصية الألريمع في تيةيخ ال ر  وال ر  واإلس م، على الرغم مع اخت ف وجهيت نظرهم 
في ةساااااام ةااااااوةع محمدع لهي، ونذكر في هذا ب   التبييع الحيةاااااا  ويع مساااااارحية حسااااااع لأللكر 

ل )وإ ا كأ  الرايم بيلنسبة للكيتب الأليكتوةي هو  لك الخليألة الرائي ال يد)وفيلنسبة للألريم تينسو ، 
م الذي يت نى وذكراه الألريم تينساااااو  فأنز بيلنسااااابة لأللكر،  لك المت  رس الجبية وال صااااايوي الحكيو 

 .(324) ((ول ليً  الذي طرحز جو  ويع في نهيية القر  التيسي ع رجالمت
ولع تأللت ال اااااخصاااااية ال اااااراية الحيكمة مع المنظوة ال رفي الذي يراهي أحيأنيً غيةاة في 

وتهي، لت  ي وتحجب عع جهلهي الواسااااااااااي في ال لوم والم يةف على حم ملذاتهي وساااااااااال أنهي وجبر 
 ب   التكييأليت والم يلجيت الألنية لهي.

األدواة المنيطة وهي وفمي يت لق وخري ة وام ينأل التكييف بيتجيه ت يير ال ااااااااااااخصااااااااااااييت 
 بكيألييت النظر إلى ال اااااااخصاااااااييت ال رفية واالسااااااا مية وال اااااااراية مع اب  ال ر  عمومًي فقم بيت
الوضي يختلف كثيرًا، فأعميل كثيرع مستممع موضوعيتهي مع الف ليلة وليلة بقمة مع االاتبيس وال 
تخلو مع الصااااراعيت المينية والسااااييسااااية، في الألكرع تساااات يي بيلم يلجيت األخراجية التحكم ورساااام 

 ال خصييت واالحماا واالميكع التي تتحرك فيهي بمي تريم أ  تظهره مع وجهة نظرهي.
الذي اخرجز ليني مثياًل لبراعة الرسااااااام  "فيلم ةااااااايلة متحف ال ااااااامي"ر ميةيو فردوني ويذك

فنجم تنيسااااابًي ))وتصاااااميم الم بس، بمي ي ئم الألكرع الم لوفة، وفمي يت لق بيل اااااخصاااااييت ال رفية، 
كبيرًا ويع اخصية هيةو  الرايم بجسمز الضخم وعميمتز الكبيرع التي تلتف حول طرفواز، ويبمو 

ننجز وهذا يأ  متنكر دو  أدنى ااااااخصاااااية م ينة، وام أدل دوة هيةو  الراااااايم أمي  جكأنز أنسااااا
ال راز الت بيري يرل واضحًي أيضًي عنم ةؤية ةجيل حياية الخليألة مع األعلى وهم يجلسو  كأنهم 
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ا ي ال ااااا رنج، فكأنت عميميتهم اااااابيهة بيلقبي  الصااااا يرع وساااااط فني  مع زهوة الماليي البيضاااااي  
وهذا التكييف ومهيةات الم يلجيت الساااام ية والبصاااارية فكريًي وجميليًي لع يقتصاااار  (325)((والسااااودا 

على الن  والجرأع على التنيص مع موضاااوعيت سااايبقة، و  يت مل الى التمخ  في الب األاااايي  
ي  الصاااب ة الم ئمة بكمييت محساااوفة مع األاااا ة الضاااوئية وحمود ألوال اااخصاااييت وتحريألهي وأضااا

اضااألي  ةااألة التنكر ل ااخصااية هيةو  الرااايم للحط مع على المخرج ليني،  ، ولهذا تجرأانت اايةهي
القمة الرفيي الذي يتمتي بز، وأحيطتز بكت  ب ااااارية على هيئة اااااا رنج كأنهم دمى ال يألقهو  وهذا 

 مي يتواة  مي الحمود الوضي ة في اب يد ةألة الهيبة والواية عع ال خصية.
في اطاااية االاااااااااااااااتراط الن  حريف ومخااايلألاااة وتاااأتي هاااذه الت يرات التي ال تخلو مع الت

الجميلي الذي ن تقم بضاااااااروةع أاترأنز بأوساااااااي وضاااااااو  مع الحقيقة، ونسااااااات يع وهذا االعتقيد بقول 
)الوااي أ  االساااااااااتي  جريع، الذي هو مع ااول المماف يع عع الحقيقة الألنية في )جيروم ساااااااااتروم، 

إلى أ  الحقيئق ال تتمث  إال في أعميل علم الجميل في ا ونة األخيرع، ي ترف وذلك، فهو يذهب 
م برع فنياااًي وليساااااااااااااااات مجرد اعمااايل زخرفياااة أو مقبولاااة مع الوجهااة  الً فنياااة أةاااااااااااااايلاااة، أي أعماااي

.ويمكع اساااااااااااااقيط هذا المبمأ على حيل لييليني ال رفية التي تنيولهي ال ر  بيااااااااااااااكيل (326)((الجميلية
هااذا التناايول إلى اهتزاز في الجااأنااب الجماايلي  ر   عع الحقيقااة، والتي غاايلبااًي مااي تم ااييرع أحيااأناايً 

إال وام تنيولتز، وت مقت  ف ً  فيضااااااااً  أو وريئيً اصاااااااا  الف ليلة وليلة حيلة أو  لم تمعوالألكري.و 
الكثير مع حاايالت الخيااأنااة والمكاايئاام وك ااااااااااااااألاات عع أف اايل مجردع مع الحاام االدنى مع القيم  في

في ةةم ال خصييت السيئة األدواة والصي   والمبيدد، وهذا الك ف لم يكع  ةي ة تسم  لل ر 
مرج ييتهي إلى ال ااار  وال ر ، مي علمني أ  هذه ال اااخصاااييت ام ميةسااات حتى االف يل المحرمة 

ب   ال خصييت اايةع ةريحة الى اةتكي  في في موةفولوجيي الحكيية الخرافية لأل ديمير ورو  
بية عبر م ظم ا دا  ال يلمية، بمي فيهي )فأ  م ظم الحكيييت ال اااااااا )، الحكيئية مث  هذه األف يل

الحكيية ال ااا بية ال رفية، وفي طلي تهي حكيييت الف ليلة وليلة، تولي بيلقييم بيلحما المحظوة في 
ولم يكع البني  المةامي غيئبًي ليساااااالط ال ااااااخصااااااية الرئيسااااااة او المركزية او  (327)((هيئنسااااااجهي وفني

ف يل، وهذه ساااااااااامة ثنيئية تتواجم في اغلب ه األمث  هذالأليضاااااااااالة في تبني النصاااااااااا  والتحذير مع 
االعميل الروائية والقصااااااااااصااااااااااية. حأليظيً على مجرل الصااااااااااراع المةامي ويع اااااااااااخصااااااااااييت الحق 

 واخصييت البيط .
واص  الف ليلة وليلة ليست ميدع للتسلية الخيلية مع الرةأنة فهي بحسب م يلجة اوع 

 ميت وام يجًي اس وةية، تست يم دالالتهي ضمع )نضيرع للثقيفة ال يلمية، تكتنز ةموزًا وع)ال يخ 
 .(328)(اإلطية ال يم للثقيفة األنسأنية(

وحساااااااابني أ  يألهم األخر، جذوة الم أني وعمقهي الوظيألي التي تقف عليز اللييلي ال رفية، 
 .المت مدع ق واالسيليبائكي يتألهم الموافي التي تقف خلف عملييت التكييف التي تخضي لهي ال ر 
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واف عنم فكرع عمم أنألصااااااااااااايل مظيهر التنيص واااااااااااااااكيلز والتكييف عع الخلألييت وهني نت
الذي يؤكم دائميً عمم االعتراف وتأثيرات ال اااااار ، مي  "ال ر "الم رفية والحضاااااايةية لجذوة االخر 

)وفيلمث  فأ  ال ر  ميةس تأثيرًا جميماً على )المسيس بحمود التميس الحضيةي المتحقق تيةيخيًي، 
هذا التأثير، كأ  أار  إلى التراجي واألنتكيس، إ  يبمو أ  مي اسااااااااااااتحو  على خييل ال ر ، ولكع 

ومااااي يحملاااز  (329)((أي اااااااااااااااي  اخر في  لااااك الحيع كااااأ  التنجيم الباااايوليمع اليونااااأنييع اكثر 
  لألضااااا  ال ر  على ال ر  لع ي اااااك  إال هيم اااااًي طيلمًي تجيوزه الكثير مع انمةاسااااا  مع نكر اوراتر 

والألنأنيع ال يلمييع وفمي يثبت حجم التأثير ال لمي، بمييدينز المت مدع وفصااااااااااااااولز  يعالمألكريع ال رف
الم رفية والحضااااايةيةة وأ  مع ب   مهميت التكييف والم يلجة في ال م  الساااااينميئي والتلألزيوني 

م مي الموة الذي تقوم بز، وإ ا كني  هو وضاااااي التصااااايميم الخيةاااااة لب   ال اااااخصاااااييت بمي يت 
تمت م يلجتهي وكيألت في اعميل سينميئية او تلألزيونية م تقة ومقتبسة مع  نتحما عع اخصييت

حكاايياايت الف ليلااة وليلااة، فااأ  مهمااة المخرج ال تخرج عع اوع المحاايفظااة على  ةاع التااأثير الااذي 
تحمثز هذه ال ااااااااااخصااااااااااية وذائقة المتلقي والجهة ال يلمية المنتجة ممةكة تميمًي ل بي ة ال م  الألني 

ت األدواة ل ااااخصااااييتز وأساااايليب الساااارد، ولهذا تحرص على توفير مسااااتلزميت وةساااايلتز وتألصااااي 
)ت تبر المةامي )الت ااااويق واالانيع الذي يحملز ال م ، في حبكتز واااااخصااااييتز ووساااايئ  أنتيجز، إ  

التلألزيونية مع اهم االاااكيل المةامية في ال صاار الحيضاار، لمي تتمتي بز مع خصاايئ  وامكأنيت، 
مع الضاااااااروةي االهتميم ومةاساااااااة المةامي التلألزيونية لت ااااااايةك في ت يير ال يدات االمر الذي يج   

 .(330)((السلوكية وت مي  القيم االخ اية مع خ ل تقميم القموع واألنميط األنسأنية
تنيول موضوعيت حكيييتني ال رفية، هييواف م ال ر  ومسلس تز التلألزيونية التي اهتم ب ض

ع   الميع وعلي بيبي والساااانمبيد واااااهرزاد، ورؤل متبيينة ال تخلو  ام أنتج اااااخصااااييت عرفية مث 
األمر الذي ادل إلى ضاااااااااخ االساااااااااي ات  "األجنبي"مة الوااي ا خر  مع االضااااااااايفة والتحوير وم 

صاااااوةع ال ااااار  في الخ ي  السااااام ي البصاااااري ال يلمي، ومةجيت متأليوتة مع عم  إلى لالمت مدع 
لساااااينمي والتلألزيو  لمل ال ر  ال يمكع تجيهلهي وبسااااايطة وااااااخصاااااية ال رفي المسااااالم في ا)آخر. )

دوةًا ةئيساااًي في ت اااكي   يؤديي على اسااايس أ  الأليلم مجرد وسااايلة للتسااالية، و  ال كس حيث أنهمي 
، حيث أ  ال ااااابي  الصااااا ية ب ب هم ع اااااي     نظرع ال ر  الى ال ر  المسااااالميع، خيةاااااة النة

 .(331)((للسينمي
ي، لع نقمة على حجبز أو أيقيف حركة الت عب والتحريف وأدوني ال رفي في متنيول كون

المخرج ايس  المؤلفب   الكتاااي  والمخرجيع ال ااايلمييع،، ويقول لااام  التي يت ر  لهاااي، مع 
)يبمو أ  كتي  الف ليلة وليلة الذي ومأ منذ القر  الثيمع ع ااااااااار زحألز المنتصااااااااار عبر )الزفيمي، 

ر عبر المسااااالسااااا ت المةامية في التلألزيونيت ال يلمية، ا دا  األوةفية، ومأ أيضاااااًي، زحألز المنتصااااا
دو  أ  نساااااااااااااات يي نحع أ  نواكب زحألز ودو  أ  نجني ثمية أنتصاااااااااااااايةه، عع طريق التأثر أو 
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االاترا  مع نب ز الذي ال ينضااااااااااااب، وغنيه ال متنيهي، وتنوعز الخصااااااااااااب، عبر حكيييت عيلمز 
خراج فيلم ل  ب ماد على اهيفت المسااااااااتمر ولهذا نجم الت (332)((المتماخلة والمتق  ة والمت اااااااايبكة

أكثر مع مرع على ممل سنيع متأليوتة، بم يلجيت مختلألة، ال تخلو مع االغرا  المقصودع لرسم 
أنميط ال خصية ال رفية او ال راية، وكذا الحيل لبقية االف م التي تنيولت موضوعيت واخصييت 

)ام تت ير )ا خر بأهوا  وثقيفيت م ييرع،  يميرهيعرفية، تخضااااااااي للت يير بأل   عجلة الحبكة التي 
 .(333)((ميول ال خصييت في ال م  المةامي واتجيهيتهي، كلمي تقممت الحبكة

اااخصااييت محرفة عع أنميطني ال رفية، طيلمي عم   "ا خر"وليس وب يم أ  يضااي ال ر  
ق اااخصااية ال اايخ هي الحكيئي، وإال مي الموافي التي تقف وةا  خلئعلى ت يير مكونيت الحبكة وفني

مثً : الرج  الكه  الذي يتنيفس مي ولمه ال اااااي  مع اج  فتيع ةااصاااااة عيةية؟ أنهي ةااااانيعة يراد 
 .غيرمنهي ةسم ةوةع كيملة الم م  عع ال رفي ال راي ال بقي، ةيحب النزوات، ليس 

 . ا حكفية األرفو:2
ااايع كثيرًا في األد  ال يلمي أساالو  اسااتخمام الحكيية األطية الذي تميزت وااااتهرت بز 

لكثير مع الكتي  واألدبي  ال يلمييع، ول   أاااااااااااااااهر مي هذا األمر حكيييت ألف ليلة وليلة، إ  ةا  
ظهر منذ وات مبكر في ااتبيس طريقة الحكيية األطية هي القصااااااااااااااتأ  األوةوفيتأ  الميكيميرو  

إي يليي وحكيييت كأنترفري لجيألري ت ااااااااوساااااااار في أنجلترا، وام تصاااااااارف  في أني ووكيت اااااااايولجيوف
 يووكيت يو بيلميكيميرو  بأسلو  متألرد ومحكم، إ  كلف ع رع ةواع وماًل مع الراوية اهرزاد ووض

مقيو  الموت أسيسيً في ونيئز السردي، إ  عم ةحلة ال  رع ةواع وسردهم لحكيييتهم هو  الحكيفكرع 
ًي مع موت ال يعو  ومي يألتك بز، إضاااايفة إلى مي ضاااامنز مع ا  اااااراي عرفي، وكذا الحيل هرف

ومنحهم حجة  ييً جيمًا، ووضااااي ث ثيع ةاو وألف ليلة وليلة بيلنساااابة لت ااااوساااار الذي ارأ الميكيميرو  
 الرحي  بحثًي عع ال ااااااااألي  والحييع وماًل مع المر  والموت وممي يلألت النظر، أ  كلتي الروايتيع ام
زودت بأغر  القصااا  الم اااب ة بيالحتييل والمكيمع والخيأنة والل ب والمراوغة وف اااحع داعر مع 

 نتز االجتميعية.ياالبيحية والجنس تكيد تلوا سم ة ال ر  ومك
يروتيكيتهااي يوااام عماا  المخرج باايزوليني ث ثيااة الحياايع باايف مااز الث ثااة الم روفااة جياامًا باا

، كنذاآيت المنحرفة لب   ةجيل الميع والسااااااااال ة ياحتقية السااااااااالوك يلية، والتي أةاد منهي إدأنة و ال
أدوية واوماعية كثيرع مث  دو  كي ااااااااااااوت لساااااااااااايرفأنتس  خ ى الحكيية األطية ظهرت أعميل   وعلى

ومخ وط ساااراسااا ز واصااا  الالةوخ وحكيييت ايأليلوني، وغيرهي الكثير. ومع اااامع التأثر والرغبة 
 1852-1779ية نرل أ  الكيتب االيرلنمي توميس موة في تكييف الق  على همل اللييلي ال رف

م، والتي ونيهي على طريقة الحكيية األطية، إ  1812اكبر ملحمة اااا رية اصاااصاااية الالةوخ كتب 
)الملك اوةأنجزيع يرسااااا  اونتز مع دلهي الى ك ااااامير للزواج هنيك مع اوع ملك بخيةل، وفي )أ  

اموةز، بقصا  متتيلية على نساق ألف ليلة وليلة، ال ريق يساليهي احم ال ا را  ال ابأ  ويمعى فير 
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وتسبب تلك القص  في واوع األميرع في غرام ال يعر الذي يتض  عنم الوةول إلى بخيةل أنز 
 نألساااز . وهذا تنيص جرل على النهج ال اااهرزادي الساااردي(334)((هو نألساااز األمير الذي ساااتتزوجز

د القصااصااي م ااروطًي للتساالية وااللهي ، القيئم على المأليةاة وخلق المه ااة، إضاايفة إلى ضااخ الساار 
 ومرسومًي ل يية الوةول إلى الهمف المن ود.

وهنيك ةااااوة مع مسااااتوييت الم يلجة التي خضاااا ت لهي حكيييت عيلمية متأثرع بحكيييت 
 الب الظ مالحكيية فألي ةواية ساارد الف ليلة وليلة، وهو أساالو  ال ر  غير المبيااار في طريق 

ممهمًا ال ريق لل اااااخصاااااية الرئيساااااية يقوم الراوي ووةاااااف اللقي  وظروفز )للكيتب جوزيف كونراد )
كي يق  مي جرل لز في ةحلة عم  عبر فيهي نهر الكون و في ظروف ايسااااااااااااااية مخيألة  "ميةلو"

 (335)((وفهذا تتحمد ةااااااأليت ال ر  غير المبيااااااار ل حماا التي وا ت لميةلو في الب الظلميت
رو  طريقة تماخ  الحكيييت في سااااايي  ةوائي موحم، كمي جرل عنم دو  كي اااااوت فيمي اساااااتمم آخ

لسااااااايرفأنتس، وهذه الصاااااااوةع التي بحث فيهي جيمًا تزفيتأ  تودوةوف في كتيبز نظرييت النثر والتي 
أطلق فيهي مصااا ل  الت  ااايق على اسااالو  تماخ  القصااا  أو القصاااة داخ  القصاااة وامثلتني في 

ألرعيت ااااتى، منهي القصااا  التي أنبثقت مع حكيية الصاااييد وال ألريت، ادوني ال اااراي كثيرع وهي ت
ساااة مي )وي م تودوةوف أول مع ايم ومةا")القصاااصاااية"أو حكيية الملك ااااهرمأ  وتألرعيتهي الحكيئية 

لى ايجيد ةاااااي ة الترابط إإ  عمم تودوةوف  (336)((في ألف ليلة وليلة أطلق عليز "توالم الحكيييت"
اسااااااااااااابي  تألرعيتهي التي أنجب لهي مصااااااااااااا لحًي يحساااااااااااااع ال  اة وينهي وهو الواا ة ويع الحكيييت و 

التضااميع، الذي اةااب  تقنية سااردية خيلصااة، على الرغم مع أ  هذا لم يكع الخيية األوحم الذي 
تنبثق منز عملييت توالم الحكيييت، فقم ظهرت مصاااااا لحيت التواز  أو عممز ومصاااااا ل  الوظيألة 

ة الساااااردي، والمث  الحي ين بق على الحيالت والظروف الم اااااج ة لتمفق المسااااايالمساااااوغيت مع 
 التي يمر وهي السنمبيد التي تصب  وؤةًا للتحوالت الجيةية بأل   المسية السردي ل حماا والتقلبيت.
وأ  تكراة اللياايلي، في الحكاايياايت ال رفيااة، لم ي اام ةامااي متراكمااًي وم برًا عع حجم الق  

، فقم أاااايةت فرييل غزول الى نألسااازب م مع حمود الق  وسااا ة الحوادا وأنمي لز منظوة عميق أ
)ةام األلف في ال رفية يمل على عمد يألو  الحصاار، أمي االلف وواحم فيمل على المخول في )أ  

اتز مركبيت فلساااااألية  يحم  في فضاااااي جميلي   وهذا الألضاااااي  ال متنيهي، أنمي هو ب م  (337)((األومية
لوجود الميدي والحساااااااااي، لتن ااااااااام الخييل وتصاااااااااوةاتز عع عمق الرحي  الذي تنأل بز الذات عع ا

ةحلة أومية حيلمة، وال فت في الكثير مع األعميل األوماعية بيلحيل نألسااااااااااااااز الذهنية الألذع، وهو 
األدوية والساااااااينميئية والتلألزيونية في ال ر  هو التمساااااااك بألكرع الحكيية األطية التي أثيةت اعجي  

أواةر بصيغ جميمع، نسجت بأل   ونييت حكيئية زاهية  الكثير مع المبمعيع في ةسم ت ك ت مع
تهي الجميلية والت بيرية، تميع إلى وهي  السااااااارد الصاااااااوةي لحكيييت الف ليلة وليلة، فقم عمت  بكألي

)أ  الف ليلة وليلة محيولة للم )ة فرييل جبوةي غزول، الحكيية األطية كيألساااااا وةع، المؤلألالكيتبة 
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كوني للق ، يت ااااااااك  اميم أعينني حيث تقوم القصااااااااة اإلطيةية وتقميم الم ااااااااتت عبر خلق نمو ج 
اساااااااااااا وةع تكويع ظيهرع الق ، وينمي تقمم القصاااااااااااا  المؤطرع النتيئج المختلألة المترتبة على هذا 

وهاذا ماي ي زز االعتقايد نحو القامة الاذي اكتساااااااااااااااب فياز الروائيو  والسااااااااااااااينمايئيو   (338)((التكويع
 ة وال راية في اةول السرد ومحكميتز القصصية.ال يلميو  وضو  الممةسة ال رفي

)وةااامةت في القر  التيساااي ع ااار مؤلأليت ةوائية مت وةع تميمًي ورز فيهي التأثر بأسااالو  )
الساارد القصااصااي وفني  ال ااخوص، وظهرت أخرل تماخلت في ونيئهي عقم وافكية وةااوة مع الف 

بأجوائهي مقممة عمً  ي اابز اللييلي مع ليلة وليلة، وهنيك اخرل امتزج فيهي اساالو  اللييلي وفحواهي 
الممع التي  وفضاااً  عع(339)((نيحية ويتجيوزهي مع حيث داة الرمز وأدا  الصاااوةع وفراعة االسااالو 

ي ااير اليهي المكتوة الموسااوي، فقم اسااتمر التأثر إلى يومني هذا ووةاا  إلى اةااقيع تجيوزت حمود 
تينية، لتساااااااج  اعمياًل اوماعية فريمع اساااااااتأثرت أوةوفي لتصااااااا  إلى اميركي ال اااااااميلية والجنوفية وال 

ولييليني ال رفية م ينًي ةئيسااااايً لهي، وعلى همل فتحهي الساااااردي المميز وهو الحكيية األطية، كمي هو 
 الحيل عنم ووةخيس وايزاوي  اللينمي وادغية الع وو وغيرهم.

 . ا سفة ا  جفئ عة:3
ت ألف ليلة وليلة، وهي أيضااااااااًي مع ت م ال جيئبية مع السااااااااميت التي ااااااااااتهرت وهي حكييي

ال نيةاااار التي تمسااااك وهي الكتي  والمبمعو  في ااتبيساااايتهم العميلهم المختلألة، إ  اااااات   األد  
والألع البصاااري ال يلمي على ال اااخصاااية ال جيئبية والحما ال جيئبي والمكي  ال جيئبي، واساااتوحى 

ألر ودو  كي ااااوت وغيرهي، والساااامة اااااخصااااييت عجيئبية مع اللييلي ال رفية، مث  هيةي ووتر وجلي
هي فتحًي في الخييل والتصوةات ال مألوفة.  ال جيئبية في اللييلي ال رفية اثيةت اهتميم ال ر  وعم 

وي م النيام تزفيتأ  تودوةوف مع المنظريع الذيع اولوا االهتميم الكبير في دةاساااااة وتحلي  
أساااااالو  الساااااارد الحكيئي ال رفي والتركيز حكيييت الف ليلة وليلة، ب م أ  حل  النظرية الخيةااااااة ب

)يساااااااااات ر  ال جيئبي زمع التردد أو الريب، وحيلمي يختية المر  هذا )على الساااااااااامة ال جيئبية فيز، 
الجوا  أو  اك، فاااأناااز ي ااايدة ال جااايئبي كماااي يااامخااا  في جنس مجااايوة هو ال رياااب أو ال جيااب، 

بي ية، فيمي يواجز حمثًي فو  طبي ي فيل جيئبي هو التردد الذي يحساااااااااز كيئع ال ي رف القوأنيع ال 
 . (340)((حسب الظيهر

ةااااااااااااابحت منهً  ل وماع و  أوعجيئبية لييليني ال رفية اساااااااااااااسااااااااااااات خلألييت أدوية ودةامية، 
السااااااااينميئي والتلألزيوني في تكييف اللييلي ال رفية الى الوااي ال رفي، أ  التنيول التحليلي الذي ايم 

د البحري وع   الميع ومصااااابيحز الساااااحري واالمير احمم بز تودوةوف تجلى في حكيييت السااااانمبي
واصاااا  علي بيبي واالةف يع حرامي، ا  ك ااااف عع نبي جيلت بز اللييلي مع خواة  واعيجيب إ  

ال بي ية لتسيعمه  –)في ا ثية األدوية التي ال يكو  فيهي الحب متهمًي، تتمخ  القول فو  )يقول، 
لة وليلة، حيث يتوةاااااااااااااا  ع   الميع الى تحقيق ةغبتز عع في الف لي الً على االكتميل، نجم مثي
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طريق أدوات سحرية هي على التحميم الخيتم والمصبي ، فحب ع   الميع لبنت السل أ  مي كأ  
 .(341)((طبي ية –لز إال أ  يبقى حلمًي إلى األوم لوال تمخ  اول فو  

ونرل مع زاوية ممل تأثير األف م والمساااالساااا ت التلألزيونية الم ااااب ة بيل جيئب والكيئنيت 
 ائقة المتلقي الجميلية والألكرية ووةااااااااااااااألهي أعمياًل في ال جيبة والخواة  والجرائم والخييل ال لمي، 

تية اسااتثنيئية خيةجة عع المألوف الواا ي، فهي تهيجم الحواس وم ااحونة ب يايت م رفية وم لومي
وأنأل يلية وا ا تسااااااااي لني لمي ا هذا الكم مع النتيجيت ال جيئبية والخيةاة وف والم ال يصااااااااماهي ال ق ، 

ثمة فلسااااااااااااااألة ام يحملهي هذا  ؟ولمي ا هذا الولوج في عيلم يكيد ال نراه أومًا حتى في عيلم التخيي 
م عع الموافي التي الصاااأني لهذه االعميل الخرافية الممه اااة، وام ك اااف المكتوة اااايكر عبم الحمي

)ووجود مث  هذه االاااااااااااكيل ومي يرتبط وهي مع اف يل عبر التيةيخ وعبر )تقف وةا  هذه االعميل، 
يبمو أنز يخمم وظيألة خيةااااااااااااااة تت لق بمحيولة الألهم لل يم  والمجهول  –الثقيفيت األنسااااااااااااااأنية 

 .(342)((م الموتوالمستتر وك  مي ال يقي تحت التحكم الواعي لل ق  او الحواس او يرتبط ب يل
وأ  فلساااااااألة البحث عع ال يم  وال متواي ايئمة في اغلب االعميل األدوية والساااااااينميئية 
والتلألزيونية، والموجهة للصا ية والكبية وموافي تحصايع األنساأ  الم ايهم مع المخيوف التي تنتيبز 

ة التخأليف مع جرعنألسااااز في اثني  ارا تز وم اااايهمتز ل عميل االساااا وةية والخرافية، وهي بيلحيل 
حمع الألزغ والرهب التي يصااااااااااااي  وهي في اثني  مواجهة هذه االعميل، بك  وحواااااااااااااهي وسااااااااااااحرتهي 
وااااااااييطينهي وعوالمهي المظلمة والمخيألة.ول   هذه االعميل تحم  الرغبة في ال ر  المخصااااااا  

المتلقي للترفيز والتسااااالية والتزود بيلم لوميت والخألييي دو  أ  تضااااامر اهمافًي خألية همفهي اسااااات   
والسااااااااااااااي رع على مقمةاتز ال قلية وال يطألية، وحذةني مع هذه المخيطر والنوايي، التي تتحمل حتى 

)أ  النظرية التحليليلة النألساااااااااااية حول الساااااااااااينمي تنظر للم ااااااااااايهم، ليس )نظرية الأليلم التحليلية إ  
 اااااي ز مع خ ل بيعتبيةه ااااااخصاااااًي مع لحم ودم، ولكع بيعتبيةه تكوينًي اةااااا نيعيًي، تم أنتيجز وتن

وهني الساااااااااينمي ليسااااااااات آلة ميكأنيكية، وأنمي جهم اوماعي جميعي منظم  (343)((الجهيز الساااااااااينميئي
ورؤية جميلية وفكرية في الخلق البصري وتحريكز بيزمنة اخرل وااليهيم بيلمكأ  الواا ي، وتخي ت 

ااي يتنألس ألنهي ال )والسينمي مهمي ول ت دةجة وثواية موااف ةوةهي، تج   الو )ال ا وةية حيلمة 
 .(344)((تقمم نألسهي اوما على أنهي الوااي

فيلساااااااااااااينمي تبحث عع وظيألة أخرل، فقم تحلم وام تتنبأ وام ت ياااااااااااااار الزمع، وتنمس ويع 
الم اااااااااايعر وااليحي ات وام تؤطر وزوايي مت مدع، وألنهي تحم  ةساااااااااايلة تت لب اسااااااااااتجيبة المتلقي، 

  عملية ت بير، تمث  تحول المحتول أو الم أني الى وأ  ك)وتص  إليز ووسيئ  ت بيرية مت مدع، )
منظومة مع الرموز اللألظية او غير اللألظية كمي هو االمر في السااااااااااااااينمي والتلألزيو  حيث يتكيم  
الخ ي  البصري السم ي، المرئي وتزاوج ك  مع عنصري الصوت والصوةع فيصب  لك  ت كي  

حز ويألساااااره ويمعمز مع النيحية المةامية، بصاااااري ت اااااكي  سااااام ي، ي ززه ويساااااأنمه ويقويز او ي ااااار 
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وهذا مي يحمده نوعية  (345)(تى الصااااامت يمكع أ  ي م عنصااااار توتر فيع  في ب   الموااف(حو 
االساااااااالو  واتجيهز وكيألييت اسااااااااتخمامز في تجساااااااايم مأليةاااااااا  المنجز وحييكة نساااااااايجز الجميلي، 

احتميالت عجيئبية أب م المتضاامع ال ااألرات والرموز والتخي ت التي ت اابي الصااوةع ممييت اوسااي و 
مع حركاااة الحياايع  –المخرج السااااااااااااااينمااايئي  –)وحتى يخرج الألناااأ  )ماااي تكو  عع الوااي المااايدي 

المت طمة والمموهة، والقيئمة على تماخ  االاااااااايي ، وأنزيي  مظيهرهي المتبملة، وال يئمة والزئبقية، 
لكنهي في االحوال جمي هي جة وليسااااات ةااااالبة رايخترع المخرج لنألساااااز  اكرع، ميدية، وأ  كأنت ةج

. وأ  الصنيعة السينميئية (346)((ز في الموامة او في المتيهةيتس ألز لمسك وماية الخيط حتى ال يت
التي يقودهي المخرج الوم أ  تمسااااااااااااك بيلخيوط البصاااااااااااارية منذ التألكير األولي في الساااااااااااا ي لخلق 

، ووةألز ااتراطًي ايسييً الخ ي  البصري والسم ي مي االدةاك الواعي للوسيئ  السم ية والبصرية 
 ضييع ثأنيًي.يسهم في البني  الماخلي أواًل، ويتجنب الرضوخ لكميئع المتيهة وال

ولهذا فقم اةتضااااااات الذائقة الجميلية ةاااااااوةع ةفي الصاااااااخرع والولوج في عيلم ساااااااأللي حيف  
بج لتز ونظيمز ال جيب، والوةااااااااااااااول الى امكنة كجب  ايف الذي ال مكأ  لز في الوااي، وعوالم 

 ق واسااايليبائكثيرع كيلسااانمبيد وع   الميع وةااايحة افت  يي سااامسااام.إ  ورزت امثلة مت مدع في طر 
م اااايئة المجتمي المراد نقلهي على وفق الت يم  مي هذه الحكيييت، عع طريق توظيألهي وترويضااااهي 

، ظهرت في ال ر  اعمايل 1900الياز، والتي توةااااااااااااااا  ب مليايت تكييف هاذه الليايلي، ومناذ عايم 
مي تلألزيونية وساااااااينميئية، تبيينت فيهي كيألييت التنيول والذي ن تقمه يساااااااتنم الى الثقيفة ال يمة للمجت

 والى ثقيفيت خيةة في منيهج األد  ومماةسز والم نية ب ؤو  السرد ومكونيت الق .
وأ  كثرع القصاااااااااااااا  في اللييلي ال رفية وتماخ تهي وطبي تهي ال جيئبية والخيةاة والمثيرع 
ااااااكلت ميدع مهضاااااومة لصااااانيعة أنتيجية في التلألزيو  والساااااينمي، ومع ال فت عنم ارا ات الوجز 

ام  "والتي عمت تكيألييت"ال رفية نجم أ  الم يلجيت التي خضاااااااا ت لهي هذه اللييلي، ا خر للييلي 
ينسااج مي يرو  لز مع ةااوة وااااكيل  هيومأت في حقول األد  اب  التلألزيو  والسااينمي وةا  ب ضاا

أحيأني، ولهذا نرل أ   النصااااااااايةاعتممت التحريف والق ي واالضااااااااايفة بميي اااااااااوه او ي يوق الحقيقة 
ت رضاااات لهي اللييلي ال رفية في االد  هي تأساااايساااايت لثقيفة ااااايئ ة ويع اوساااايط  الم يلجيت التي

ال ر  والتي تركاات تااأثيراتهااي الألكريااة والأللسااااااااااااااأليااة والجماايليااة لاامل الكثير مع المخرجيع وكتااي  
 ع.يالسينيةيو والصنيع المنتج

ولكو  الحكيييت ال رفية لهي مع الخيةااية ال جيئبية والخييلية والخيةاة، فأنهي ال تخلو مع 
احتماايل ب   مخاايوف التااأثيرات التي يت ر  لهااي ب   األجياايل والألئاايت ال مريااة مع مجتم نااي 

)فيل أل  في حيلة اسااااااااترضاااااااايئز سااااااااريي )بحكم طبي ة الم يلجيت والتكيألييت غير المنظوةع واا يًي، 
  واألن ميس واألنسااااااجيم مي المواضاااااايي والقصاااااا  الخييلية المقممة لز، ف ع طريق ت رضاااااز التقب

للم اااااااايهم التي ت تمم على الحي  السااااااااينميئية والتي تنقلز مع عيلم الوااي الى عيلم الوهم والخييل، 
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يتخل  مع عقمه وم ااااااااك تز النألسااااااااية واالجتميعية، وأ  ممل تأثير هذا الخييل في ت ذية نزواتز 
تز النألسااية وال ااخصااية ولكع الم ااكلة تكمع في م رفة مي ا ا اهيوهي يتواف على ممل اساات مادواساا

كأ  بيالمكأ  التخل  مع خ وةع االثية التي تتولم مع تأثير البرامج التلألزيونية الساااااااااااااايحرع على 
ونحع في هذا ال نحم  تحذيرًا مع  (347)((خييل االطأليل وط يأنهي على ااااااااااخصااااااااايتهم وسااااااااالوكهم

الخييلية، فهي ترو  النألس وتن  ااااهي وتب مهي عع دوامة الوااي وةااااخبز، أ  ب   مي الم اااايهم 
يتحقق مع كثيفة سااااام ية بصااااارية في ال ااااايااااااة هي اعميل ينتجهي ال ر  موجهة اسااااايساااااًي لمتلقي 

م  االف م الخييلية والم يمرات حم لو  منز تساااااااالم الرساااااااايلة واغراضااااااااهي، فتلك الكثيفة غيلبًي مي ت
رائم، وهي بيلوات نألسااااااااز تحم  أب يدًا سااااااااييكولوجية واخ اية وساااااااالوكية وتأثيرات ال ال جيئبية والج

تخلو مع السااااااااااالبية واألنحراف، وكثيرع هي االف م والمسااااااااااالسااااااااااا ت التلألزيونية التي أنتجهي ال ر  
، ااااتى وغيرهم، والمقتبساااة مع حكيييت ألف ليلة وليلة، وام كيألت االااااكيل والمضااايميع ال جيئبية

طيايت تخيلية وافكيةًا فأنتيزية تجيوزت فيهي الحمود ال قلية والواا ية، بمي يؤثر سااااااالبيً ضاااااااخت فيهي 
على اااااااااااريحة االجييل النيااااااااااائة وي م  على اهتزاز ب   القيم المكتساااااااااابة مع ويئة هذه االجييل 

)وي ااااااااااااااير ال يلم االي يلي أنريكو اتيفي  الى نوع مع الجنو  ي لق عليز جنو  الخرافة ) وثقيفتهي.
عنممي يصااااااااااااااي  ال أل  بصااااااااااااااراع ويع منظومتيع مع القيم، األولى مع ايم اب يل االف م الخييلية 
وةاااااااراعيت ال صااااااايبيت وخرافيت الرواييت والثأنية مع محيط البيئة الواا ية، ولكع كثيرًا مي تؤدي 

يحيي الم ااااااايهمع التلألزيونية واوتهي الضااااااايغ ة الى أ  تت لب منظومة القيم االولى على الثأنية، إ  
المخيطر التي يخ ااايهي جرا   أحملوهذه  (348)((ال أل  في عيلم خرافي بقيم ااااي ع م يدية للمجتمي

عملييت التكييف السااااااالبية ل عميل ال يلمية الخرافية المقتبساااااااة مع حكيييت الف ليلة وليلة واخبية 
اصاااصاااية  السااانمبيد والجع وال أليةيت وم يمرات علي بيبي وع   الميع ومصااابيحز السااايحر، كميدع

المبيل ة في والساااايمي م ااااب ة بياليحي ات التي ام تساااابب ب   االضاااا رابيت النألسااااية وال يطألية، 
م ااااااااايهم ال نف والجنس والم يمرات الخيةاة والبحث عع ك  مي هو غير مألوف وغير كيئع على 
الرغم مع أ  الم يلجيت االخراجية في تكييف القصاااااااااااا  تهتم كثيرًا في ةساااااااااااام الصااااااااااااوة المثلى 

ابة ل ب يل بمي تج لهي مقبولة جمًا لمل المتلقي للت يطف مي مي يقوم بز مع مهمة بصااااارية، والجذ
وام ي تقم الب   أ  مث  هذه الم يمرات ام تكو  متنألسااااااًي للمتلقي للخروج بز مع عيلم تقليمي ام 

المريحة  الى الموافي اإلنتيجية هميسااااااتمر ورتيوتز مخلأليً وةا ه التذمر واالكتئي ، وام ي زوهي ب ضاااااا
 وةا  هذا الخلق الم يمر الخية  المبتكر لجذ  الجمهوة اميم التسلية والترفيز التي ال يمقتهي احم.
ومهمي تكع الموافي وال يييت، يبقى التوجس ايئمًي مع تقنييت التكييف الم رضااااااااااااااة، وممي 

يزية الموجهة اةً  يزيم مع امع الحذة ازا  عر  االعميل التلألزيونية والسينميئية الخييلية والألأنت
هو أ  االعمية المنيي لهذه االجييل والتي  "ال ر "إلى االجييل النيااااااااااااااائة والمنتجة مع اب  االخر 

تسااااااااابق دخولهي الت ليم االوتمائي، تقي في اااااااااااكيلية المزج ويع الوااي والخييل ومرحلة عمم التمييز 
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في ال رو  التلألزيونية والساايمي م ااك ت التلقي وآلية ال ر  الم ااتركة، فضااً  عع وينهمي، هذا 
 التي ال تمني الص ير مع م يهمع االعميل الموجهة للكبية.

)أ  البرامج التلألزيونية تتبييع في محتواهي مع ولم إلى آخر، ولكع م ظم المةاسااااااااايت )كمي 
لى أ  ورامج التلألزيو  تضاااي ال أل  وجهًي لوجز اميم م ااايك  الكبية في ساااع مبكرع وت ر  إت اااير 

ورامج التلألزيو  في ب   ولمأ  ال يلم ةوةع م وهة او منقيع للمجتمي سوا  كأ   لك على اسس 
 . (349)((عراية او طبقية او مهنية او اجتميعية او سييسية

يت وهي اصا  الترفيز والتسالية والم يمرات ال جيبة في القص  ظوفقمة االهمية التي ح
اكثر اهميااة وخ وةع وهو  اً لااة وليلااة، كااأ  هناايك ااامة ال رفيااة ال اايلميااة والم اامع عع حكاايياايت الف لي

عنم ال ر  وال يلم، بساابب الت ود نألسااهي ك ااف الصااوة الحسااية واالبيحية التي ال ت ااك  الخ وةع 
وال ي  نزعة التحأل  وااللتزام التي اسااااااساااااات لثقيفة االساااااات ماد النألسااااااي وال يطألي لل وص في بحر 

 المحظوةات والوةول اليهي.
جزم بأ  اغلبية االعميل التلألزيونية ال يلمية المقتبساااااااة مع حكيييت الف لاولهذا نسااااااات يي 

ليلة وليلة ال تراى الى المستول النمو جي األمث  في ال ر  على اياة التلألزيو  ال رفي، بحكم 
الجنس واالبيحية الأليضاااااااحة في عمد مع الم ااااااايهم الحساااااااية، وال ري التيم على الرغم مع الهيمنة 

 هي.ؤ ل يألتسويق الموجز ب قود موثقة ليس مع السهولة التنص  عنهي أو اإلنتيجية وحجم ا
 



 ة في السينما والتلفزيون عند الغرب  لألف ليلة ولي

 

113 

 

 . ممضمع ا جمس:4
 تأثرهت م اضاااااية الجنس واحمع مع اكثر المساااااتوييت التي ااااااات   عليهي ال يلم ا خر في 

مي حكيييت الف ليلة وليلة، مي أ  ااااااااتراطيت الألر  االجتميعي والميني والتيةيخي واضااااااحة جمًا 
مي ال رفي وفقية المجتم يت غير ال رفية وغير االسااااااااا مية، لمي لهي مع خصاااااااااوةاااااااااية ويع المجت

 الرؤية في الت يم  مي الجسم ول ة الظهوة في المنجز البصري.
في عمد مع االف م السااااااااااااااينميئية والتلألزيونية ال يلمية حمودًا مألتوحة في  المؤلفوام وجم 

المألوف ال راي وال رفي، فألي اف م المخرج  ك ف الم يهم الجنسية الصريحة، وفأبيحية تجيوزت
بيزوليني الث ثة وهي الميكيميرو  وحكيييت كأنترفري وزهرع الف ليلة وليلة، اعتمم في م يلجيتز 
لهي على الم هم الجنسي وال ى جميي التحألظيت واالعتبيةات االجتميعية والمينية، اعتقيدًا منز في 

جتميعية في أوةفي أنذاك على الرغم مع االيحي ات االخرل فضاا  المؤسااسااة المينية والسااييسااية واال
 .نألسز الموظألة لل ر 

)القصاااااااااااااة األطية( واهتم الكتي  والمخرجو  ال يلميو  في الممخ  التأسااااااااااااايساااااااااااااي األول 
لحكيييت الف ليلة وليلة، وهو الخيأنة الكبيرع التي وا ت ويع زوجة اهريية وعبمهي األسود وزوجة 
أخيز اااااااااايه زينأ  مي عبمهي مسااااااااا ود وفيع عمد مع الجواةي وعبيم القصااااااااار، وهو امتهأ  لكرامة 
ًي السل ة والمجتمي، فضً  عع ال قي  االومي الذي ارعز اهريية بيلزواج مع ونيت المملكة يومي

الصاابي ، والذي أةااب  الضااروةع الحتمية لظهوة اااهرزاد على مساار  االحماا حلول واتلهع اب  
 ألدا  دوةهي المجيم.

وعمم ب   مع الكتي  والمخرجيع في ال يلم إلى ةسام ةاوةع اخرل ل اهرزاد والصاق وهي 
اصاااااا  تهم األنحراف وال ااااااذو  ت بيرًا عع ال قم والمركبيت ال يعنة في ال ااااااخصااااااية ال ااااااراية، و 

اةيوسااتو المسااميع اوةألنمو فوةيوزو متمسااكة بألكرع أنز ليس ثمة امرأع عأليألة في ال يلم، والتي ي تقم 
 أنز استممهي مع اص  الف ليلة وليلة.

 . االجماف ا شاقعة:5
ااا لت األجوا  ال ااراية اهتميمًي خيةااًي لمل ةاانيع الم ااهم البصااري في اإلنتيج الساام ي 

نة مرتب ة ونوعية مسااتول الم يلجة ووجهة النظر لمكونيت الألسااحة البصااري ال يلمي وفحمود متبيي
البصاااااااااااااارية المراد ااتبيسااااااااااااااهي، مع اجوا  ال اااااااااااااار  وحكيييت الف ليلة وليلة، فألي ب   االعميل 

ب ضهم السينميئية او التلألزيونية ظهرت المسيجم االس مية بيجوائهي ونقواهي التيةيخية، كمي تألنع 
م برع عع اجوا  القصااااااااااااوة وعروش الساااااااااااا طيع وزخيةفهي وا  هي في ةساااااااااااام الميكوةات الا خر 

ز، وموسيقيه، وتختلف المجتم يت ئالنحيسية والوأنهي الزاهية، وفمي يثير السحر ال راي، وجميل نسي
 في النظر ب ضهي إلى ا خر، تب ًي للتبييع الحية  ويع ثقيفيتهي وأةةمتهي التيةيخية والحضيةية.
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تبييع يحصااااااااا  القيئمة ويع الثقيفيت المختلألة، أ   ا  الثقيفي التوليس ب ريب عع حقول 
)فلو نظرني مثً  الى )مي بيلموضااااااااااااوع الذي يتم تنيولز مع ثقيفة إلى أخرل، ومع بق ة إلى غيرهي، 

الساااااااااجيجيم واالوأني ال اااااااااراية، لوجمني أ  نمي جهي كأنت تن وي في االةااااااااا  على ايمة دينية أو 
ة، ولكع المتأم  لهذه الموضاااااااوعيت مع أه  ال ر  اعجز مع أ  ساااااااييساااااااية، ووةاااااااألهي ةموزًا ابلي

بم نى، أ  أي موضاااااااااااوع، يتم نقلز مع ثقيفة مجتمي إلى أخرل،  (350)((يأل ع إلى مث  هذه القيمة
سااااايكتساااااب ايمة جميمع، ام تذهب بز ب يمًا، وام ت مس حقيئقز، وتتحرك عنيةاااااره الجميلية لذائقة 

سااااااااااااااتجايباة واام تنظر ثقايفاة الى اخرل ب يع االزدةا  أخرل تمرسااااااااااااااات على م اييير اخرل في اال
)وي تقم النيام الثقيفي تزفيتأ  )والنكوص، ألساااااابي  ال تخلو مع عقم ونزاعيت، ب م أ  ت جز فنيًي، 

وثقيفة بأنهي أدنى  تتسااااااامتودوةوف في كتيبز اكت ااااااايف اميركي، بأ  ك  ثقيفة فواية، تحيول، حينمي 
ق ي  او االحتوا  وحينمي تبؤ بيلأل ااااا ، تبمل اساااااتراتيجيتهي منهي، فر  نمو جهي عع طريق االسااااات

مع االوسايط األدوية والألنية  ب ضايً . وحسابني في هذا أ  نرل (351)((بمحيولة اسات ميل القوع وال نف
ال يلمية وام تبنت هذه النزعيت الضاااااايقة التي تسااااااتهمف حقو  ال ير وخصااااااوةااااااييتز الحضاااااايةية 

ةيخ مع مرثر وةألحيت منيرع، في حييع ا ب مي، أو مجتمي واالوماعية، وفمي يمس  مي سجلز التي
م يع، ول   اخ ر مي يهمد  لك، هو الخيية السااااااااااااام ي البصاااااااااااااري الكيااااااااااااااف للحقيئق الجميلية 
والألكرية، والذي يجيم فع التصاااااااارف وهي طبقيً لهذه النزعة أو تلك وأمي في حقبة الرومأنسااااااااية التي 

 عبة في تذو  االعميل الألنية واألدوية المساااااااااااتوحيعيااااااااااااتهي المجتم يت األوةفية فقم اااااااااااايعت الرغ
حسااااب اول محسااااع الموسااااوي، إ  أ خذ مني اصاااا  الجع بوالمقتبسااااة مع حكيييت ألف ليلة وليلة 

وال أليةيت والسحرع والم يمرات واص  الحب بيجوائهي ال راية، إال أ  هذه الرغبة لم تمم طويً ، 
ي وأنحسااااااية الألكر االساااااا وةي تمةيجيًي. بيت مع )وفت وة تلك المجتم يت، وسااااااييدع الألكر ال لم)

ق اخرل ائولهذا فقم ظهرت طر  (352)((الصاااا ب االعتميد على االاتبيس الحرفي مع اللييلي ال رفية
في اسااااااتلهيم واسااااااتنبيط االفكية والموضااااااوعيت المقتبسااااااة التي تخضااااااي للتيوي ، وفت مد كثير مع 

 الم ئمة لثقيفة المجتمي الم لو  تكييف اللييلي لز.األوجز وتنوع زوايي النظر والقرا ات 
فيالعميل األدوية والألنية ال يلمية التي تنيولت موضااااااااااااااوعيت مع حكيييت ألف ليلة وليلة 

ا ي فنية تحم  ال  ايت الساااااااببية، بمي يظهر ال يية المتضااااااامنة فيهي، ولم تكع ووةاااااااألهي ظهرت 
وهي، فقم ظهرت ةواييت واف م، ك ااااألت عع ةااااوة مجردع مع المهمة الجميلية، والأللسااااألية المكلألة 

الحييع االجتميعية ال رفية بألوأنهي وطرزهي التيةيخية فيمي  هبت أخرل ب يمًا وتخي تهي واح مهي 
ال يع مع اب ، وام وضااااااااااا ت األاااااااااااايي  جميلهي  يلمم  واميكع لم تكع على أة  الوااي، ولم تره
ى ساااكة السااايي  وخرجت منهي، و هبت أيضاااًي إلى وابيحهي في مواا هي وفي غير  لك، وسااايةت عل

النألس الب اارية وةغبيتهي وأحيساايسااهي وم اايعرهي، وم يييرهي التي ت ينهي على تذو  األااايي  والنألوة 
في الساااااااااااااالوك واالف ايل تبايينات وامواف هاي ونزعايتهاي، وتبنات كاذلك  ينيمنهاي، وا  وحملات ايماًي وم ا
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جميلية ال ومي  عنهي، وتجلت هذه القيم امي بيلمث   يً ايمووةااااااااااااااألهي الخزائع الم رفية والم لوميتية 
التي تحملهي او ب ريقة التنظيم والتنيسااااااااق ويع االاااااااااكيل والميهييت، او مي تكنز مع ةمز او بقمة 

ز التيةيخي، وغيرهي مع مقوميت الجميل واسااااااابي  التذو ، ئمحمد مع التمساااااااك بيلوااي الميدي وثرا
ألوماع الألني يخلق ةوةع جميمع تتوافر فيهي الصألة الجميلية، )في)في المسيةيع السم ي والبصري، 

وهذا مي يوفر للب   فرص  (353)((وهو يقوم على اسااايس مع عملييت االختيية والتألساااير والتنظيم
 التحكم بصنيعة االاكيل والموضوعيت بمي ي ئم الذائقة التيةيخية والموضوعية.

خلو مع ةااااراع مي ولمه، ولهذا نجم في فألي السااااينمي، ي م  مخرج فيلمًي، عع اضااااية ال ت
م يلجيتز الساااااااااااااام ية والبصاااااااااااااارية حرفة التحيز والب الم ييير مع اج  الت يطف مي الذات على 

)وأ  فخيمة وج ل طراز لويس )حسي  الحقيقة، وام ال نجم ابيهيً لهذه الألرص في موضي آخر، 
ل ة في تزييع وزخرفة م بس الخيمس ع اااار ام دف ي كيةل جرو  مخرج فيلم فيةس ايو  الى المبي

هذا الأليلم مبيل ة كبيرع، في حيع كأ  المخرج ةوفيسااااااو  ينظر الى مأنو  ليسااااااكو ب يني الرساااااايم، 
 وار    (354)((وعني بيلتأليةاي  عنيية كبيرع اليضاي  سايي  القصاة، كمي هو الحيل في فيلم فييساكو

دوية ال يلمية، على الت ر  مع هذه الصااوةع واحتميل حموثهي، عملت ب   المؤسااساايت الألنية واأل
الى موضاااااوعة الحر  الصاااااليبية وك اااااألت عع م يلجيت ااااااي ع ومحرفة تيةيخييً عع ةاااااوةع القيئم 
ة   الميع االيوفي، وتجريمه مع السميت األنسأنية والقيم االخ اية، وليس غرفيًي أ  يتخذ ادبي  

ا  ماااي تحملاااز مع عوالم غريباااة ومثقألو أنجلترا مواألاااًي متباااييناااًي مع حكاااييااايت ألف ليلاااة وليلاااة، جر 
ومبيل يت وعيدات وسااالوكييت تختلف ب اااك  واضااا  عع مي ألألتز المجتم يت األخرل، ولهذا تبنى 
هؤال  الكتي  والمثقألو  عملييت توظيف وتروي  هذه الحكيييت بمي ي ئم الذائقة الساااااايئمع أنذاك، 

ل ريب المخي  تحأل  بيلمبيل يت )ولم تساااااالم الحكيييت نألسااااااهي مع نزعة االعماد، فهي في جأنبهي ا)
في ك  ااااااااااي ، اوتما  بي لية القصاااااااااصاااااااااية حيث الساااااااااحرع والجع.. الخ وأنتهي  بيلمأك  والملبس 

 .(355)((والقصوة، ممي أغي  نقيد وأدبي  االتجيه الك سيكي الجميم
ويك ف محسع الموسوي سلسلة مع عملييت الت مي  والحذف والتمجيع والتروي ، والتي 

، فقم عمت ب   التكييأليت غير ايدةع على وارائهي المختلأليعتة مي الثقيفة األنجليزية جي ت متأليو 
أةضاااي  طبقة القرا  المثقأليع، وليس وب يم أ  تن اااأ تحألظيت وهواجس ازا  ب   الصاااوة الحسااية 
واألبيحية التي تص  إلى حمود است  ل األطأليل واالجييل الألتية، على الرغم مع الصنيعة المتقنة 

ميًي وجميليًي، ممي دعي ب   الجم ييت والحلقيت األدوية والمينية واالجتميعية في أنجلترا إلى دةا
الم يلبة بضااامأ  توافق الحكيييت مي الضاااوابط السااايئمع أنذاك في الحألي  على الح ااامة وال أليف، 

 )وتوجت مث  هذه المساايعي بمؤلف الجلي  الكيهع جي. كوفر الذي سااميه االخ اي ال ااراي: أو)
جمااايليااايت ليااايلي الساااااااااااااامر ال رفياااة، وهو األخر م ااام عع الليااايلي ومزود وت ليقااايت وأضاااااااااااااااايفااايت 
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أهمية كبير  ا. وي م تركيز كوفر على الوجز الجميلي لحكيييت الف ليلة وليلة  (356)(وتصااااااااااوةات(
 في سرعة أنت ية التذو  ال فت للييلي في المجتمي األنكليزي.

ام ي ح  ارائي الص ية ))الذي ي لق عليز:  دمبيوهذا مق ي منز في خيتمة م يمرات السن
  السااااااانمبيد ومهمي ألفي ك  مكأ  مع هذه الرح ت وفي خ لهي جمي ًي، تمخ  إةادع البيةي،  لك 

كأنت المخيطر التي يواجههي يسااااااالم نألساااااااز إلى هذه األةادع، وهي دومًي تسااااااانمه ب ريقة خيةاة، أمي 
ز في منزلز وفلمه، فأنز يواظب بيساااتمراة على اسااا يف عنممي يبت م عع المخيطر ويساااتقر ويع  وي

الم وز والت يس، لكنز عنممي يجم نألسااااااااز في مواف خساااااااايس عيمً  كخيدم في ظروف مهينة في 
 .(357)((ولمأ  أجنبية فأنز يزاول عملز وتواضي واتزأ  منيسبيع

وال ااااراية، وع متز ة اااااراية خيلصااااة مثلز مث  ال ااااخصااااييت ال رفية مفيلساااانمبيد هو ع 
امتييز اراي كيلمصبي  السحري واالةف يع حرامي واصوة س طيع ال ر  التي كأنت ت    بيل 

 السينميئييع ال يلمييع في ةنيعة الخ ي  المرئي. ب رافتز وعجيئبيتز الممه ة.
، واا ييع كيني أم خييلييعفيلخ ي  الساااااام ي البصااااااري، هو ةساااااايلة مرتب ة وزمأ  ومكأ  

وفق تنظيم محمد، وأ  دةجة حيوية اللق يت والم اااااااااااااايهم هي التي  على ترتيب االحمااويحتم  
تألجر المالالت الصااااااااايدةع، ووةاااااااااألهي ع ايت بصااااااااارية، يساااااااااتقبلهي المتلقي عبر منظوةه االدةاكي 

)فيلساااااينمي مي هي اال طر  بصاااااري ي تمم اعتميدًا كليًي على االيقونة ساااااوا  )وحواساااااز المساااااتقبلة، 
م ية، وي تمم على ال  ايت التي تحألر داخ  الصااااااااوةع بكثيفة، مع اج  اعيدع البصاااااااارية او الساااااااا
. وا ا كأ  ااااتراط السااينمي هو حملهي للماللة فهذا مألهوم تميز بز كريسااتأ  (358)((أنتيج وااي فيلمي

متيز، كونهي مهمة بصااارية تتجلى في نقلهي للرسااايلة إلى المتلقي، مثلمًي تميزت الموسااايقى في ترك 
ت بيري عنم المتلقي في تحقيق المت ة والرضاااااي النألساااااي، والنيتج عع كثيفة الم رفة وااللميم أثرهي ال

بمأليهيم الضاااااو  واللو  والحركة والتكويع وع ايت االاااااايي  السااااايكنة والمتحركة، التي ت م الخلألية 
يس )أ  احسيسني البصري بيل يلم المحيط وني هو الذي ي ك  اس)ال نية ألسس االدةاك البصري، 

أية لق ة سااااااااااااااينميئية أو تلألزيونية ال يمكع أ  تتجرد مع أ  وهذا ي ني  (359)((الل ة السااااااااااااااينميئية
ساااااامت مع اب  المخرج بقصاااااام مي، ة الم لومة، ومع الماللة وأ  تصااااااب  عقيمة الم نى، حتى وأ  

وداة فأنهي ساااااااتحم  اااااااايئيً مي وهمفًي م ينًي أل  الساااااااينمي او التلألزيو  فع تركيبي، يحكمز المونتيج 
 البني .

وفقمة م حقتني لمركبيت الخ ي  السم ي والبصري ال يلمي في تكييأليتز المرئية لحكيييتني 
ال رفية، فأنني ام نقي ضاااااااحية االتجيهيت والمماةس االخراجية والأللساااااااألية التي وةااااااالت الى حمود 

، وحريصيع وعوالم لم تتألق وةؤأني المنهجية والجميلية كونني اةحي  موةوا عريق بيجوا  خيةة
، ألنني ن تقم أ  أية نظرية للتواةااااا  الألني على أ  يظهر بيلمكأنة ال ئقة لز وفمو  تحريف وتجع  

واألدوي ويع الثقيفيت داخ  المجتم يت المختلألة والمتبيعمع ينب ي لهي أ  تأخذ ب يع االهتميم بأ  
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اية والألكرية والجميلية ك  فع وأد  لمجتمي مي هو ثروع ال اااا ب ال نية، وهو محصاااالة للقيم االخ 
)فتيةيخ األد  والألنو  الجميلة هو في األ   اتز تيةيخ وتب ية وتمرد غريزي للتجرفة )لهذا ال  ب، 

. وال ضامأ  مع حرية التكييف والم يلجيت الجميلية والأللساألية التي تجريهي تجية  (360) ((الجميلية
لموةوا ال ااا بي لل ااا و ، ألنهي ام ال يلم في حقول الخ ي  السااام ي البصاااري على الكثير مع ا

تقتصر على س ة االط ع على ثقيفة هذا الموةوا وامة فهمهي لز وام تت مم التصرف ال محمود 
في االضااااايفة والحذف والت اااااوية الغرا  اومية أو دينية او ساااااييساااااية او اية نزعة اخرل، ومهمي 

االدنى لل نيةااااااار المركبة لحقيقة  كأنت دةجة االط ع ودةجة الت مم فأنهي ال تسااااااات يي ازالة الحم
بيالهماف المرسومة والمقممة للمتلقي  يً بقى مرتب يالموةوا، مي أ  الجميم في الم يلجة والتكييف 

)ال يمكع ل ك  التقميم أ  )المحمد، وفحسب مألهوم أ.هااا.غومبريتة في كتيبز الألع وااليهيم، يقول 
وهذا  (361)((ل الل ة البصاارية الم  يع فيزينألصاا  عع غييتز وعع المجتمي الذي سااوف يجري تماو 

مي ي تمم على تجرفة ةأني المنجز البصري سينميئييً كأ  أم تلألزيونيًي، وحقيقة فهمز لوااي االفكية 
قنة في تحريك ال نيةااار توأنأل يالت ال ااااخصااااييت وساااالوكهي ومساااايةات الحما الألكرية ومهيةاتز الم

يت لب الصااام  ال اااميم وليسااات المبيل يت المزيألة االسااايساااية للمنجز بيسااالو  متألو ، أل  االانيع 
والمألرطة في االاكيل او ال واطف والجنس والم يمرات ال ي ع، كمي الوم ل انيع أ  يكو  بمستول 
التخيي  الذهني ونزعيتز ال قلية، فأحيأني تلجأ الم يلجيت المنألذع عع مسااااااااااااااتول تكييف م يع الى 

)وال ننسى أنز ال يوجم مكأ  )ةيخية بمي يثير االخت ف، الت عب بيزيي  ال خصييت واالميكع التي
او عصاااااااااااار يلتزم فيز النيس بيزيي  محمدع، تحميماً ةاااااااااااايةمًي، إال في حيلة الجيوش الحرفية مثً ، 
ولكع عليناااااي اال نتجااااايوز كثيرًا في الخروج وأ  نلتزم بااااايل ااااايبي ال ااااايم ل زياااااي  في المن قاااااة او 

والميكوة مع الم اااك ت القيئمة ا  يصااا ب نقلهي وتصاااويرهي .وتبقى م اااكلة االزيي  (362)((ال صااار
كثير مع التصاااوةات واالجتهيدات بفي ضاااو  ثقيفة حقبتهي التيةيخية وعصااارهي المنصااارم، فتخضاااي 

 بمي ي ير ويضيف تب ًي أليميولوجية المخرج وسييستز في التكييف وخلألييتز الم رفية.
أ  االعمايل البصاااااااااااااارياة المكيألاة عع الف ليلاة وليلاة، اام حايولات اثرا   المؤلفواام وجام 

بمستول واحم، ولهذا نجم في فيلم اللييلي االختصيص دو  مع م يلجتهي في عمد مع المستوييت، 
دات اة أال رفية أو ل  ب ماد او الميكيميرو  وغيرهي، ةساامًي خيةااًي واااات ياًل واضااحًي لل ااخصااية وف

ألكرية والثقيفية لصااااااااااااأني الأليلم، مي عمم تجيه  االجوا  ال ااااااااااااراية او الحكيية تتحكم وهي الخلألية ال
االطية وموضاااوعة الجنس، ولهذا عنممي ن يم ارا ع هذه االف م نرل أنهي تتألت  بمساااتوييت مت مدع 

 مع وجهيت النظر والم يلجة.
مع وجهة  عنم عمد مع النتيجيت الساااااااينميئية والتلألزيونية التي كيألتالمؤلأليلواوف وحيول 

اليً  عنم الخ وات الواوف االف م والنتيجيت البصاااااااااااااارية، يمكع اساااااااااااااات را  نظر االخر، واب  
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األولى للتكييف التي ومأت منذ ترجمة أن وأ  غيألنم كونز ةايحب المبيدةع األولى لت ريف االخر 
 ولييليني ال رفية. "ال ر "

 االفالم السينمائية والتلفزيونية:تكييف 
 الليالي العربية(:تكييف فيلم )

منذ وات مبكر للسااااااااااااااينمي ال يلمية، ظهرت م م  التجيهيت ونزعيت ممتمع مع الثقيفيت 
تتردد في اط   تصااااااااااوةاتهي عع ثقيفة الماخ  لميهي وثقيفة ا خر،  مالساااااااااايئمع في ال ر ، والتي ل

  كييت و فحضاايةات االمم وال اا و  ميدع غنية في االد  والسااينمي، كيلم حم والحوادا وال ااخصاا
 المنجزات الحضيةية.

وال ااااخصااااية ال رفية ةااااوةع مع ةااااوة التنيول عنم ال ر ، بيف مز وادبز، فلم تكع خيلية 
مع ال  ع والقصاااوة، ولقم ادت الساااينمي الموة االكثر تأثيرًا في ترسااايخ المتمني مع المأليهيم التي 

تمتيز بيعماد المنيظر ت تمم على وف   اف م جوةج ميليز التي )الحقوهي بيل اااااااااخصاااااااااية ال رفية )
او فيوست وميةجريت  1902مصيدة ادوية او اص  خرافية او فولوكلوةية مث  ةوفنسو  كروزو 

.وام اامم المخرج جوةج ميليز على اخراج فيلمز (363)(()*(1905او اصااااااااار الف ليلة وليلة  1904
)اااخصااية )والذي تنيول فيز ال ااخصااية ال رفية على أنهي  1905"اللييلي ال رفية"الذي اطلق عليز 

ويراد  (364)((ب ااااا ة، تركب الجم ، تحم  خنجرًا يقت  بز ليسااااا و على ايفلة وي تصاااااب امرأع غيره
يلي مفجوع المأليةاة مي ا خر كم يية جق لخلال اااخصاااية المسااايود،  همع هذا الوةاااف تحمي  هذ

أخ اي، المتمث  بيل اااااخصاااااية المقيولة لهي وهي ال اااااخصاااااية ال رفية او االمريكية التي ينساااااج لهي 
ةاااوةع الحكمة والت ق  والليياة بمي يضااا هي النمو ج االمث  مي التمخ  المتقع في البهي  الصاااوةي 

، في مقيو  الوضاااااااي الرا الذي "ا خر"هي للت اااااااكي  ال يغي على حركة الم ااااااايهم التي يتحرك في
بمي يزي  دةجة التقر  والت يطف م ز مع اب  الجمهوة، وفصاااييغيت ساااردية  "ال رفي"يوضاااي فيز 

ت م  على اضاااااا يف خيوط الصاااااالة مي المتلقي، وهذه مع محموالت الخ ي  الساااااام ي البصااااااري 
 الأليع  في منظومة التلقي.

 ممع اخراج جو  ةاولنز بأحماا ل )*(((ل عرفيةليي))  اب نو  مم فيلم  ا   1942وفي ساااااااااااااانة 
تذهب ب يماً عع احماا فيلم حرامي ب ماد ولكع وتكييأليت يراد منهي التمسااااااااااااك بيلصااااااااااااوةع النم ية 

)فتقوم احاامل )تاااأمر اخياااز عع طريق المتألق عليهاااي عنااام ال ر  وهي أ  الملاااك يألقااام عراااااااااااااااااز 
الذي يجيم الحركيت االكروفيتيكية مع الرااصااايت مع الجواةي وفمسااايعمع احم الحواع مع ال ااا ية و 

وهني الم يلجة البصااااااارية  ات االغرا  التي تمرة االانيع المرئي، وهي  (365)((اسااااااات يدع عرااااااااز
استخمام المؤثرات الصوةية الم واة في االكروفيتيك وحركيت الرااصة المثيرع واالات يل بمنظومة 

ت يدع عرااااز، وكأ  سااا يدع الملك لع تتم اال الجسااام وت بيراتز االيحيئية المنقذع لسااال أ  الملك واسااا
بمي يحي ز مع ةااصاااااااااايت واجساااااااااايد، وهذا هو ال فت في سااااااااااينمي هوليوود عنم تقميمهي للنسااااااااااي  
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ال اااااراييت مي تزايم ال رو  الألكيهية االسااااات راضاااااية التي تساااااخر ب اااااتى الحركيت والمقيلب مع 
ة، كمي عر  الأليلم ح ااودًا كبيرع ال ااخصااييت ال ااراية او ال رفية، التي ترتمي الم بس االساا مي

مع الم يةك بيلسااااااااااايوف والخيول والبيية .ويك اااااااااااف الأليلم بيظهية لق ة لرج  يسااااااااااار  خيتم احم 
الألرسااااأ  الجرحى تنكيً  بقيم هذا الرج  االخ اية كونز ااااارايًي، وهذا ليس اكثر مع تزاحم النسااااي  

 ول المقممة اليز منهع.بكثرتهع واغرائهع لألتى يتوس هع بحيرع واست را  ل رو  اله
لمي  1942وفي فيلم اللييلي ال رفية او الف ليلة وليلة الذي أنتجتز اركة يونوفرسيل سنة 
)تلك النجمة )نجم الممثلة ميةيي مونتيز بيل اااااااااك  االغرائي الذي ظهرت فيز والتي توةاااااااااف بأنهي 

مع ثو   القريبيً إالسيط ة التي كأنت متخصصة في ت خي  ادواة النسي  ال راييت ال يةييت ت
اااااااااأليف ت ئمز في اللو  ةاف ة نهميع وتنوةع.. أنهي اوماعيت خييلية سااااااااينميئية بيأللوأ ، تمث  فيهي 

ومي هذه الصااوةع للمرأع ال ااراية إال واحمع  (366)((ميةيي مونتيز محيطة ونسااي  نصااف عيةييت مثلهي
مع زوايي النظر اليهي، ب م أ  ظهرت في اعميل اخرل مصاااااايةااااااة دمي  وال نكبوت والمرأع االف ى 

يت عع ال  اااااااااق واللذع،  لك مي اااااااااااتهر بز م جم هوليود في المؤلألوغيرهي مع مهميت الخيأنيت و 
الساااااااااحري للساااااااااينمي والذي يجيبز  التكييف الغرا  خ يوهي السااااااااام ي البصاااااااااري في االساااااااااتخمام
)أ  االف م األكثر واا يااة هي التي )االعتراضااااااااااااااايت ال قليااة والااذي يتألنع في مزج الوهم باايلوااي 

اف م الكيةتو   –توةاااااااا  الوهم االكثر كمياًل، امي االف م االكثر تخيً ، االعميل النقية لألنسااااااااأ  
ية للسااااااينمي مع اج  ج لني نرل المسااااااتحي  فتتك  ب ااااااك  كبير على المصاااااايدة الواا  –والألأنتيزيي 

ولهذا نجم أ  ب   م يلجيت األف م لم تكتف وواا ية التكييف و   .(367)((ونصاام  مي ال يصاام 
ت مت ةاااو  التجريم والتخيي ت التي تم   ال ااايااااة ةاااوةًا وت مد المتنيه مع اساااتبصاااية األفكية 

ي مع األب يد الألكرية والجميلية لحركة والتأوي  وفحجم الحمود الزاحألة نحو التألسااااااااااااااير الذي ينجل
)والب   مع اعظم االف م الك سيكية ال يمعي تميميً أنز يست ر  ) .الصوةع وم  ييتهي التمثيلية

وااي الحييع الأل لية، و  عوضًي عع  لك يقمم نهيية خرافية كحكيييت الجع او اومية الس يدع، الألتى 
ك  ااااااااي ، ولكع هذه الحكيييت ايولة للتصاااااااميق جمًا، ال يب يألوز دائمًي، والحب الصااااااايد  يقهر 
وهذه الحقيئق هي ايم جميلية  (368)(("الحقيئق الماخلية"ألنهي تحتوي على مي يمكع أ  نسااااااااااااااميز 

ة الوااي وميدييتز. وفي الوات نألسااااااااز حوم أ  تن ااااااااط الذاكرع والتخيي  وتنتج اعتقيدات تألو  مساااااااا
 ي. قيس نتخلق الصم  عبر ادوات االانيع المتقنة بيحس

حركيت مع الصااااااااااوة المتمفقة في مسااااااااااية متجمد وفتنظيم ووةااااااااااألهي وتأتي هذه االدوات 
متوافق ويع ال وام  الساااااااام ية والبصاااااااارية وتنيغم ايقيعي يحقق المت ة الجميلية على الرغم مع أ  

التحوي  محوة القصاااااة غير مت ااااايبز مي نساااااخة كتي  ألف ليلة وليلة األةااااالية الذي خضاااااي إلى 
 الحبكة. في فوالتصر 

  وععط حعلا  ص بغداد )أنلفج مل دد(
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 :(369).  ص بغداد1
 جهة اإلنتيج: اميركي

 1924سنة اإلنتيج: 
 اخراج: ةاؤول والة، سينيةيو، لوتي وودز

 ب ولة: دوج س فيرفأنكس، جوأل  جونسو ، أني مييو وونج، سوجيع
 :(370).  ص بغداد2

 اميركي –جهة اإلنتيج: وري أنيي 
 1940اإلنتيج: سنة 

 نييياخراج: )مييك  بيوي ، تيم هيأل ، لودفيج ويرجر( وري 
 )اليكسأنمة كوةدا، زولتأ  كوةدا، ويلييم كيميرو  منزيس( أميركي  

 تمثي : جو  جيستيع، كونراد فييت، سأوو، جوو  دوفريز، ةيكس أنجرام، 
 مييلز ميليسو           

 
 1961.  ص بغداد: 3

 ب ولة: ستيف ةيأليز
، وحقق نجيحًي لم يواز 1961ظهر فيلم حرامي ب ماد ونسااااااااااااااختز ال رفية الثيلثة في عيم 

اسااااااتق ب  ز، على الرغم مع اااااااهرع الأليلم واااااااهرع ممثلز سااااااتيف ةيأليز، لكن1940نجي  فيلم عيم 
 الكثير مع الم يهميع في دوة ال ر .

 :(371).  ص بغداد4
 جهة اإلنتيج: وري أنيي/فرنسي

 تلألزيوني - 1978اإلنتيج: سنة 
 اخراج: ك يف دونر
 سينيةيو: ايز كيةوثرز

 تمثي : ةودي ميكمووال، كير ويمي، ويتر اوستينوف، تيرأنس ستيمب
 البسيط السحري: جو  ستييرز، ديك هويت

، تم أنتاايج فيلم حرامي ب ااماد تلألزيونيااًي، وب ولااة ماايكاامول، لكنااز لم يحقق 1978في عاايم 
 ض ف األدا  األخراجي والتمثيلي.نجيحًي يذكر بسبب 

  وععط حعلا  ص بغداد:
ب ماد، اااا لت اهتميم االدبي  والألنأنيع، وام تحميماً أ  الصاااوةع السااايحرع المتمثلة بيل ااار  و 

عرف عنهي أنهي  ات منحى عجيئبي تضااااامنت الأل   الخييلي والخية ، وفمي يألو  م  ييت الوااي 
ماد احمل حكيييت الف ليلة وليلة في اجنيس التماول ورزت اصااااااااااااااة ل  ب إ  وتأوي تز الميدية، 
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المبمعو  في ال اااار  وال ر  ينسااااجو  التخي ت والصااااوة السااااردية في عيلم فرا  األدوي والألني، 
 يتخذ مع الخرافة والقول الخيةاة جوازًا لز.

وتنيول ال ر  اصاااااة ل  ب ماد في الساااااينمي، والتلألزيو  على ممل سااااانيع عمع فقم أنجز 
، وعلى الرغم مع 1978، والرابي عيم 1961والثيلث عيم  1940والثأني  1924األول سااانة الأليلم 

وظهوة ب   األةف ااة اخت ف جهاايت اإلنتاايج وتنوع طاايام االخراج وكاايتااب الساااااااااااااايناايةيو ل ف م 
االخت فيت في اسااالو  الم يلجة والرؤية البصااارية لحما ااااراي م لو  النظر اليز بخلألية ثقيفية 

)لم يبذل )ل ر ، إال أ  الساايي  ال يم للحكيية واحم بيجوائهي وطيب هي الم روف، فاااااااااااااااااااايئ ة عنم ا
المخرجو  الذيع ت يونوا على أنجيز هذا الأليلم جهمًا كبيرًا في تأوي  القصاااة الساااينميئية المساااتوحيع 

هااي ، ولم يألنااموا الخرافاايت الواةدع فيااز، واا  أنهم عززوهااي، واكااموا وجود"الف ليلااة وليلااة"مع كتااي  
 .(372)((ع بصوةع عيمةيع على وجز التحميم، وال راييوت يطوا م هي كمي نت يطى م هي نحع ال رااي

مع الوااي الثقيفي والموةوا  اً ولع نتألق مي دعوع تألنيم الخرافيت، كونهي اةاااااااااااااابحت جز 
الحضاااايةي، الذي يتمسااااك بز اغلب ال اااا و  ويمتيز بز، ون تقم أ  حكيييتني ال رفية أ  تخلت عع 

 إنزعجيئبهي وخرافيتهي واف يلهي السااحرية فلع تصاا  الى مي وةاالت اليز، ومع حساانيت الأليلم األول 
ك  مع الرميل، ال ميم مع المسوخ )الحب  السحري، الوةدع التي تت )تضمع مؤثرات اميمع الجودع 

وليمع الحركة التي تنهزم بساااهولة نسااابيًي، وفيل بي هنيك البسااايط الساااحري ال اااهير، والجواد االوي  
ال اايئر والااذي جااي  مقن ااًي واامةجااة واضااااااااااااااحااة لتمثيلااز وواساااااااااااااا ااة حصاااااااااااااااأ  حقيقي ةف اات اليااز 

م ااااااااايهم ل  ب ماد  ف ممي اتقنت بمهيةات خ از أدت دوة االيهيم الصاااااااااوةي، وفيو (373)((اجنحة
نجم مي وةا  التجسااااااايم مي يخألي التحأل  بمن  االدواة واالف يل لل اااااااخصاااااااييت بمي ي ئم الم تقمات 
القيئمة على اظهية ااااااااامع التبييع ويع ال اااااااار  وال ر ، أو ويع ال ر  وسااااااااواهم، وهذا مي حصاااااااا  

لسينمي كثيرًا )في هذه الم يلجة األولى للقصة ال هيرع التي ةوةت ل)ل خصية الب   ل  ب ماد، 
ب م  لك، يقوم الب   نألساااز وموة الل ، ثم يصاااب  اميرًا يصااايد  الل ، في وماية فيتي اااية يقيو  

وي بر عع حبز لهي بأخذ حذائهي الأليتي ااااااية. التلذ  الجنسااااااي  "  جونسااااااو  الجو "الل  اونة الخليألة 
دونية للمكأنة التي  وهذه نظرع (374)((بأااااااايي  غير حية، ب مهي يمر ب مع مهيم كي يثبت أهليتز لهي

مع اااااخصااااييت، في حيع  يوضاااا وهي في الم يلجة ل ااااخصااااية الل  التي ال ترتقي الى مي يقيوله
اظهر الأليلم االهتميم البيةز بيخ اييت ال م  البروتسااااتأنتي، عبر ال ر  المرئي لب   اللوحيت 

 بيلجم، ولهذا تجم دو  اجتهيد وال ح وع للحييع إالمع ، مث ، الساااا يدع ب   ال بيةاتالتي تظهر 
الب   ال رفي في ضاااااااااو  هذه المأليهيم يكو  هو االمث  واالكألأ في مواجهة الصااااااااا ي  والتحمييت 

 القيدمة مع السيحر، وللظألر بيلحسني  وم يونتهي.
، فقام اختلف عع الأليلم األول، مع حياث االتقاأ  الحايف  1940أماي فيلم ل  ب اماد عايم 
قي، بمي يرتقي ورةأنة األب يد الجميلية للأليلم، فقم ظهر الحصأ  بيلمؤثرات الخيةة والبني  الموسي
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التبييع الواضااااااا  ويع ،و البسااااااايط السااااااايحر،و ال نكبوت المساااااااخ ،الجني ال م   ، يئر الميكأنيكيال
 الص ير وال م   وتنيغم بصري آخي .

لب عليز )أ  الأليلم ي )أمي االب يد الأللسااااألية والألكرية التي ميزت هذا الأليلم عع سااااواه، هي 
نساااااي، حيث لم ي م االمير لصاااااًي ب م، فيلرومأنساااااية والب ولة والساااااحر هي مي يميز يالجأنب الروم

 . (375)((اسيسًي هذه الم يلجة عما ك  مي عماهي مع م يلجيت مع اب  او مع ب م
ويأتي هذا البني  الجميلي والأللسااألي للأليلم في تجساايم وايئي االحماا التي اثرت الم يمرات 

ية وتنيغم ال نيةااااااااار الرئيساااااااااة والخلألية في ةاااااااااني البهي  الزاهي بأل   المؤثرات الضاااااااااوئية الألأنتيز 
 واللونية والحركية التي حققت االدهيش ونيلت االوسكية عع استحقي  عيل.

الذي أنتج في وري أنيي وفرنسااااااااااااااي، فلم يألل  بيلترلق الذي  1978أمي فيلم ل  ب ماد عيم 
مسااتول التمثي ، على مع أنز ةاامم للتلألزيو ، وظهرت اخأليايتز  نيلتز االف م الساايبقة، على الرغم

 (376)(()أمير متخ ااااااااااااااب تميمًي، ول  عميم الجي وية ومةجة منألرع وطيام تمثي  ال يهمز أ  يمث )
ومي كااا  هاااذا يتحمااا  المخرج مهماااة اعااايدع الأليلم الخااايلياااة مع الجاااميااام والمبتكر، على الرغم مع 

 ر . الوضيعة التي ةسمت ل خصييت ال
والتي ةااااااااممت  1940وخ فًي ل ملييت الم يلجة التي ساااااااابقت هذا الأليلم، اي فيلم ساااااااانة 
نقي  قم جي ت المعوعأل، فالرؤية الى ل  ب ماد على أنز ظريف ويس ى إلى عم  اةضيً  للجمهوة

الخليألة ومسااااايعمتز على اسااااات يدع عرااااااز الذي يحيول االااااااراة أنتزاعز منز، وهذه عقمه يراد منهي 
الذي حيف  عليز المخرج الألهم الت يطف مي ةاااااوةع الملك المحبو  وغير ال يغي، ويبمو أ  هذا 

ل ر  في ةؤيتز لصوةع يع ي مئع الى نظرع االمؤلأل، ج لت ب   النصية وامأنتز في سرد الحقيئق
)وهذا مي يحقق النتيجة التي وةاااااااااااالني اليهي في مقممة البحث حول )ال اااااااااااار  وحكيييتز الألأنتيزية، 

 .(377)((ت يبز الرؤية ال رفية واالجنبية للسينميئييع اللف ليلة وليلة
ولع تكألي وجهة النظر هذه في تروي  ةااااااااااااااوةع ال ر  عع اللييلي ال رفية فقم ت مدت 

الواةدع عبر اص  الف ليلة وليلة، ولم تظهر الن  ف والت ويز والت عب بحقيئق حيالت التحري
ب   االف م والمسااااااالسااااااا ت التلألزيونية اال الم ااااااايهم الميجنة واالبيحية واالسااااااات را  في الملذات 

نة والألجوة. مي يعع لذتز في اجوا  مليئة بيلخي البيحثواوراز ةوةع ال رفي، ال راي،  لك الأليجر 
بصاااااري الفت ي اااااي بيالغرا  والت اااااويق وحساااااع البني  الجميلي والت بيري. وت اااااير فيطمة تجسااااايم 

)امي االحيالت على النسااخ )المرنيسااي الى الريبة التي يحملهي ال ر  في فيلم ل  ب ماد، إ  تقول 
فقم ومت لي بمثيبة اااااايةات ثقيفية ال يمكع الت يضااااي عنهي لألهم  "سااااية  ب ماد"الجيمع مع اااااريط 

وهو تضاااميع للألهم ال رفي لمألهوم الحريم ودةجة االاااا يع الصااايدةع  (378)((ة الذكوةية ال رفيةال قلي
مع هذه المألردع ومحموالتهي الجنساااااية الم رية والتي تحي  الى ال ااااار ، اب  دخولهي السااااايي  المراد 

لميهية وض هي فيز، وال ن تقم أ  م ييير التنيص واالد  المقية  خيلية مع التمسك بيلحمود المنيي 
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)أ  االمأنة في تحوي  عم  ادوي للساينمي ال ي ني نقلز حرفيًي إلى )الموضاوع وةوحز المقتبساة، إ  
ةاااوةع، و  ترجمتز الى وسااايلة الت بير الجميمع والبحث عع م يدالت ساااينميئية ل فكية والت بيرات 

حة ل يحي  المحألز وهذا ال يمعو الى االسااااتنساااايخ، و  ي بر عع الحرية التيمة المأن (379)((األدوية
في الحألي   "االمأنة"للحذف واالضاااايفة لمواعي القمةع السااااينميئية او التلألزيونية مي اكتسااااي  ااااارط 

 على المضمو  ال يم وةو  الرسيلة التي يحملهي عبر اخصييتز وخ يوهي.
 تكييف فيلم:

 Arabian Adventure)مغامرة عربية( 

 جهة اإلنتيج: وري أنيي
 1979اإلنتيج: سنة 

 ةاخراج: كيأليع كونو 
 سينيةيو: وريأ  هييليس

 تمثي : كريستوفرلبي، ميلوأوايي، أوليألر تومييس، ايميايمز، ميكي ةووني.
ي تموة حول امير هعمت هذه الم يمرع مع اف م الألأنتيزيي المأخو ع مع الف ليلة وليلة، و 

ايي السااااحرية وال جيئبية الساااايئمع في وساااايحر ااااارير وفساااايط طيئر، وي ح  ممل اوع التمسااااك بيلمز 
الحكيييت ال رفية، ونرل بأنيت ساااايرا، ولم هنمي ةاااا ير يقوم وموة اليتيم ال ااااجيع، وهو ةاااايحب 
اجم  اوتسيمة ممكنة، ا  ةممت هذه االوتسيمة الغرا  توجيز األنظية لهذا الألتى، وكي تسر  

، التي ت ااااااااببهي 1940 "ل  ب ماد"ةا )وأ  م يلجة هذا الأليلم ليساااااااات ونألس جودع فيلم كود)الأليلم، 
 .(380)((يً قجمًا، في المقيو ، هي أفض  مع ك  االعيدات التيلية لهذا الأليلم، و  وممت ة تميمًي ح

وفقمة االهتميم الكبير الذي اواله المخرج لمسااااااايحيت االف يل وتبييع ال اااااااخصاااااااييت، كأ  
بأجم  المؤثرات الألنية الساااام ية والبصاااارية، مي التقيم بياااااتراطيت السااااحر  اً االتقأ  البصااااري م زز 

وأف يل الساااااااايحر، إ  ظهرت ب   المؤثرات بسااااااااي ة جمًا في الأليلم مث  تحول اليياوت الى حجر 
، وهذا عرف سااااحري ساااايئم، في الحكيييت ال رفية والذي أل  سااااخصااااًي تنيولز ب ريق الخ أعيدي 

وفمي تحقق المه اااة والت اااويق، كذلك االساااتخمام الممهة للبسااايط  يؤدي الى عوااب غير متوا ة،
وجميلييت توظيألز وتحليقز في االسااااااااااااااوا  ال رفية المحت اااااااااااااامع بيلنيس وحركة التجوال  (381)ال يئر

اليومية، مي احتألي  المخرج بصاااااااااااوةع الجني وهيلتز المتموجة في السااااااااااامي  وحركيتز المأليجئة، مي 
المملكة، المت اااااا  بيلزخيةف والنقوش واالثيا ال ااااااراي، وابيبز سااااااييدع االجوا  ال ااااااراية في ديوأ  

أدوات ووةااألهي م ك  هذه األاااكيل ضااال يلية. مي التمسااك بألكرع األساا وةع المتمثلة بيلوعي  الذي ي
 لتحريك الألكرع وتألصي تهي.

 الرسوم المتحركة والف ليلة وليلة:
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يم بقااي  الرؤيااة، في المااماد ت اام الرسااااااااااااااوم المتحركااة مع فنو  تحلياا  الحركااة، طبقااًي لمألاايه
البصااااري، على غراة الصاااانيعة السااااينميئية للأليلم، وام اتخذت اف م الرسااااوم المتحركة في ال اااار  

وحكيييت الف ليلة وليلة ميدع غنية في توظيألهي لل أل ، بمي يحويز مع موضااااااااااااااوعيت وال ر  مع 
 جتميعية والترفوية.غزاةع ب نيةر الت ويق واألثيةع والخييل والخرافة والقيم واألسس اال

 وتوافقًي مي ت مد الثقيفيت والرؤل الأللسااااااألية والجميلية للحييع والمجتمي فقم أنت اااااار كم كبير  
)وت مدت )مع اصاااا  االطأليل وادوهم وفتبييع واضاااا  في اساااايليب الت بير واخت ف مضاااايمينهي، 

ة واضااااااايف مع اسااااااايليب تقميم الف ليلة وليلة ل طأليل، فمع الكتي  مع حيف  على محوة القصااااااا
عنمه ب   االحماا ال اااااااااايئقة، لكنز لم يخرج عع االةاااااااااا  واب يلز، ومنهم مع اضاااااااااايف اب ياًل 
واحماثيً في ةؤية م يةاااارع، ومنهم مع كتبهي نثرًا، ومنهم مع كتبهي ااااا رًا. ممي يملني على ثرا  هذه 

 .(382)((القص  وامكأ  تقميمهي الى ال أل  الم يةر
بصنيعة مكيألة، ت م   يً لل أل ، م ب  يً موجه يً تمم خ يبوالرسوم المتحركة خيية بصري اع

تألتية بكيألييت ةاانيعة خ ي  ساام ي  دةاسااتنيعلى وني  او تح يم القيم والتقيليم، عنم االجييل، و 
 بصري، موجز للص ية والكبية.

ومع اف م الرسوم المتحركة أنتج ال ر  الكثير الذي خيطب ال أل  فيز واظهر ال خصية 
وفق ةؤل وم م  منألرع، والبسااااااهي ايحي ات ال نف والجنس على ال رفية بياااااااكيل وةااااااوة مت مدع 

والب دع، ورزت بأل   المؤثرات الساااااااام ية والبصاااااااارية والتقنييت ال يلية والتي غيلبي مي تحقق تأثيرهي 
ال أل  واحت ل مؤه تز الذهنية، ومع ااااااااااااااااهر مي ظهر مع هذه االف م، هي: ع   في ع  الألي

الميع والمصااااااااابي  الساااااااااحري وعلي بيبي واالةف يع حرامي، وةح ت السااااااااانمبيد وم يمراتز ال جيبة، 
وتبنت هذه االف م اااااااااااااركيت أنتيج محترفة سااااااااااااخرت االمكأنيت والتقنييت ال يلية الظهيةهي بأوهى 

ة وفيعلة وموجهة الجييل الن اااااااا  الصاااااااا ير، أو أا  مع  لك البهي  وف ااااااااي  مع ةااااااااوةع م ااااااااوا
أ  عمليااة التحااميااث أو مااي تساااااااااااااامى ))التحوير، وفكاا  االحوال، ال تخلو ال مليااة مع مخاايوف إ  

في الت يم  والسااااايمي بيلت وير او التحوير او الت مي  ليسااااات عملية ساااااهلة، و  محألوفة بيلمخيطر 
مي يكت اااااااف االطأليل اي تحوير فيهي، ويبمو االمر فسااااااارعي  ع االطأليل مي الحكيييت ال ااااااايئ ة وي

هذا األةفيك، نجم مع الخ وةع بمكأ ، أ  مع يجه  تصااااااااااااانيأليت فضاااااااااااااً  عع . (383)((مرفكًي لهم
واااااكيل التراا ومساااوغيت عرضاااز، ي اااك  تهميمًا ألااااكيل الخ ي  ومحتوييتز الألكرية والجميلية، 

 فرةة التحصيع مع التييةات الخيةجية. ويزداد التهميم خ وةع عنم أنحسية
)وفي الوات الذي خصاااااصااااات فيز الوالييت المتحمع والييبأ  وف   المول ال رفية انوات )

خاايةاااااااااااااااة باايالطألاايل، ن ح  أ  القنوات التلألزيونيااة ال رفيااة تتجنااب مواجهااة هااذا ال اااااااااااااااأ  كمااي 
ل رفي الموجز وهو المسااااااااااااتول الذي نساااااااااااات يي بز المقيةنة مي السااااااااااااي  الصااااااااااااوةي ا (384)((ينب ي

يًي واجتميعيًي  لمجتم يتني مع المجتم يت ال رفية، والتي تحم  احيأنًي مي ال يمكع توظيألز، نألساااااااااااااا
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متجذة وتركيبتز وتيةيخز  غمع ثقيفتني وأ  ثقيفة أي اااااااااا ب هي نسااااااااا اً جز  وام يصاااااااااب وعقيئميًي، 
. ويمكع أ  ع غيره مع ال ااااااا و موتجيةفز ومي يمكع أ  يتصاااااااف بز مع مهيةات واوماعيت تميزه 

أنهي طريقة الحييع ل اااااا ب م يع ي ية افراده سااااااويز في )نذكر بمي ايلز ت.س.اليوت عع الثقيفة )
مكأ  واحم.. وهي  ات تأثير مرئي في فنونهم ونظيمهم االجتميعي، في عيداتهم وتقيليمهم وفي 

تي يميةساااااااهي ويمكع االيحي  مع مألهوم اليوت بمي يت لق بحرييت التكييف والتنيص ال (385)((دينهم
ز لثقيفة اااااااا بز وأدبز، والتي ئدو  مراعيع ألةااااااايلة الموضاااااااوع المتنيول واااااااارعية أنتميمع الب   

يجمة بيلب   االلتزام بيالمأنة وعمم التحريف والت اااااااويز الذي يخ  بيلقيم الجميلية والألكرية لل م  
 االدوي والألني، فيمي يذهب الب   االخر الى التمسك ب قيمع خيية المتلقي.

)حيع تكو  للجمهوة حرية االختيية ويع )ويقول السااااااااوساااااااايولوجي االمريكي ليوةوسااااااااتع، 
ال الجيد والهرو  مع الوااي على الوااي نألسااااااز، والم ري ال  "الخأليف"منتجيت منوعة، فأنز يختية 

وتساج  هذه الرؤية اااتماد  (386)((المألجي، والتيفز ال ال ميق، والحكيية ال الوااي، والمسالي ال الهيم
اوع النزعة ةااااااو  الترفيز والخييل واالسااااااترخي  والتساااااالية، وغيلبًي مي تسااااااتجيب االعميل التلألزيونية 

 والسينميئية لهذه النزعة وفيحكيم متقع.
 تكييف فيلم عالء الدين والمصباح السحري:

 1992سنة اإلنتيج: 
 اسم الأليلم: ع   الميع
 تصنيف الأليلم: كرتو  

 –اميركي  –يج: اركة والت ديزني أنت
 دايقة 90ممع ال ر : 

 ل ة ال ر : أنجليزية
 الجوائز: جيئزتأ  مع االوسكية..
 جو  موسكير –سينيةيو واخراج: ةو  كيلمينتس 

 سكوت وينجر  Scott weinger تمثي : ع   الميع 

 ةويع ولييمز  Robin Williams  الجني 

 لنما الةكع   Linda Larkin ييسميع 

 جونيثي  فريمي   Jonathan Freeman الوزير ج ألر

 دوك س سي   Douglas Seale السل أ  

)وهكذا لم تخرج اااااااركة والت ديزني نسااااااختهي مع ع   الميع ))*(يقول المخرج جأ  ايميج
 .(387)((1992إال سنة 
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م روفة هي حكيية أ  اصة فيلم ع   الميع مأخو ع ااتبيسيً مع حكيييت ألف ليلة وليلة و 
تموة حول اااااي  فقير يتيم يبحث عع ةغيف خبز، وي ية مي امز، ويبحث عع عم  مي ويأل اااا  
في الحصاول عليز، ويقوم بيلساراة ألج  ال  يم، مي أنز ليس بساية ، ويؤدي  لك الى واوعز في 
ابضااة الساايحر ال اارير الذي يساات يع بز مع اج  الحصااول على المصاابي  السااحري، ويقرة ع   
الميع عمم أع ي  الساااااايحر أية داللة للمصاااااابي ، متأمً  فيئمتز في الحصااااااول على أونة الساااااال أ  
والزواج منهي ومساايعمع النيس، وتسااتمر احماا الأليلم المتضاامنة الكثير مع الصااراعيت والم يمرات 
والمأليجأت، التي تكيلبت عليهي اااااااااااركة والت ديزني في حميسااااااااااة بصاااااااااارية، جنمت لهي االمكأنيت 

ثة والصانيعة المتقنة، إال أنهي كيألت حكيية ع   الميع ومصابيحز السايحر، بمي يزعج ال ر  الحمي
وثقيفيتهم األنساااأنية ال ريقة وال اااري ة االسااا مية، فقم ت عبت بمضااامو  القصاااة وفحواهي التيةيخي 

   والألكري، وكيألت خيوط السااااااارد بمي ين ة الرغبة اإلنتيجية عنمهي والتي تقف وةا هي دوافي الب
)واصااة ع   الميع ةااي ت بيساايليب عميمع ويساات ني ب   الكتي  عع )وال ما  لل اار  وال ر  

المصاابي  ويركز على الجني في ةاانيعة م يمرات حميثة، وهذا مي نراه ام يتجساام ليس في الن  
 .(388)((المقرو  و  في نصوص اف م الرسوم المتحركة الحميثة

اصة ع   الميع االةلية واصة الأليلم المقتبسة، فقم عر  الأليلم  لك الألر  الكبير ويع 
وحكييتني األةااالية تموة حول م يمرع فتى ةااا ير يتيم يبحث عع عم  لي ي  امز ال جوز، وت اااي  
المصيدفة أ  يلتقي السيحر لي ريز بيالموال والذهب كي يجلب لز المصبي  السحري، في حيع أ  

  بأم أ  مع التصااااااوير وال ر ، فيظهر القصااااااة المقتبسااااااة في فيلم والت ديزني اااااااوهت االةاااااا
المسااااااالسااااااا  االمريكي ع   الميع على أنز ل  محترف، يسااااااار  لي ية، ولكنز ي رم بيونة الملك 
ييسااااااميع فيساااااات لز الوزير ج ألر، ليرغمز على دخول الم يةع ليجلب لز المصاااااابي ، كمي وةدت في 

ي الرجيل بيزيي  عرفية واسااا مية، تأليةاااي  الأليلم م ااايهم الصاااحرا  واألو  كماللة للبيئة ال رفية، م
وظهوة ب   التجيوز على الح مة، بمي يسي  لل ر  التي مي أنألكت والت ديزني على تصويرهم 
منذ الخمسااينييت ب اايوخ المت ة والقصااوة والقت  وال اا و ع وغيرهي. وتصاايميم ديزني م مولة بمنهج 

ة لمسلس  ع   الميع التي اطلقت عيم يحم  اغراضًي م مع لجر  كرامة الذات، فايألغنية االفتتيحي
كأنت تبمأ ب بيةات واااااااااااااااايةات يصاااااااااااااا ب على ال أل ، اي المتلقي المألتر ، أ  يتحم   1992

الصاااااوةع التي  ترسااااامهي االغنية األنجليزية والتي ت كس نزعة عنصااااارية حيدع، نسااااامي ع   الميع 
. وتااأتي مألردات الم اايلجاة (389)ي ني ))أنااي مع ب د يق  و  فيهااي ا نااك.. ا ا لم ي جبهم وجهااك((

االمريكيااة لحكااييااة ع   الااميع متناايغمااة مي ةؤيااة الألرنسااااااااااااااي هنري دي ةينيااز الااذي كتااب "ترما  
أ  يتوافم عليهي ال ااابي  ل ر  حكيييتهم، في على ةغبة ااااهرزاد  تزااااهرزاد" والتي ونى فيهي اصااا
، وهذه ثقيفة اساااات لتهي ا نز، والتي اااااارني اليهي في مبحث ساااايوق "ةاااالم"وأ  لم ت جبهي تيمر بق ي 

حسااااب اعتقيدهي، ولكنهي اكثر اسااااي ع بديزني في ةاااانيعة تصااااوةات م ينة م ئمة للثقيفة ال ااااراية 
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لل ر  وللمساالميع، مي أنهي مرةت هذا الخ ي  الساام ي البصااري ورسااومز المتحركة الى االطأليل 
  ال يمة ال ااااايقة الذيع اوهرتهم اااااااكيل الأليلم وفضاااااي اتز الصاااااوةية وم بس ال اااااخصاااااييت واالجوا

 ًي.يدو  التركيز على التأليةي  التيةيخية والألكرية ال ميقة والم وهة فيلممع المنألذع ب نيية فيئقة، 
ومع مظاايهر التكييف والم اايلجاايت المن ويااة على حاايالت ال  ع باايلم اااااااااااااااايعر ال رفيااة 

بيألميرع ييسميع ومي واإلس مية، دست افكية والت ديزني مي اصة الحب التي تجمي ع   الميع 
مع احماا ال نف والم اااااااايهم الم برع عع الكثير مع  يً ةومأنسااااااااية، دساااااااات ب ضاااااااا    يةافقهي مع اغ

 التسيؤالت وال كوك في ثقيفيت وارائي ال ر  والمسلميع.
عع أ  ب   المسااااااالميع مع غير ال ر  لم  )*(وام ك اااااااف المكتوة احمم إوراهيم خضااااااار

لل اااااااااري ة اإلسااااااااا مية، أل  الت ر  لم يكع ةاااااااااريحًي  "مريكياال"يمةكوا ت ر  فيلم ع   الميع 
)اظهر الأليلم احتميل وتر يم األميرع ييساااميع لساااراتهي، غير الواضاااحة لتأليحة، وا ي )واضاااحًي، إ  

ةأس ع   الميع الحتميل ةفقتز لألميرع ييسااااااميع أو لسااااااراتز، ويبمو لني هني، أ  ديزني ةف ت ويع 
لية وتر اليم او ا ي الرأس، لتؤثر ب ريقة ميكرع على الم ااااااااايهم ةومينساااااااااية احماا الأليلم وفيع عم

ولع تهمأ  ائقة  (390)((المساالم، فتمف ة ال ااا وةيًي إلى اتخي  مواف مت ااكك مع اااري تز اإلساا مية
مً  ف  غبااية مع أ  حالن  الأليلمي ل    الااميع إال وتبحااث عع أيااة اااااااااااااااألرع يراد لهااي م نى م

القصاااااااااا  ال ريألة والتي دخلت المخزو  التراثي االدوي  اااااااااااخصااااااااااية ع   الميع هي واحمع مع
ال رفي بأوهى ةاااوةع، ولكع الأليلم ةا  يبحث عع ع ميت ل وية عمهي مقترنة ب اااخصاااية ال رفي، 

على القرد، ب م هي كنيية ت ريف لل اااااااخ ، وفمي يلصاااااااقهي اسااااااامًي للقرد، لمكأنتز  "أوو"فيطلق كلمة 
والمنصااألو ، في ةساام التصااميم ال ئق لل ااخصااية ال رفية  المونية، وهذا أب م ممي يتصااوةه ال ق  

تتخلى هوليود عع نظرتهي المسااااااتممع مع اسااااااقيط عميق  م ، وليالتي حف وهي األد  والألع ال يلمي
وهو ةاااحألي امريكي مقيم في  "جيم")اخبرني )ال يمكع أزاحتز بساااهولة، وتقول فيطمة المرنيساااي، 

لن ت االف م ال يطألية  ات االيحي ات ال راية ت و س، س بأ  هنيك عبيةع تست ملهي هوليود يبية 
فتحيا  على الحرف مع لألظة  أي الثامي أماي "س" Titsتحيا  التاي  على الحرف األول مع لق اة 

Sand  اي الرميل، غنى لي امريكي اخر الزمة فيلم ع   الميع الذي أنتجتز والت ديزني ساااااااااااااانة
نة ووةاااااااااف ال ر  وال ااااااااار  بمي هو أب م عع ولع يتخل  ال ر  مع ال قمع المزم (391)((1992

الحقيقة والتيةيخ ال رفي، وهذه ثقيفة اسااااااااااااااتمم منهي السااااااااااااااينميئيو  والتلألزيونيو  في ال ر  لبني  
 تصوةاتهم في تكييأليتهم وم يلجيتهم األخراجية.

وت م نظرية هوليود ةاساخة ومتجذةع وثواوت أنتيجية وةكيئز  ات مصايل ، اومية وساييساية 
ودينية، ايولة للت صااااااااااب وت ااااااااااويز الحقيئق، ولهذا نجم أ  مئيت االف م التي أنتجتهي والتي تحم  
 أمموضااااوعيت عع ال اااار  وال ر  ال تخلو مع االسااااي ع لصااااوةع ال رفي سااااوا  كأ  في التلألزيو  

لروائية او الرساااوم المتحركة، وفمي ي ااايي الخ ي  السااام ي البصاااري الذي يساااي  لل ر  الساااينمي ا
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عع  لك بقولز وال اار . ويك ااف ادواةد كيمبي  ةاايحب كتي  هوليود اساا وةع الجنو  االمريكي، 
)اسااي ت هوليود الحكم ب ااك  تراجيمي على الألرةااة السااأنحة وأنتجت دائمًي اف مًي ايمت وف ااك  )

داعميهي االوائ ، وف اااالت الصاااانيعة بيسااااتمراة في محيولتهي لخلط الم اااايك  في اساااايسااااي بيةضااااي  
 ى هوليود ب اااااك  وام تسااااا (392)((1945التكيف مي االخت فيت في الحضااااايةع االمريكية ب م عيم 

  البيهر الذي تساااااااااااااخر لز ك  االمكينيت والتقنييت ألج  االدهيش المتحقق، ب ية متنيه  الى االتقي
نت حيملة التحريف والت ااااااااويز، يالمتلقي ولتمرير الرساااااااايلة الم لوفة، وأ  ك االسااااااااتحوا  على عيلم

اطلات تحألاة جميمع مع والت ديزني ال تقا  اوهايةًا، هي ع   الميع التي تموة  1992في عيم ))
المصااااابي  الساااااحري، البسااااايط ال يئر، "في اجوا  الف ليلة وليلة وتحم  مقوميت الحكيية الممت ة 

وترةاااااام الم يمرات الهيئلة التي يمر وهي ع   الميع، ويخرج  "وف والم يةاتالجني ال م  ، الكه
منهي سيلمًي، وام فر  ةأن وه أسلوفية تحريك ةسوم مت وةع نيب ة مع تألوايت تقنية نلحظهي وةا  
الجو ال يم والمنيخ الذي يتضااااااااا  كلمي تقمم هذا الأليلم الحيئز على اوساااااااااكيةي افضااااااااا  موسااااااااايقى 

اكر اللحياز بجز  ثأ  حم  ة والذي ادل نجيحز الهيئ  في ااااااااابيويك التذتصااااااااويرية وافضاااااااا  اغني
تقنية الصاااااااااانيعة المتحققة الجي بة عع ونرل في ك ااااااااااف محمم االحمم  (393)((عودع ج ألرعنوأ  

للمتلقي مي اتقأ  الموسااااااااايقى واالغنية التي نيلت االوساااااااااكية لمي لهي مع محمول ل وي وفصاااااااااري 
ة لل ر  وتيةيخهم: وأ  فيلم ع   الميع أنتج في اعقي  حر  مساااي  في ةسااايلتز الأللساااألية والألكري

)أ  اوع الجني السااحرية حيع تمخ  عيلم )الخليج، ممي حم  في ةساايلتز ةااوةع الت ااويز المبيااارع، 
القوع الكونية ألن ااااا ية الذةع، تمساااااي اوع ااااااريرع حيلمي يساااااتولي عليهي ج ألر بأنألز الم قوف، وهي 

ويصاااب  هو نألساااز أاول جني على وجز هذه البساااي ة، وهذه القوع  ةاااوةع ال رفي ال ااارير المكرةع،
تمسااي مخيطر ويع يمي ج ألر ال ااراي ال اارير وينمي تصااب  عنصاارًا مكينًي حيع يسااتخممهي الجني 

ومي ع   الميع اال ةاوةع  يً نمو جي يً . وهذا االمريكي يصاب  في نهيية الأليلم سايئح(394)((االمريكي
 ر  مع اب  ديزني وعرضااااهي الذي اةااااب  امتماداً لثقيفتهي التي للضااااحك والتنمة والسااااخرية مع ال

 تمعيهي.
وعع الممع التي يسااااااات راهي اخراج فيلم مع نوع الصاااااااوة المتحركة يقول المخرج الألرنسااااااي 

فقم  1969 "ع   الميع والمصاااااااابي  السااااااااحري ")إ ا اخذني الحيلة القصااااااااول في مثيل )جأ  ايميج 
الي ث ثيع مساايعمًا، وينب ي اضاايفة عيميع مع التحضااير اااات لت عليز ممع ع اارع اااهوة، مي حو 

 .(395)((لك  فيلم مع االف م
مي أنني نألتة عع تألصاااااي ت ال م  وا لييت المهنية، اال أنني ام نجم الموافي والنوايي التي 
بموجبهي تقي عملييت التكييف ل ف م والمساااااااااالساااااااااا ت المسااااااااااتممع مع حكيييتني ال رفية، وعع هذا 

 :يضيف ايميج
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وافريقيي  كيو  الكنمية)لقم كيفحني مي فيلم ع   الميع ووسيئلني المتواض ة مع اج  ولوغ )
الألرنكوفونية، ووةاااا  وني االمر الى أنجيز نسااااخة اساااابأنية مع اج  محيولة غزو اميركي ال تينية، 
 كأ  ع   الميع وةاااااألتي الساااااحرية، وفألضااااا  هذا الأليلم تمكنت مع مواةااااالة اخراج اف م مماف ة

على "عع التقيليم ال اايعرية الألرنسااية، غير أني اساات يم في هذا المجيل، كلميت ام نيوليو  األول: 
يبقى أنني اااااااكر المصااااابي  الساااااحري ل    الميع الذي سااااام  لي بياتني   "ام  أ  تموم الحيل...

 .(396)((ب ياة األنخراط في نيدي الصوة المتحركة ك ضو فيع 
وتنيولز موضااااااوع ع   الميع والمصاااااابي  السااااااحري، الذي منحز امتييز وأيميج فخوة جمًا 

عضااااااوية نيدي الصااااااوة المتحركة كذلك ي مه وةااااااألة سااااااحرية وةاااااا  وهي الى اةااااااقيع ب يمع مع 
االة ، ول ااااااااااااامع التصاااااااااااااياز وتجرفة ع   الميع ي لق عبيةع كيفحني مي فيلم ع   الميع، مي أ  

  فرنااك، وفظروف ال تخلو مع م ااااااااااااااك ت أنتاايجيااة يتجاايوز ماايئااة وث ثيع مليو  متموياا  الأليلم ل
ة مبأنز الوم أ  يأتي  لك اليوم الذي يتجيوز الجمهوة ع  هو وتمخ ت ااااركة ديزني، التي ي تقم

 ديزني.
 تكييف فيلم: مغامرات االمير أحمد:

 نيييجهة اإلنتيج: الم
 1926سنة اإلنتيج: 

 اخراج: لوت ةينيجر )المأنية(
 ي دايئقوات الأليلم: سيعة وسب

ركة أوةوفي مسااااااااااتلهم مع حكيييت حي م فيلم م يمرات األمير احمم اطول فيلم ةسااااااااااوم مت
ألف ليلة وليلة، وام ادخلت على هذا الأليلم ت مي ت تقنية حميثة ليتم عرضااااااااااااااز مجمدًا في دوة 
ال ر  األوةوفية، ويحكي الأليلم م يمرات الأليةس ال جيع األمير احمم ومواجهتز للسيحر ال رير 

لذي يحيول أ  يبيدل حصااااااااااااااأنز ال يئر مقيو  أونة الخليألة الجميلة، ممي يؤدي بز جرا  حيلة مع ا
السيحر الى أ  ي ير مي الحصأ  بيتجيه جزة الوا  وا  المليئة بيل مو  واالسراة وارا  تأليحة 

وات لت مي  )أ  المخرجة االلمأنية وفريقهي اساات راوا ارابة ث ا ساان)ال ااألي  النقي  األميرع الجميلة، 
ألف ةااااوةع خيةااااة بيلأليلم والتي ةساااام ااااااخيةااااهي على هيئة اااااابي  على وة  كيةفو  يتم  300

وفيلم  (397)((تق ي ز بحيث يسااااااه  تحريك االكتيف واالةداف والمرفق عع طريق عصااااااى خ اااااابية
ى الممى ب م تحريكهي وخلق م يمرات األمير احمم اعتمم تقنية الظ  والل ب وتسااااليط االضااااوا  عل

بكيدة، وخلق  اً جميمع مع الظ ل ب م اساااااااتخمام االعراف السااااااايئمع في تحريك الممى كيدة  ل  اااااااااكي
الصااااااوةع المتحركة، ويبمو أ  عملية تحريك االكتيف واالةداف مع االااااااايةات وال  ميت ال ااااااراية 

مع مظيهر  اً جز ووةااااااألهي وحركيتهي االيحيئية وال ريزية،  ةالتي يراد منهي اااااااايعة االجوا  ال ااااااراي
لم يلجة الم برع عع وجهة نظر المخرجة ةينيجر، امي احتألي  هذه المظيهر بيلمرج ييت الثقيفية ا
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ال رفية الموةوثة فقم وما في عوالم الف ليلة وليلة وةحلة االمير احمم على فرس سحري الى جزيرع 
السااااااااااااااحري ل    الميع مع اج  أنقي   سنو ي في اللييلي ال رفية، وظهوة الأليالوا  وا  الواةد  كره

أ  عمً  مبكرًا في السااااينمي كهذا الأليلم ايدة على خلق ةااااوةع حيوية ال تق  حييع )االمير احمم، )
حتى أ  الكوادة في م اااااااايهم الم يةك السااااااااي جة  Disneyو  Pixarعع ةااااااااوةع اااااااااخصااااااااييت 

تقليمية للتصااوير السااينميئي واالساات راضااية، التي تحصاا  ويع االمير واالاااراة، تبت م عع النزعة ال
وأ  هذا السااابق الذي حققز  (398)((عبر التحرك الحر م يمرًا بيالوت يد عع نق ة الضاااو  االسااايساااية

هذا الأليلم هو اكتساااااااااي  حماثي في الثرا  البصاااااااااري الذي اعتمم على التحكم بيلضاااااااااو  والظ  في 
 ت كي ت مرئية بيالسود واالوي .

 تكييف أفالم السندباد:

الساااانمبيد ضاااامع حكيييت الف ليلة وليلة الى ال ر  منذ ترجمتهي على يم دخلت اصاااا  
أن وأ  جيألنم اواخر القر  الثيمع ع ااار، واةاااب  السااانمبيد ااااخصاااية فيعلة ومؤثرع في القصااا  

ق التنيول واالسااااااااااااااتلهيم وفياااااااااااااااكيل مختلألة مي ت مد االميكع واألزمنة، وزاد ائال رفية، وتبيينت طر 
وم يمراتز عبر اف م الرسااوم المتحركة، التي اتخذت منحى مميزًا في  بقصااصااز "الساانمبيد"أنت ااية 

ال اااااك  والم يلجيت الذهنية والجميلية، فلم تكع ااااااخصاااااية السااااانمبيد منسااااالخة عع مكونيت الثقيفة 
ال رفية وموةوثهي الحضااايةي، إ  أنهي تمث  تو  األنساااأ  إلى البحث والك اااف والم يمرع، وأةوع مي 

مع الألنأنيع في ال يلم، وتحولت  اً فنتيزيي وةح ت اساااااااااااااا وةية، الهمت عمد اممز ال ق  ال رفي مع
مع الم يلجيت عمد الى اف م سااااينميئية ةوائية وكيةتونية واعميل تلألزيونية مت مدع، وخضاااا ت الى 

)ولقم كأنت اصاااا  الساااانمبيد البحري مع اهم الحكيييت )المةامية واالاااااكيل البصاااارية والساااام ية، 
رفيو  ون اااااااااا ت وهي خييالتهم، على نحو في  مي ف لتز االليي ه واالوديسااااااااااز على التي اهتم وهي ال 

 . (399)الرغم مع الم يوهيت ويع االوديسة وف   حكيييت السنمبيد((
 مع ةح ت السنمبيد وهي: يً مختلأل اً مع االف م التي تحيكي عمدعمدًا وام أنجزوا 

 :رحلة السندباد الذهبية -

 1973سنة اإلنتيج: 
 اإلنتيج: وري أنييجهة 

 اخراج: جوةدو  هيسلر
 سينيةيو: ورايأ  كليمنز

 تمثي : جو  فيليب لو، كيةوليع مونرو، توم ويكر
 أنتيج: ةاي هيةيهي وسنع ت يةلز اتة انير

 موسيقى: ميكلوش ةواي
 :رحلة السندباد السابعة -
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 جهة اإلنتيج: اميركي
 1958سنة اإلنتيج: 

 اخراج: نيثأ  جوةأ 
 لز اتة اينيرأنتيج: ت ية 

 سينيةيو: كينيث كولب عع اصة لرأي هيةي هيوسع
 تمثي : كيرويع ميثيوز، كيثريع جرأنت، ةيت يةد اير، تويع تيت ر

 :سندباد وعين النمر -
 نيييجهة اإلنتيج: وري 

 1977سنة اإلنتيج: 
 ني ميكرااخراج: سيم و 

 أنتيج: ت يةلز اتة انيير، ةاي هيةي هيوسع
 ، عع اصة لكروس وهيةي هوسعي كروسلسينيةيو: ويألر 

 تمثي : بيتريك ويع،تيةيع بيوة، جيع سيموة، ميةجيةيت ويتينج، بيتريك ترافتو  
 
 :سندباد البحار -

 جهة اإلنتيج: اميركي
 1947سنة اإلنتيج:

 اخراج: ةيت يةد واالس
 سينيةيو: جو  تويست
 سيليزاك، أنتوني كويعوهيةا، وولتر ااالة ر، موةيع  –نكس يتمثي : دوج س فيرف

 :1973 تكييف رحلة السندباد الذهبية -

ال اااااااك أ  ةحلة الساااااانمبيد الذهبية هي واحمع مع اساااااايطير الف ليلة وليلة، التي حظيت 
وتألو  األنجيز وفخيةاااة اييسااايً الى االعميل السااايبقة مع الرح ت، إ  أنيةت الألضاااي  االسااا وةي 

 عجيئبية، كيلتمثيل الذهبي  ي الست ا ةع وم ركة السيحر ال رير مي ال نقي . م يلم  
وتروي االحماا أ  الساااااااااااااانمبيد يبحث عع الجز  المألقود مع الت ويذع، التي يمتلك جز هي 

)ب م أ  نكو  ام اااااااااااااايهمني ب   المؤثرات الجيمع )األول فيمي يمتلك كبير الوزةا  جز هي الثأني، 
يتلصاااا  على خ  همي، تمث  مقممة السااااألينة الذي يترك القيعمع الخ اااابية اب   لك، ازم ااااارير 

وبط  ليخ ف خري ة  ات ايمة حيوية ثم يسااااااااب  مبت مًا، أ  هنيك احساااااااايسااااااااًي حقيقييً بيل رفة هني 
نتيزيي تبمو اكثر ميكأنيكية في اجزا  اخرل مع الأليلم السااااااااااايمي م ركة القن وةس يبيلرغم مع أ  الأل

على التي احتوت  واجوا هي ي يدة مخرج الرحلة الذهبية م يلم الف ليلة وليلةولم  (400)((وال نقي 
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المسااااااااوخ وتقبلت الخواة ، وت مد مع الكيئنيت ال م اة وال مألوفة في عيلمني الواا ي، إ  ساااااااايدت 
فيهي مكونيت بصاااااااارية ممه ااااااااة وهي تتحرك بيف يل خيةج حمود الرغبة الذاتية، وكأنت خلي يً مع 

اساايطير عرفية وهنمية واغريقية دخلت في ةااراعيت أنتهت بم يةك ضاايةية بحثيً  مسااوخ مؤلألة مع
نم، تمثلت ووح ااااااااااية اغريقية وهي في المقيو  اميم تصاااااااااام كبير مع اب  ال نقي  يعع الوجود والم 

)فألي عيلم االساا وةع ينب ي أ  نؤمع بياللهة واالب يل واالااابي  حتى )عم اة االساايطير ال رفية، 
. ونؤكم أ  االعتقيد بيل اااااااااي  كجز  مع (401)((ن ير م هم على جني  مع الخييل يتسااااااااانى لني أ 

ني يالمكو  البصااااااااااري في الل بة الحكيئية هو مي يساااااااااايعم على فك ةموز هذا المكو  وتأوي  الم 
والمالالت التي يحملهي، وتيةيخني م اااابي بيألساااايطير والخرافيت الم برع عع األنسااااأ  ووحمع الوجود 

يتقب  تصااااااااوةات الوهم والخييل والخرافة األمر الذي يمعني نتأليع  مي هذه ال والم  وال بي ة، والذي
 .استنكيةهيدو  مع 

 :1958 تكييف فيلم رحلة السندباد السابعة -

على الرغم لحكيية ةحلة السنمبيد السيب ة طب تأ  مختلألتأ  نوعًي مي في ب   التأليةي ، 
ا خر وفأي ااااك  "، ولمي كني نبحث عع الكيألية التي اظهرهي وااتبس منهي مع الت ااايبز في الت بير

أية طب ة تم ااتبيساااااااااهي، وتحويلهي الى فيلم، م رفة كأ  الظهوة، وأي مضااااااااامو  يحم ، يجمة وني 
 ."أ،  "  هذا عليني عر  مضمو  ال ب تيع واب

 كلولف األو   –"أ"ملخص يكفية ا ر  ة 
)ب م عودع الساااااااانمبيد مع ةحلتز الساااااااايدسااااااااة حيمً  بيلهمايي للخليألة الذي يمهة لسااااااااميع )

م يمراتز البحرية، ال يرغب السنمبيد في السألر ب م هذه الرحلة السيدسة، إال أ  الخليألة يأمره وذلك 
ًا لز، يرجي السااانمبيد الى مملكة السااارنميب حيث يساااتقبلز الملك هنيك، فيسااالمز همايي ووةاااألز ساااألير 

الخليألة ويرغب في ال ودع الى ب ماد دو  تأخير، وفي ال ريق يهيجم القراةاااااانة سااااااألينة الساااااانمبيد 
فيبيع الب   عبما، لكنز يساات يم حريتز الحقي ب م اكت اايف مقبرع الألي  مي التزود المسااتمر بيل يج، 

 .(402)((كيفأ ويرجي الى ب مادفي
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 نعةفكلولف ا ث –"ب"ملخص يكفية ا ر  ة 
مع ةحلتز محمً  وهمايي مع ملك الب د لتسااااااااااااااليمهي للخليألة  " "ي ود ساااااااااااااانمبيد الرواية ))

وينسااى ساانمبيد البحية اساامي كليهمي، يرغب الب   ب اامع في السااألر مرع ثأنية، يألرد الق ع، ولكع 
الساااااألينة ت ر  ويبني طودًا خ ااااابييً ويركب نهرًا تحت سااااا   األة ، ينزل السااااانمبيد ضااااايألي على 

ي ب م، تنمو اجنحة الوني  تلك الب د وي يرو  مرع ك  اااااااااااااهر، تيجر ثري ويتزوج اونتز ويرثز، فيم
في هبوط الجميي مع  "الحمم هلل"ويقوم الساااااااااانمبيد، ورحلة فو  ظهر احمهم، ويتساااااااااابب ةااااااااااييحز 

الساااااااااااااامي ، ويلتقي ب اااااااااااااايويع يحم   عكيزات مع  هب، وينقذ ةج  مع أنيي  االف ى، ثم ي ود 
 .(403)((ى ب مادل لتحي  ورفيقز ال يئر وي ود مي زوجتز ال

التي كتبهي ةاي هيةي  " "وام تنيول المخرج نيثأ  جوةأ  اصاااااااااة السااااااااانمبيد  ات ال ب ة 
هيوس، والتي تموة حول م يةك ويع الب ر والمسوخ، فألي هذا الأليلم مخلو  كبير  و عيع واحمع، 
وساااااايايع كثيألي ال اااااا ر، وهنيك طيئر ةخ مسااااااخ ورأساااااايع، وامرأع اف ى بأةفي أ ةع، وهيك  عظمي 

بية خيةاة، وعلى يقيت  بيلسيف، وكأنز م ركة تموة ةحيهي مي ال ي أ ، بيحسيسيت سحرية عجيئ
م مع فضااااااااول الكبية، وال يخلو مع التساااااااالية، حالرغم مع أ  هذا الأليلم موجز ل طأليل اال أنز لم ي

)أ  اجزا  تحريك هيةي هيوسع، مت ة عظمى داخ  اف مز، وغيلبًي مي تنألذ )ويقول النيام نيكوللز، 
وام ادهة  (404)((ي سحريًي حقيقييً بمهيةع متنيهية، لكع ةغم هذا نيدةًا مي تحقق االف م  اتهي احسيس

مأليهيم هيةي إلى الجمهوة  لك ال ر  الصاااوةي المنألذ بيلحي  والخمع الساااينميئية والتي اساااتنمت 
)ومع خ ل تحريك طأليف )هيوسااااااااااع في التحريك وحققت الب م الجميلي لمكونيت االيهيم بيلوااي، 

رك، ب م  لك تممج هذه النتيئج للنمو ج في ك  مرع يأتي االحساااااااااااااايس عنم عر  الأليلم بأنهي تتح
وهذا مي تجسااام في ةؤية  (405)((بصاااريي مي الحركة الحية بيساااتخمام تكنيك يسااامى الميتي المتحرك

نمو ج ال يزيم طولز عع امم واحم، وهو اسااااااااااااااتخمام أالميةد ال م   بأطوال كبيرع جمًا وهو عع 
مبيغت، االمر الذي دعي  مبيااااااااااار ل يحي  ونمط مع الألينتيزيي المتحركة، ووضااااااااااو  تيم وتجساااااااااايم

 المخرج الى اسلو  التحريك. 
 يوممي ي ية اليز أ  الأليلم ووةألز السردي حيف  على الصوةع السحرية وال جيئبية بكيئنيته

هي بمي ئهي وأدائهلة مع ال ااااار  وبهييوحركيتهي وع ايتهي المت ااااايبكة مي ااااااخصاااااييتز الب ااااارية، المت
تلقي، االمر الذي دفي ب   اركيت اإلنتيج الى المخول ي مق مع س ة األنت ية والتقب  لمل الم

 . وي لق ا  جوة ياخراج نيث 1962في المنيفساااااااااااة، فألي اميركي أنتج فيلم جيك القيت  ال م   عيم 
نتيزيي السااااحرية بأم  اكتسااااي  السااااو  الذي ي)ةاااان ت هذه الأل)هذا الأليلم، بقولز  لىويتر نيكوللز ع

 . (406)((ةحجخب ة ني ةني للتو مع ةحلة سنمبيد السيب ة
ال يرو  لز أنت ية الحضوة ال راي وم يمراتز الممه ة في مع ال ر  ويبمو أ  الب   

 يمت بصلة أوثق بألكرع الصراع ويع ال ر  وال ر .مي ال رو  البصرية في مجت ميتهم، بقمة 
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 :1977)*(تكييف فيلم السندباد وعين النمر
مع أ  منتج هذا الأليلم هيةي هيويسااو  هو نألسااز الذي أنتج ساالساالة الساانمبيد،  معلى الرغ

 أفضاا  معومي تراكم خبرتز التقنية والم رفية عع فكرع ةح ت الساانمبيد وم يمراتز، اال أنز لم يكع 
اف مز الساااااااايبقة، التي عرفت وهيمنتز الكيملة عليهي، فقم تمسااااااااك ورتيبة ال راز التقليمي الذي أفقم 

  ممكنيت ال اام والت ااويق، بساابب ضاا ف البني  في االتجيه السااردي للأليلم، والأليام للمه ااة ال ر 
المرجوع مع السااااينيةيو، يساااايعم في  لك دوة الساااانمبيد الذي مثلز بيتريك ويع بحضااااوة أا  بكثير 

 ."جو  ويع"وة الملألت ل خصية والمه تمع الكيةيك
ي هيوسع في االدا  الذي ااتهرت بز ويسج  النيام نيكوللز ب   االمتيع الذي ترك هية 

)ثمة امة كبير مع االمتيع في م اااااااااااايهم في  البحر ال م   او الذبيبة )ب   الم اااااااااااايهم، فيقول 
ال م اااة كمااي أ  اكثر المؤثرات فاايعليااة وتااأثيرًا داة حول ال اااااااااااااااي  الااذي يتحول الى ارد بااأووو  

الف ليلة وليلة، التي تؤكم  . وهذه التحوي ت والمسااااااااااوخ ظيهرع مع ظواهر حكيييت(407)((ضااااااااااخم
تمساااك االاتبيس الصاااري  منهي، إال أ  فكرع بقي  الهييك  ال ظيمة وهي تحية  بيلسااايوف، لهي مع 
األب يد الذهنية والأللسااااألية، لألكرع الحر  والمفيع حتى وأ  تجردت الموجودات في المؤه ت القيدةع 

)عبر )ز وفلساااألتز السااايياية، ئمرساااوم واجواعلى القتيل، ولهي امةع في االانيع بقمة حمود الم اااهم ال
ثقيفة السااااينمي، حيث يذهب النيس لم اااايهمع االف م في تواطؤ مبمئي على ت  ي  ال ق ، ولم يكع 
ال ق  والم قولية لت ت   اثني  م يهمع االف م حيث ال جيئبية والتأثير األنأل يلي، ولو اات   ال ق  

أية ايمة عقلية ل مم امكأنية  "جوةاسااااااك بيةك"يلم جوز أو والمن ق في اسااااااتقبيل االف م لمي كأ  لأل
. وهذا االاااااااااتراط الم    لل ق  وت ييبز هو الذي يتي  ل فكية (408)((التصااااااااميق ال قلي للصااااااااوةع

واالف يل ال جيئبية أ  تتسااي بحمود التخيي  المرسااوم وال يزف عع الوااي وميدييتز، وهو الذي يمفي 
الم اااايهم الى أ  يهي  نألسااااز ل سااااتقبيل ال جيئبي وطقوسااااز البصاااارية الساااايحرع والممه ااااة، وي تقم 

ب يمًا إلى حمود فقم الساااااااي رع، وأنمي التحكم النسااااااابي بممةكيت التذو   أ  ال ق  لع يذهب المؤلف
 والتلذ ، بمي ي ر  مع ةوة عجيئبية ومبيل يت خيةاة.

 :1947)*(تكييف فيلم سندباد البحار
نمبيد البحري هي مع حكيييت الف ليلة وليلة المثيرع التي احتوت على  أ  حكيية الساااااااااااااا

مصااااانوعة مع الخرافيت واالعيجيب، فقم ضااااامت الم يمرات ةح ت السااااانمبيد واساااااأليةه الساااااب ة وال
الممه ااااااة، وعجيئب المخلوايت وال أليةيت والحوادا بمي يثيره الوهم والخييل، وااااااا لت اااااااخصااااااية 
السنمبيد مسيحة واس ة في االد  والألع ال يلمييع، وةا  المبمعو  ينسجو  القص  واالف م عع 

سب االهوا  والثقيفيت، فيلسنمبيد ال رفي ةمز للقوع حبوفق ةؤل مختلألة، على سنمبيد اخر وجميم و 
ة عع المخبو  والمجهول، وهو ال ياة التي ال تنضاااااااااااااب في الك اااااااااااااف عع ك  مي هو ب يم المؤلأل
، وفرو  ال ت رف الكسااااااااا  وال االعيي ، وهذا مي يساااااااااج  الوجز البهي لل اااااااااخصاااااااااية ال رفية المنيل
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رل وثقيفيت اخرل في بقيع االة ، وهي واالساااااااااااااا مية، التي تت لي الى الت رف على اجنيس اخ
السااااااألير المتجول الذي اطلي الذيع ح  عنمهم، على سااااااميت ال رفي وتمسااااااكز بقيمز نألسااااااز الحيل 

 وعزيمتز، وطموحيتز، والتي ام تثير مخيوف االخريع ا ا مي نظروا اليز مع الزاوية السلبية.
نمبيد وفيل ااااااك  الذي وام عم  الب   اف مي أةاد وهي الت عب بمقوميت اااااااخصااااااية الساااااا

يسااي  اليز، فقم كتب جو  تويساات اصااة وسااينيةيو ساانمبيد البحية واخرجز ةيت اايةد واالس، ومث  
دوة الساانمبيد ممث  ييفي اوع فيرفأنكس افقمه التواز  والحكمة، وي لق النيام ويتر نيكوللز على  لك 

لكع ينقصااااااااز ب   مع  )فيرنأنكس االةاااااااا ر، يقوم هني وموة ساااااااانمبيد ال ااااااااجيي المتهوة،)بقولز 
محمود خيةاااااااة في الوالييت  كيةيزمي  لك الكه ، ولم تحقق فأنتيزييت الف ليلة وليلة ساااااااول نجي   

 .(409)((المتحمع
وهذه اجزا  مع آلييت التكييف المتحكمة بيظهية ال ك  والمضمو  لل خصية او الحكيية 

فضااااااً  عع والحما، على الرغم مع السااااااخي  الذي امم لي اااااام  المكونيت البصاااااارية في ال ر ، 
الث رات المزةوعة في السااااارد التي تنتهك الحق الرفيي للألأنتيزيي، بمي يساااااألز البني  الجميلي للحما، 

اجيده الأليلم في تجريم المجرل الحكيئي مع لمساااااااااايت الخييل الذي ااااااااااااتهرت بز حكيييت  وهذا مي
السااااااااااانمبيد واالحتألي  بيالجوا  ال اااااااااااراية وع ميتهي المتماولة كيلألأنوس الساااااااااااحري واالزيي  ال رفية 

 واالف يل ال جيئبية.
 :سندباد

 جهة اإلنتيج: المجر
 1971سنة اإلنتيج: 
   هوسيةيكياخراج: زولت

 تصنيف الأليلم: ةوائي
ال حصااار للرؤل والمنظوةات التي اطلقهي خييل الحكيييت ال رفية، فحكيية السااانمبيد، ألهيم 
يتجامد، ويختز  الاذاكرع وينألجر لحظاة األن    والبحاث عع اوسااااااااااااااي االفاي  المتلهألاة لهاي الاذات 

 نية الجيمحة.ياألنس
  واالضااااااي ع امركبيت مع االلو  عبيةع عع )*(وهذا الأليلم، الذي اخرجز زولتأ  هو ساااااايةيك

واااااكيل مع ال بي ة والذكرييت وتماخ  الصاااوة، ولع يبحث السااانمبيد هني عع تأليةاااي  اصاااصاااية 
 ةوةدت في حكيية السنمبيد القميم، ولع نرل في الأليلم ت طم االمواج والصخوة والسألع، وال حرائ

الألكرع، لهذا ومأت الم يلجة بساارد ع في ال زيمة، ومع هني كأ  ااتبيس يال يبيت، ولكع ت يوق االثن
)وسنمبيد هني يذكرني وا سنمبيد القميم فك همي )بصري مختلف تميمًي عع تأليةي  الحكيية المألوفة، 

يخضاااااي لنوع غريب مع االااااااوا .. القميم يحركز ااااااواز الةتييد االفي  والوةاااااول لم ااااايةف ب د 
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. (410)((ييع، للألع، للتجرفة، للم رفةفيحركز اااااااااااااااواز ال يم  للح هجميمع وفحية جميمع، امي حأليم
 وتمي  التبيينيت البصرية واألنتقيالت وكأنهي ةحلة عبر االحيسيس والم يعر والذكرييت.

ومع االساات يةات التي اخذهي الأليلم مع الن  االةاالي هو في لق ة لساانمبيد وهو يراا  
وهو مع نتيج مخزونز الذهني، كمي لو كأ  وهمي، ولكع ت مد  "جنية ال اااااااتي "فتيع تسااااااامي نألساااااااهي 

اللق يت االسااااااترجيعية وع اااااارات الصااااااوة لنسااااااي  مختلأليت نرل أ  الب   الساااااانمبيد هو في ةحلة 
ع ق مي النسي ، ول يلمي عيش وةح  وينهع، وفمي ال ي كرهز الحييع وأنمي عياقًي لهي ومتيمً  فيهي، 

 السم ي والثرا  الموسيقي للق يت المتماخلة.  لك مي تجسم في البني  الصوةي 
 )**(فيلم كارتوني: سندباد أسطورة البحار السبعة

 اركة دةيم ووةكس  –جهة اإلنتيج: أميركي 
  2003سنة اإلنتيج: 

 القصة: جو  لوغي  
 السينيةيو واإلخراج: بيتريك جيلموة، تيم جونسو  
 بأليي ر، جوزيف فيينر  أدا  ةوتي: وراد ويت، كيتريع زيتي جونز، مي ي 

 دايقة  26الوات: سيعة و
 الل ة: االنجليزية. 

ي م هذا الأليلم مع أاهر مي أنتج مع أف م لحكيية السنمبيد في الرسوم المتحركة، وتتحما 
اصاااااة الأليلم عع بحية عرفي يمعى السااااانمبيد، يسااااا ى إليجيد كتي  السااااا م الذي سااااار  يومي مي، 

لكتي  بمي يرمز إلى أمع وساااا م ال يلم، وإ ا ف اااا  في هذه المهمة ومهمة الساااانمبيد هي اساااات يدع ا
فأ   لك ي ر  ةاااااااااااااميق طألولتز وروتيوس أمير سااااااااااااايراكيوس إلى الموت مع اب  ا لهة، في زم 
السااانمبيد على اةااا حي  طيام متنوع مع األجنيس بصاااحبة السااايمع ميةيني خ يبة وروتيوس، وفي 

ة وحة بحري كبير، وفي النهيية يصاا  الساانمبيد إلى ةحلتهم يت ر  الساانمبيد وجميعتز إلى ظهو 
جزيرع تيةتيةوس ويمخلهي بصااااااحبة ميةيني ويت ر  للمساااااايومة في الحصااااااول على كتي  الساااااا م، 

يتقب  عقوفة إ  ولكع يحظر عليز أخذه وي ود إلى سااااااايراكوس عنممي تتهمز ا لهة ايريس بيلكذ ، 
نمبيد عع المهمة. وأخيرًا يسترد الكتي  وي ود الموت واب  اتلز تتمخ  ا لهة ب ضب مع دفيع الس

ورحلتز ب م أ  ت لم دةوس الحييع والت لب على النزعيت والملذات، ب م ااااااااااااااتبيكيت ضاااااااااااايةية مي 
 الوحوش والمخلوايت ال ريرع. 

وعع سااااااامة التكييف التي حول بموجبهي المخرجي  بيتريك جيلموة وتيم جونساااااااو  اصاااااااة 
األسااااااااايطير اإلغريقية واليونينية التي ت تقم أ  جذوة ةح ت  السااااااااانمبيد بمي يوحي إلى اساااااااااترجيع

الساااااااااااااانمبيد ال تخلو مع الثقيفة اليونينية بيلذات، نجم أ  دوة ا لهة ايريس كبير في حبكة الأليلم 
أسمي  فضً  عع ، "لقصةًالمحوة ووةألهي "في اضية سراة كتي  الس م، تحميماً وتحريك مأليةلز 
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ةميق السنمبيد وأسمي  الجزة والمم  مث  سيراكيوس وتيةثيةوس،  ال خصييت ال رفية كبروتيوس
 ك  ميت دالة في الثقيفة اليونينية. 

أمي ةااااانيعة األااااااكيل الكيةتونية وتحريكهي بصاااااريًي، فقم نألذت بمهيةع ل ة مرئية مبهرع في 
ة ال م   التحريك والخمع والق ي ومرونة التحوالت ال جيئبية المتمثلة بم يةك السااانمبيد مي الوح

 وجملة التسلقيت الزاحألة نحو أارعة السألينة ل نقضي  على الحيوا  الوح ي. 
وممي يمكع تثبيتز لحمود التأثر بممةسااااة الساااارد ال ااااراي أو ال رفي وعلى همل اااااهرزاد،  

لقصاااة السااانمبيد في بحوةه الساااب ة، كمي لو كينت  الحكيظهرت الراوية ميةيني وهي تسااارد مقمميت 
ةساام محركيت األف يل التي ايدت ال ااخصااييت كيلساانمبيد وةااميقز فضااً  عع ، الحكيم أطيةًا لتوال

وروتيوس جي ت محملة بيلوظيئف التي دعي أليهي ورو  في حمود ت ااااااااااااااريحز للحكيية الخرافية، 
فكينت وظيئف الهمف والم يمرع والتضاااحية واألعترا  والمسااايومة وااللتزام بيلمبمأ هي التي ايدت 

 . "الكتي "ةلت أليز في استرداد القصة إلى مي و 
وفقمة مع الب ولة ال اااااااايخصااااااااة ل ااااااااخصااااااااية الساااااااانمبيد مع منظوة غرفي، حيفظت هذه 

الموايع بيلجرأع وال جيعة وإيألي  النصية ال خصية على الحمود المت يةف عليهي في أة  القصة 
األب يد مع رغم على الالوعم، لآللهة، بحثيً عع مي يرمز إلى الساااااا م واألمع وهو كتي  الساااااا م.. 

  تأليع  ال نيةااااااار المرئية والسااااااام ية لل اااااااك  ال جيئبي المأل م ضاااااااالمتكونة بأل ال جيئبية للقصاااااااة
 بيلتحوالت. 

 
 تكييف ثالثية الحياة عند بازوليني:

ثماااة مألااايتي  تاااملناااي على المكونااايت المخزوناااة في  هنياااة ال بقرياااة الألاااذع، بااايزوليني،  لااك 
لوجوه المصااااااااااااممة، وا ان ة ال اااااااااااايعر والروائي اب  أ  يكو  مخرجًي، فهو الثيئر دائميً والراف  ل

والملو  بأدوات التحمي، للتألو   اتز، فقم اخرج اف مز، ومه ااااااة، وفمبيغتيت بصاااااارية، حرمني فيهي 
فيلم الميكيميرو  "وفيلم سيلو، وث ثية الحييع  "األنجي  حسب ةواية القميس متي"مع الن ق، ومنهي 

الواضااااااا  والتي عرفت بياتبيساااااااهي  "1974وزهرع الف ليلة وليلة  1972وحكيييت كينترفري  1970
مع حكيييت الف ليلة وليلة، وت يم  بيزوليني مي هذه االف م الث ثة بيسلو  اخراجي في  الحمود 
والتقيليم، وكساار االعراف والتحألظيت المينية واالجتميعية وضاار  مثً  في التكييف، ب م أ  حول 

  والألضاااا  ومواجهة المخبو  وت ريتز، فلم الساااارد ومضاااايمينز الحكيئية الى اساااالحة فتيكة في الهجي
ي م هنيك تحأل  في ل ة الجسااااام وحركيتز الحساااااية واألبيحية، وفصااااانيعة تكيد ال ترجو االساااااتجيبة 
بقمة مي تساااااااااج  لحظة الخصااااااااايم مي ال يلم والتيكيم على غواية الصاااااااااوةع وساااااااااحرهي الحيم  لك  

 .تنياضيت الب ر ومكنونيت النألس ال ئذع خلف انيعهي المخيدع
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وام ك ااااااف بيزوليني بجرأتز البصاااااارية تلك األنألس والوجوه اب  ةتواااااااهي، وفرز تجيعيمهي 
فري والف ر نتيالميكيميرو  وك"وعواهي المتجذة في ال اااااك  والسااااالوك، وعم بيزوليني اف مز الث ثة 

 )وينمي تن اااااااااااااا  هذه)، ثقيفة عيمة مبنية على كتي  خيةج عع التقليم االدوي، إ  يقول، "ليلة وليلة
 "ديكيميرو  "الكتب أدبًي، تقمم للمرع األولى ةوةع مبتسرع ونبوئية، لمي سوف يكو  عليز المجتمي، فا

ووكياايو يحتوي على البرجوازية االي يلية وعيلم اي يليي، وحكيييت كأنترفري تحتوي على ااكسابير 
 .(411)((ةعواومية وحضي تؤسس عيلميً ... التي وال يلم األنكليزي، وحكيييت الف ليلة ليلة، 

وت م ث ثية بيزوليني اف مي اومية  ات طيبي عيم الهبت مماةك االساااتبصاااية  هنية مقيمع 
بمسيحة بصرية تألقت فيهي ثنيئية الجنس والسييسة وك  ألت فيهي الحقيقة والمأسيع واايةات االدأنة 

 وال  ميت الأليضحة.
 )*(فيلم الديكاميرون

 جهة اإلنتيج: اي يليي
 1970سنة اإلنتيج: 

 ني ووكيايوأالكيتب: الروائي جيوف
 اخراج وسينيةيو: ويير بيولو بيزوليني 

الااااك أ  بيزوليني مع المخرجيع المبمعيع الذيع أجيدوا فع التوليف ويع االد  والساااينمي 
بمهيةات ل ة سااااااااااااينميئية تحم  ال  ايت والرموز الم برع بيلوجوه والت ااااااااااااوهيت واالجساااااااااااايد، وفيلم 

التجساااااااااااااايم التقليمي، بمي يج   االزمنة  يلم ي تمم في م يلجتهالتي الميكيميرو  واحم مع اف مز 
 المكنة، حيضرع وأ  ب مت كقوع وظيألية هيئلة.وا

)أ  ول ي الذي كأ  ام اتخذ اااااااااااااااك  حب عظيم لألد  والحييع تجرد )ويقول بيزوليني، 
تمةيجيي مع حب األد ، واستماة نحو مي هو حقًي هييم بيلحييع، بيلوااي الأليزيقي، الجنسي، الممةك 

والوحيم، والسااااينمي فرضاااات علي ب ريقة حساااايًي، الوجودي، مع حولي، هذا هو حبي ال ظيم األول 
ومع هني ادةك بيزوليني نألسااز السااحر  (412)((مي أ  اسااتمير نحو  لك الحب، وأ  ال اعبر إال عنز

الذي حملتز حكيييت الميكيميرو  المسااتممع مع حكيييت الف ليلة وليلة والتنياضاايت المت مدع التي 
ت امد مع مسااااااااااااااتويايت الضااااااااااااااايئا  والر ائا ، والى يمتزج فيهاي الخاماع بايلبرا ع وال ألاة بايلخياأناة، والأل

االخت ف، والتبييع، فك اااف بيزوليني ولق يت كبيرع واسااا ة عع فضاااي ات جميلية، ةائ ة تمتم الى 
يظهر  في حيعحمود القصااااار الريألي الكبير وأنت ااااار فيز النيس والبيعة متجمهريع في بسااااايطتهم، 

التيجر ال ااااااااااااااي  الذي تخمعز امرأع تمعي أنهي اختز فيمي ةاحت الراهبيت ال ئي يراود  ال ااااااااااااااي  
ى الت  ة والحساااية، وفمك اااوف مع ال وةات وةفي الحيي ، أمي الرسااايم هبمنتويتقيسااامنز البساااتأني 

سااااااااي الذي مكنتز موهبتز الرساااااااام على جماة الكنيسااااااااة، فهو الذي يحيي مظيهر الحييع وثرا هي النأل
 دو  ايود.مع بيحيسيس وم يعر 
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وةفماااي مجمااا  اف ماااز ت حق هماااي فكرياااي واخر جمااايليااايً  "الاااميكااايميرو  ")وفيلم بااايزوليني )
وك همي مع التمرد والم ييره، مي يج لهمي يتهمدأ  ك  مي تركع اليز الب اااااااااااااارية مع عقيئم جيممع 

 .(413)((وفيئمع
يلمًي سااااااااااااااينميئيًي بياتبيس أنتقيئي بم زل ولع يأتي اختيية بيزوليني للميكيميرو  وتكييألهي ف

المتمث  بألف ليلة وليلة والثقيفة التي أنتجتز، وتقول تومي كريع  الحكيعع تأثره وم رفتز بأةااول 
لو اةاد بيزوليني تبرير هذه ال مبيالع المثيرع لل جب إزا  ال بي ة ))ةااايحبة كتي  الساااينمي خمعة، 

ليس هنيك فر  ويع  ممي ايل عع الف ليلة وليلة م لقي:الخيةااااااااة المميزع للحضاااااااايةات المختلألة عن
، (414)الحضيةات ال يئ ة، لقم كأ  هجومي على الحضيةع السيئمع المتمحوةع حول مي هو أوةفي((

لهذا نجمه اجيد التصاااااميم الذي غلب عليز الجميل البصاااااري في ةسااااام االااااااكيل واالزيي  واالجوا  
الحرفة ال ايغياة في التامةجيت اللونياة، ولكع  لك لم يمن ز واوراز المنمنمايت األنكليزية وال رفياة و 

مع فض  االاكيل الم يبة والتي ت ك  ع ميت البؤس والر يلة في المجتم يت الخيض ة الحكيم 
الساال ة المينية والسااييسااية، وعنم  لك اظهر بيزوليني الكثير مع االاااخيص وهم يرتمو  السااراوي  

الوات نألسااااز اظهر االحت اااايم ال يغي على الراهبيت في هم، و نيالممزاة مع الخلف والمكساااارع اساااان
دو  تردد، مي ظهوة االعضاااااي  التنيسااااالية مع يت ولهألة ااااااميمع نحو المت ة واللذع الجنساااااية المؤلأل

الصااااااااااااااري ، وام لألت األنظية البصاااااااااااااارية وت مد كبير مع التق يي في اللق يت م ظهرًا المزيم مع 
بني أنز يميةس الل ب بيلمركبيت السااااااااااااردية، إ  يقول في االااااااااااااايةات وال  ميت المالة، التي حساااااااااااا

)أ  توالم الحكيييت احماهي ضاااااامع االخرل وامكأنية ا  حكيييت خرافية ال حصاااااار )الميكيميرو  
 . (415)((لهي، والسرد مع اج  السرد مي التريث احيأنًي عنم تأليةي  غير متوا ة

ر  لل اااااار  او ال ر  ومونية ولم نكع نتواي أ  بيزوليني ام اسااااااي  او اااااااوه الن  او ت 
الفتة، بقمة مي اتضاااااااااااااا  أنز على علم ودةاية متقمع بيلرو  التي تحملهي الحكيييت ال رفية والكنز 
الذي تحملز مع عجيئبية وساااااحر وخواة  ومتي حساااااية م لنة بأي يل، مي م رفة ونوعية القصاااا  

 وتألصي تهي السردية ونظيمهي الحكيئي.
 ريقتز واساااااااااااالوفز الذي نهجز في م يلجيتز بدو  تنيزل مع ويبمو أ  بيزوليني متمسااااااااااااك 

البصاااااااااااارية والحم مع ظيهرع نق  الوااي، والتركيز على ك ااااااااااااف ةااااااااااااوةع اخرل للوااي، وكرة هذه 
)ا ا أنت نظرت الى أنجي  متي والميكيميرو  ب يع نيامع )االساااااااايليب في اكثر مع فيلم، ا  يقول، 

لمي لهمي مع اثرا  واسااي بيلمتي الحسااية وأنت ااية  (416)((تجم أ  االساالو  والموضااوع غير مختلأليع
 . "لقم استبملت المسي  بيلجنس"االح م والتلذ  وهي وحرية الل ب بيلوااي، وعلى حم ت بيره، 

كرواية ام ااتبسااات مكونيت وعنيةااار أسااايساااية مع حكيييت الف  "الميكيميرو  "نت يوإ ا ك
ليلاااة وليلاااة متمثلاااة بااايلحكااايياااة األطاااية والنظااايم الحكااايئي في الليااايلي ال رفياااة وعااامد غير اليااا  مع 

مع الف ليلة وليلة، فأنهي كأليلم، تمكع منز كونز تنيةااااااااااًي ةااااااااااريحًي القصاااااااااا  والحكيييت ال رفية 
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 تلرو  الرمزية وال  مية التي اااكلت وؤةًا ضااوئية مرئية حملبيزوليني بيلقمة البصااري المتجساام بي
الم نى المثق  ونكهة االثم والأل   الأليحة الم اية اليز في الرواية، وحساية السالوك المنحرف الذي 
أةاد منز النقم ال  ع لمجرييت ال صااااااااار والسااااااااال ة، ولهذا نجم أ  الن  المرئي للميكيميرو  عنم 

س م اااااااااااحو  بيالاااااااااااايةات وال  ميت البصااااااااااارية المالة والتي تميع الى بيزوليني هو تحمي  الاتبي
 ي في ك ف االحماا ومظهرهي.دالمحتول االدوي للن  عنم بكيت يو وأ  اختلف المسية السر 

)ي تبر بيزوليني السااااااااااينيةيو االدوي نق ة ت   ويع االد  والسااااااااااينمي، حيث تقوم الكلمة )
اح ل اااااي  ومل اااااي  اخر، امي الصااااوةع فهي ع مة أنذاك وموة وحمه ل وية، ع مة، وظيألتهي 

ة هني هي مبصرية تت يبز فيهي ال  اة ويع ال ي  ومظهره، ويت يوق فيهي المال مي المملول، ال  
. وهذه مهمة يضااااااااا لي وهي المخرج في تبني (417)((ة/مظهر ال اااااااااي ممظهر ال اااااااااي   اتز: ال  

ساردا جميما عبر الوسايط السام ي البصاري الحكيية ووةاألهي عبر تخيي ت وةاوة وأ  يكتب لهي 
 سوا  كأ  في التلألزيو  ام السينمي.

وفي م يلجة بيزوليني للميكيميرو ، يواجز المتلقي في التلألزيو  الصوةع الصممة والمبيارع 
أبيحييً ممي يصااا ب على الخ ي  السااام ي البصاااري أ  يمرة دو  أنتهيك، وفهذا تساااج  اااااكيلية 

ًي ضاااام الزخم الصااااوةي الحسااااي في فيلم الميكيميرو ، وفي الرواية ايضااااًي، التلقي اعتراضااااي مجتم ي
)فحيث أنز، ال يوجم، بحجة وةااااااااااااااف االخ   او )ويقول المنظر والنيام هأنس ةوفرت ييوس، 

ال بيع المحلية، أ  يصاااااوة الكيتب اف يل وااوال وموااف ااااااخصاااااييتز المنحرفة، وحيث أ  مذهبًي 
ر وعلى نتايجايت الألنو  الجميلاة، يؤدي الى واا ياة تنألي الجمايل كهاذا، إ ا طبق على اعمايل الألك

وتنكر الألضاااااااااااااايلااة وتنتهااك، وتااأليألهااي اعمااياًل مهينااة للااذو  وال قاا  حرمااة االدا  ال اايمااة واالخ   
ال نرل أ  فيلم الميكيميرو  جمير بيلم ااااايهمع، على الرغم تحميماً .وفي مجتم ني (418)((الأليضااااالة..

بساااابب و لك لية وتصااااوةاتز الأللسااااألية ال ميقة وفهيئز الصااااوةي الجميلي، مع مكأنتز االخراجية ال ي
 الم يهم الجنسية الأليضحة، وهذا حيل الكثير مع االف م غير الم مع للتلألزيو  وخ يبز الم روف.
وممي يمكع االااايةع اليز عنم م اايهمع الأليلم تلك الم اايهم المقتبسااة والمتنيةااة مي حكيييت 

. التي يقت  حبيبهي على يم اخوتهي، )*(ة وال يطألية، فم ااااااااااااااهم الألتيعبوال ري الف ليلة وليلة ال ريألة
فتقوم وتتبي ابره لتنثر الزهوة حولز وتتخيلز كمي لو كي  حيًي بقرفهي، وهو م ااااااااااهم متقع ب ااااااااااحنيت 

رفية، كذلك م اااااهم ال اااااي  الذي يجبره الحراس على عةاااااوةية عيطألية مأخو  اةاااااً  عع حكيية 
يقأل  عليز ليجم جثة هيممع لراهب بم بسااااااااز ونيياااااااااينز الثمينة، ليقوم  الصاااااااا ود الى ةاااااااانمو  ثم

هي للحراس الذيع يرج و  بي  الصانمو  الثقي  عليز ليبقى بيكيي مي الجثة، وتكرة ئبساراتهي واع ي
المحيولة لجلب فتى اخر الذي يتلقى عضاااة ااااميمع مع ال اااي  فيألزع وينهزم مذعوةًا، وعلى الرغم 

قيلبز الكوميمية، أال أ  بيزوليني اةاد منز ن ت الحراس والساال ة ب مم االمأ  مع طرافة الم ااهم وم
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والتجيوز على حرميت الموتى وممتلكيتهم، فضاااً  عع م ااايهم التلصااا  مع زوايي مظلمة لك ااف 
 الم يهم الماعرع والمنحرفة.

الحركة، وعع ساااااااينمي بيزوليني وااااااااخصاااااااييتز االتي:  –ويكتب جي  دولوز عع الصاااااااوةع 
مي يميز ساينمي بيوزليني هو وجما  اايعري، لم يكع جميليًي بم نى الكلمة، وال تقنويًي، ولكنز  )أل )

االحسيس، او ال صي   –كأ  بيالحرل ةوفيي أو امسيي، وهذا مي اتي  لبيزوليني أ  يرفي الصوةع 
سقيط في اخصييتز الى مستول األنح يط والبهيمية.. هذا التواة  ويع المقزز والجمي ، هذا اال

على االساا وةع هو مي اااخصااز بيزوليني مع خ ل الخ ي  ال مبيااار الحرك ك ااك  ةئيسااي في 
 (419)((االد ، وتوة  أ  يضي منز اك ً سينميئييً ايدةًا على اثيةع ال  ف مثلمي على اثيةع الهلي

وااااخصاااييت بيزوليني ال صااايوية الأليامع لذاتيتهي والمنألصااالة عنهي ب اااك  اغر  ممي ت ااايهم نألساااهي 
وهي تميةس ادواةًا غير ساااااااااااااوية، وفمي ينتج مع اوهيم، تقود الى التمني في السااااااااااااالوك الم بر عع 

واة غير مقحم ومح اااااوة كمي لو كأ  ساااااما للألراغ كمي ي بر عنز وول بحخ ي  ال مبياااااار، ولكع 
)ينب ي على المؤلف أ  يكتب الحواة القصااااااير الذي يمة في ك  هذه الث رات، ويجب )قولز اوثي ب

أ  يضامنز القصاة ب اك  طبي ي حتى ال يألهم الم ايهم ال ر  الذي يهمف اليز المؤلف والمخرج 
 .(420)((فتضيي الأليئمع المرجوع منز

 االي يلي وغيره.وهو حواة أنتقم فيز ال بقيت المينية والسييسية ال ليي في المجتمي 
 نتربريافيلم حكايات ك

 جهة اإلنتيج: اي يليي 
  1972سنة اإلنتيج: 

 الكيتب: جيألري ت وسر
 سينيةيو واخراج: ويير بيولو بيزوليني 

لع ياااذهاااب بااايزوليني ب يااامًا في م ااايلجتاااز لأليلم حكاااييااايت كاااأنترفري عع فيلماااز الساااااااااااااااايوق 
لرموز والمالالت وعبرت مع الميكيميرو  الى الميكيميرو ، ا  تواةاالت النكهة المتمثلة بيلصااوة وا

كأنترفري، ومي أ  احماا الميكيميرو  تجري في اي يليي وكأنترفري في أنكلترا، إال أ   بيزوليني 
عبر في ونيئز الأليلمي عع مألهومة الأللساااألي في الساااينمي وسااايمييئيتز الخيةاااة، فمع خ ل الأللميع 

مع اخ ية الحييع وامراضاااااااااااهي المميتة، كذلك القصااااااااااار  يع عع االمأ  والخ صالمؤلألةايني الرواع 
الكبير ال ااايمخ في الحقول الخضااارا ، وةايني الراهبيت والساااو  ال رفية والجنس وااليروساااية المثلية، 

 وك ف بيزوليني عع الجرائم الصيدةع عع موااي االدعي  بيلألضيلة وحسع السلوك. 
حكيييت كأنترفري وت ميق وليني بيز ولكع على الرغم مع هذا الت اااااااااااااايبز والمزاوجة خ  

اكثر في ك ااف المخلوايت التي بيتت مهيئة للسااينمي اكثر مع التلألزيو ، ألنت ياااهي بيلمم االبيحي 
اااااااايع فيز ةو   فضااااااي   في وساااااايئ  لل ااااااجب واالدأنة، ونهي دو  تقواهي، كمع الذي الهمهي فجوةهي 
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ف الصيةخ، وهو خيية بصري ةسمز االمت ي  واليأس والنزف الألكري، وتمنيس المقمس، واألنحرا
)فأ  )بيزوليني، ب م اضااااااايفيتز المت مدع على المساااااااية القصاااااااصاااااااي في ةواية حكيييت كأنترفري، 

بيزوليني هو الذي يت عب بحكيييت اااوساار، وهو بيختييةه لب ضااهي وحذفز لب ضااهي االخر، يخلق 
 . (421)(("ايملوجية جنسية استحوا ية"مي اسميه 

فأ  بيزوليني لم موا ًي مهمًي رد الأليلمي سااااااالأل   الجنسااااااي في ل ة ال بوَّأتفضااااااً  عع  لك 
مع المساايس الذي نيل ةااوةع ال اار  في اااخصااية ال اايخ الذي اةتمل ال ميمة والم بس نألسااز  أل  ي  

ال اااراية االسااا مية الذي مساااخز بياذة حيل مع المنس والملذات الحساااية في ادأنة ال ااار  وك ااف 
ودني تهم، في ااااااايةع الى أنهي ااااااخصاااااية مع ااااااخصاااااييت الف ليلة وليلة، ويقتبس ةاااااوةع  اف يلهم

الرج  الذي يتنزه مي زوجتز في الريي  الخضااااااااارا ، التي تتألق مي ع ااااااااايقهي في المكأ  نألساااااااااز، 
وفحيلة في اساااااات أليل الزوج يتحقق لقي  داعر فو  ال ااااااجرع، وهذه مع الحكيييت ال رفية الواةدع في 

وامتيزت الخيوط السااااااااردية وت مد ، التي تجساااااااام ةااااااااوةع خيأنة المراع بجراع متنيهية. الف ليلة وليلة
نترفري لزييةع مثول يولمع ك إلى )ةحلة الحجيجالرواع في الرواية وفي فيلم كينتبري الم ااااااااااااااتق مع )

مةائية البلمع وعمد الحجيج واحم وث ثو  ي اااااكلو  مق  ًي مع المجتمي تالقميس توميس بكت في كي
 . (422)((نذاكآيزي األنكل

عمد مع  ي رد واالمساااااايك بمأليتي  الق  وأنتقساااااااااااااخصااااااية بيزوليني ط ت بساااااا وع الأ  
الحكيييت الواةدع في ةواية ت ااااااااااوساااااااااار كحكيية ال حأ  وامرأع مع بيا وحكيية ةااااااااااكوك ال ألرأ ، 
وغيرهي، ول   المت ة الجميلية البصرية التي لم ت في فضي ات الم يهم في فيلم كأنترفري جي ت 

)أ  )االجوا  ال اااااااااااااراية، و نب مت مدع مع المجتم يت امع وعي عميق بيلمصااااااااااااايدة التيةيخية لجو 
غيوتو وممةساااااااة غيوتو  -االزيي  واالجوا  المصااااااانوعة ب اااااااك  واضااااااا  على غراة مماةس الرسااااااام

الااميكاايميرو  وفع النمنمااة األنكليزي وااللمااأني حكااييااي كااأنترفري والنمنمااة ال رفيااة اللف ليلااة وليلااة 
 . (423)((يستمراة ووجوه ت يبز في الألنو  الجميلةتذكر ب

سااردية تساايعم خلألية المجرل الحكيئي للساارد  اً هذه اللمحيت واالاااكيل والرموز وؤة وت ااك  
مع محموالت الخ ي  السااام ي والبصاااري، وهي  اً جز ووةاااألهي الأليلمي في زمأ  ومكأ  م ينيع، 

. وهذا (424)(()يتألجر في ال ااااااك  لل ااااااك ) مي تميع بيةتبيطهي بمي ينتمي الى عيلم يصااااااألز بيزوليني
نت م يمرع بيزولينية. واال ينيبي مع طريقة الت عب وتراكيب الساااااااارد ومساااااااايةات الحكيية، كمي لو ك
الغرا  الأل    نيةهدو  امع بمي ا نألساار لق ة تلصاا  مرسااومة بساا ة ال يع ضاامع كيدة اسااود 

السااايمي أ  بيزوليني هو الذي و المني  في المميةسااايت المثلية وساااواهي مع االف يل الحساااية، ك اااف 
 ف فيض  ل يلم تسوده الألوضى. ي  اخذ دوة الكيتب ت وسر في تك

  بيزوليني في حكيييت كأنترفري عع طريقة السرد التي امتثلت السلو  الف ليلة يتخ   مول
، ك مع توالم في السااارد والقصااا  التي ةواهي ث ثو  ةاو  وليلة في الحكيية االطية ومي نجم عع  ل
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البساااااااااااااهي ثوفًي اخر، حم  فيز  زا  فيهي كثير مع حكيييت عرفية وةدت في الف ليلة وليلة، ولكن
 ك  النقوش والزخيةف الحسية االبيحية ك  ميت بصرية. 

 فيلم زهرة الف ليلة وليلة

 جهة اإلنتيج: اي يليي 
  1974سنة اإلنتيج: 

 سينيةيو واخراج: وير بيولو بيزوليني
   ياالمتييز: حيئز على جيئزع ك

التي  Arabian nights، )*(عنم النظر الى عنوأ  الأليلم، تظهر بيةزع عبيةع اللييلي ال رفية
مي طب ت فو  ال نوأ  األةلي الم يع للأليلم وهو زهرع الف ليلة وليلة الذي اطلقز بيزوليني، وهو 

هذا الت يير والتبمل  )**(. وي ل  سااااااااتيألع ساااااااانييمة"ore delle mille e una nottelII f"يً نجمه مكتوف
)ولكع الموزعيع في البلمأ  النيطقة بيألنكليزي، وفتصرف واض  مع ال وعي االست رااي )بقولز، 

والوعي التسااااويقي، حوةوا  لك الى اللييلي ال رفية تميمًي كمي تصاااارف الوعي وال وعي المساااايحييع 
مر في تحوير عنوأ  فيلم اخر لبيزوليني هو األنجي  وفقًي لمتي الى األنجي  وفقًي للقميس متي اال

وهني  (425)((نزع ةااااااألة القماسااااااة عنزوالذي اغضااااااب بيزوليني كثيرا مع حيث أنز اةاد أنساااااانة متي 
 والى نهيية الأللم. "فريم"مع اول  اً تتألت  نوايي التكييف التي ت م  ك  مكونيت البني  الأليلمي وم 

نهي ااااااركيت التوزيي الى ةفي كلمة زهرعكو امي فيلم زهرع الف ليلة وليلة فقم ت ر  مع اب  
مع ثقيفة ال ر  في النظر الى ةااااوةع ال اااار  لميهم، وفيلم زهرع الف ليلة وليلة يختلف كثيرا جز ًا 

عع الأليلميع السااايبقيع في ث ثية بيزوليني مع حيث الم يلجة االخراجية والقمة الذي بموجبز تمت 
ة مع حيث المم  عملية االاتبيس، فقيم بيزوليني بأاااايعة وط يأ  االجوا  ال اااراية ال رفية الصااارف

  وحقيقتز موجود في يأ  الحس بأةاااااايلة المك)والم بس وال ااااااخصااااااييت ومحيوة القصاااااا ، إ  )
 .(426)((نتيزيييالم هم، ةغم القصة االس وةية والأل

وام اجرل بيزوليني تنيةي مي ب   القص  والحكيييت ال رفية كقصة نوة الميع وزمرد 
 رفية والمساااااايجم االساااااا مية مواا ي لحركة االحماا وحكيية الم يمر عزيز، ب م أ  اختية المم  ال

وتنق تهي، الم ئمة مي ال اااحنة المةامية، وزهرع الف ليلة وليلة فيلم اعر  منذ اللق يت االولى عع 
تمساااااكز بيل بي ة الحيلمة والخييلية وال واا ية، وي م هذا ب بي ة الحيل مع المكونيت القصاااااصاااااية 

ومع اورزهي اصااااااااااة نوة الميع والجيةية زمرد التي ت رضاااااااااات الى المساااااااااات يةع مع الف ليلة وليلة، 
مع ثم ال ثوة عليهي في نهيية الأليلم، وهذه القصاااااة هي خلألية ةةاااااينة و االخت يف في وماية الأليلم 

، وهي ااتبيس مع ال اااااك  القصااااصااااي ب اااااك  التضاااااميع لجميي القصااااا  المتألرعة والمتولمع منهي
 اااااااهم البصاااااااري في الف ليلة وليلة، الصاااااااوة المثلية ال اااااااهير عنم الف ليلة وليلة، وام ضاااااااخ الم

)أ  فيلم الف ليلة وليلة المتساام بقمة ال يرحم وفساالساالة مع )مع الم اايهم، كمي عمد  المتجساامع في 
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وهذا يتضااا  بم اااهم  (427)((ال اااذو ات يؤكم على القمةية المتضااامنة في اف م بيزوليني منذ البماية
يسااااتمت وا م ًي ويمت وه، وتولمت أيضااااًي لتيي  في خيمتز الملك ال اااايعر االسااااود الذي يمعو ث ثة ف

ويع الصاااابيأ  وال لمأ ، كم ااااهم االمير وال  م في لق ة الساااابيحة والنوم على الساااارير ومميةسااااة 
الحب، واكثر مع هذا فقم ت مدت الم اااااايهم االبيحية وال ري ومميةساااااايت الجساااااام وتجساااااايم المرئي 

 التنيسلية، ب ك  غير متحأل .ولق يت اريبة ل عضي  
وت م نزعة بيزوليني الجنساااااااااية هذه بمحموالتهي الساااااااااييكولوجية انت اااااااااي  للذع الألرويمية في 
ت بيقيتز على ةسم اخصييتز، الحيملة للتأليع ت المينيميكية ويع الذكوةع واألنوثة، وهذا مي ين بق 

)أ  المثيل )وةية ومملوالتهي، على ااااااااااخصاااااااااية زمرد التي ايدتهي الموااف أل  ترتمي الم بس الذك
االكثر وضوحي لهذا الت اي الجنسي لل خصية هو اخصية زمرد في اللييلي ال رفية، ا  ال تكسو 

وال واية األنثوية في سبياهي الذكوةي زمرد نألسهي وااااا لبيس  كر فحسب، ولكنهي توظف ك  ال موأ  
ني الصوةع االوض  واالكثر اسرا للتحرير السريي نحو الملكية والحب، وتوفر زمرد في اف م بيزولي

وتلك حكيية عرفية وةدت في  (428)(الذاتي ووةاااألز اتحيداً لساااميت ال اااخصاااية المت يةضاااة جنسااايي(
تخألي المرأع ولبيس الرج  ودوةه الذكوةي  فكرعاسااااااااااااااتمم منهي بيزوليني  امحكيييت الف ليلة وليلة و 

واالفصاااااااااااااااي  عع الحقيقااة اماايم ال رف في وظيألتااز كزوج، االمر الااذي ي ر  زمرد الى التحرج 
االخر، مي أنز لع يسي  الى تقنية االاتبيس وال الب م االخ اي واالجتميعي لحلقيت سرد الحيدثة، 
بقمة مي اع ى لمساااااااااااااايحة التخألي ايمًي جميلية م ااااااااااااااواة مرت بأن  يفيت متماخلة، ممت المجرل 

 مع السرد. ونب   متمفقالحكيئي 
فيلم زهرع الف ليلة وليلة والم برع عع الجنس ومكنونيتز الحسية أ  االيروسية ال يئ ة في 

سااااااااااااجلت تحألظي ةاااااااااااايةمًي في التلقي لأليلم بيزوليني، والذي أن كس ساااااااااااالبًي على حيثييت الخ ي  
السم ي البصري، وعلى نحو ج   ال ر  البصري الجنسي يمث  ااكيلية ايئمة على االست را  

 في الأل   الحسي.
قم حيف  بيزوليني على الصاااااااوةع البريئة ل اااااااخصاااااااية نوة الميع في وعلى الرغم مع هذا ف

ت زيز ةو  الحب والساااااا ي المرير في البحث عع الحبيبة والتألم لألقمأنهي، ممي اااااااك  ت يطألًي كبيرًا 
ك ااف بيزوليني في فيلمز زهرع الف ليلة وليلة عع نمو ج في حيع م هي ك ااخصااية ليساات ساالبية، 

يويع بيلخيأنة ونكرأ  الجمي  وتنأليذ عملية اخت يف زمرد، ال ينيع الزةا ياااااااااااااااخصااااااااااااااية الرج   
)ولكع بأخذ اااااخصااااية نوة )بيساااالو  ال اخ اي مي أنهي اااااخصااااية ليساااات عرفية على االط  ، 

نمو ج فاأنهاي ترفياة الرو  نحو وعي اعظم بايحتمايالت أكا "الليايلي ال رفياة"الاميع مع فيلم بايزوليني 
بيزوليني في نهيية االمر هي ف   حب ي زز ةو  األنساااأ  الحب، هكذا فأ  الساااينمي بيلنسااابة الى 

ومأليد  (429)((االوماعية لتصاااااااب  القوع الكيمنة في بيطع الحييع ومقييس ل ياة األنساااااااأ  على الحب
الرؤيااة التي يجهر وهااي باايزوليني  لااك القاامة الااذي ي حق األنساااااااااااااااأ  وي تريااز في الااماخاا  لتثوير 
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 مراكم. وفي جأنب النظر الى ال ااااااار  أو الى ال ر ، لالمكنو  الأليئ  عع الساااااااكوت والمواف ال
تهمة الت عب الجسمي وأنصهية الرغبيت، تلك التي امتمت الى الكنيئس  معبيزوليني طرفًي   ف  ي  

الذي غلف النألوس والذوات  أهذا يجلي الصاامعع واالديرع و وي االدعي  المتساايم ، ولكنز بك ااألز 
)أ  ب   )اااااااااااااي  اخر، إ  يقول  يولكع فلسااااااااااااألة الأليلم لميهواالةوا  وتركهي مرمية على ال ريق، 

القصاااا  في الحقيقة هو القمة نألسااااز، ألنز يمث  بيلنساااابة لي دخوال الى الوظيئف البيطنية االكثر 
غموضاااااًي لل ملية الألنية، تجريب في أن ولوجيي السااااارد، ومحيولة ل سااااات را  في عملية ج   الأليلم 

 . (430)((فيلميً 
اااااااااايعر وةوائي ولز ملكيت تألو  امةتز االخراجية، في وني  اللق ة  وم روف أ  بيزوليني

التي يت يم  م هي كيلبيت في القصاااايمع، وهذا نب  ااااا ري يبحث عع الوجود الب ااااري سااااينميئيي، 
)وفي اف مز ال حقة الميكيميرو  وحكيييت كأنترفري والف ليلة وليلة، يتجلى للم اااااايهم موضااااااوع )

المقرو  بايلحقيقاة القايئلاة أ  اساااااااااااااات ايدع هاذه ال هايةع ليسااااااااااااااات امرًا البحاث عع ال هايةع المألقودع و 
وفيسااااااتحيلة ال هيةع وفقمانهي يكو  القمة  .(431)((مساااااات صاااااايًي فحسااااااب وأنمي يكيد يكو  مسااااااتحي 

 مصممًي حتميًي للنهيية التي آلت إليهي حييع بيزوليني  ات يوم.
 تكييف فيلم ))اسم الوردة((:

أ  ةواية اساااااام الوةدع ن  مثق  بياليحي ات والمالالت، ومرتبط بمساااااايحة مع القيم الألنية 
وضاااااااااااااا هي في ةوايتز، ةفمي ال يخلو هذا  جمًا على الحروف التي  والجميلية، وامبيرتو ايكو حري

 الحرص مع التوجس مع عملييت التحوي  البصرية لأليلم يحم  االسم نألسز.
ساااااااااااااايميوطيقااي والمألكر الناايااام، كتااب ةوايتااز وهي مليئااة الوايكو ال اايلم المتخصاااااااااااااا  في 

بيلتماخ ، وال مو  الذي المس الوااي وتصااااااااااااااوةاتز الخييلية، بمي في  لك اسااااااااااااااتخمامز للرموز 
)لجأ الى اسااااااااااالو  االيهيم الساااااااااااردي الذي يخمع القيةد ال يدي بصااااااااااام  الوايئي )لمالالت وام وا

. ويااأتي هااذا اللجو  الى التناايص (432)((واالحااماا، و لااك حينمااي لجااأ الى توظيف فكرع المخ وط
الذي ونيت عليز الرواية، عع طريق فكرع الكتي  المسااااااااااااااموم الواةدع في حكيييت الف ليلة وليلة، 

ال رفي وتنيول ب   ال اااااااااخصاااااااااييت ال رفية واالسااااااااا مية، والسااااااااايمي الموةوا الثقيفي  واساااااااااتلهيم
)وأ  هذا ال م  الهيئ  والم قم في ونيتز يميع في )واالاااااااات يل على وفق نظيم ساااااااردي ع ميتي، 

ت اااااااك تز المتبيينة لمتجهيت وأنساااااااي  اللييلي االلف وام كأ  في جوهره ي كس م يمرع الكت ااااااايف 
وا ا  (433)((ول الى الكنيئس واالديرع والتيةيخ المساااااااااايحي في القرو  الوساااااااااا ىعيلم غيم  والمخ

كأ  ن  ةواية اساااااااااااااام الوةدع ام تبوأ مكأنة بيةزع في التنيص مي حكيييت الف ليلة وليلة، فهذا 
مع ب ولة الألنأ  اااو  كونري والممث   1988الن  ام تحول بصااريًي الى فيلم سااينميئي أنتج عيم 

 راج المخرج الألرنسي جي  جيك أنود.كريستيأ  س تر واخ
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ومع اااااتراطيت ال م  في الساااينمي، الوم مع تسااامية عنيةااار الحما ومنيطقز في القصااة 
مي وضي الوسيئط المختيةع لم يلجة الأل   المةامي المجسم في اف يل مرئية ومسموعة، على الرغم 

يم الساااااااينميئي ايمت بك ااااااف مع اخت ف الوسااااااايئ  الت بيرية ويع الرواية والأليلم. وعملييت التجسااااااا
المخبو  بألضاااااااي ات بصااااااارية داهمت فيهي الوايئي ال ااااااايئكة والمكتنألة لل مو  واألوهيم، ل صاااااااوة 
عيااااااااااااات مراح  مع الجرائم والمأليساااااااااااام، فضااااااااااااً  عع التم ع في اعمي  الل ة ومظيهر الجميلية 

 ومؤارات االختصيص ب لم ال  ميت وأدوات التواة  وكيألييتهي.
لهي الى ن  بصري عبر يلتحو  "اسم الوةدع"الكيألييت التي خض ت لهي  فيأ  نبحث ولني 

ال اااااهرع التي مع رغم تز، على الهي م  ييت السااااارد، وتألصاااااي وآالت التصاااااوير وفي اميكع مرت 
أ  الأليلم الذي ظ  محتألظيً بيسااااامهي منحهي ب مًا ةمزيًي  إالتمت ت وهي الرواية في األوسااااايط األدوية 

)ةغم أ  الأليلم نج  الي  في ااتبيس )آخرًا وحملهي دالالت اضاااااااايفية، لم تن  ةضااااااااي الكيتب ايكو، 
اال  يوةغ  فالألكرع االكثر تأثيرا مع الرواية، وهي المت لقة خصاااااااوةاااااااي بضاااااااحك المساااااااي  وت ر 

والألصاااا  االخير مع الرواية تم تجساااايمه في الرواية  االعمى، في حأل  كتي  فع ال اااا ر الةساااا و
وبراعة، وهي الخيةااااااااااااة بحريق المكتبة االكثر اااااااااااااهرع وثرا  في ال يلم، ولكع المثير ل هتميم هو 

بم نى  Palimpsets))(434)م يلبة ايكو لمخرج الأليلم ووضااااااااااااااي عنوأ  فرعي في الأليلم وهي كلمة 
التي ت رضااااااات لهي ةوايتز الى فيلم والتي وةاااااااألهي الت بير عع اساااااااتيي  ايكو مع عملييت التحوي  

الكتيبة فو  الكتيبة في الم يجم الل وية، وهذا ت ااخي  لمساايحة األنزيي  التي  –كيللو  الممسااو  
احاامثتهااي الصااااااااااااااوةع بمألردات الن  الل ويااة، مي أ  هاامف هااذه المألردات هو الت بير عع حلقاايت 

 لتلألزيونية.الصوة واالةوات التي تسرد القصة الأليلمية او ا
واةاااااااااااألة، ل ة مي وةائية، ووظيألتهي  –ويمكنني أ  ننظر الى ل ة هذ الكلميت بمثيبة ل ة ))

وهذا ك ااف لوضااو  االعتقيد بأ  الن   (435)((ترتيب، وجود ال  ميت في نظيم الوساايط البصااري 
نوأ  مع ال  اً م رك مي الصاااااااااوةع في أنتيج التمفق الصاااااااااوةي المت مد، وحيف  الأليلم و  تالروائي ي ااااااااا

  القيةد والم ايهم أفياًي واسا ة في التصاوةات ال متنيهية لمي يجري نعلى مووةاألز مألتيحًي تأويلييً 
كونز دائرع مصااااا رع تتساااااي لتصاااااب  ال حمود وال زمأ  لهي، بمي تحم  مع وايئي تيةيخية لفي المير 

ايي  تذهب وتنمثر واايةات ل يلم مع المتيهيت. فأسم الوةدع يحم  مع الماللة مي ي ير الى أ  األ
وال يبقى منهي اال االسم، كمي احتأل  الأليلم وتكييألز ل ايةات عع اخصييت عرفية واس مية كيوع 
ساااااااايني والرازي واوع حزم في جمال وحواة واساااااااا يع في المكتبة، والتي ظهرت في ب   م اااااااايهم 

وليي لمودا بية سكيةفي  )أ  الرواية ت ترف على لسأ  ب لهي غ)المكتبة مقيةفة لمي وةد في الرواية، 
 .(436)((  الوس ىو ب لم ال ر  وحكمتهم وفمسيهمتهم في ن ر ال لوم والم يةف في اوةفي في القر 
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نز حقيئق تحساااااااب لل ر  وال ااااااار ، في الوات الذي أويهمني مع هذا الك اااااااف الصاااااااوةي 
اي الوم أ    الم ااااينة والمؤااااارع على وايتسااااتمر فيز غزاةع التمفق الصااااوةي في المير واف يل الراهب

 ي ياب ونقم ال ع.
ويمكع القول أ  مخرج فيلم اساام الوةدع جيك أنو، ام ارأ الرواية جيماً واسااتوعب تأليةاايلهي 
وم زاهي، وهو عيةف ايضاي حجم ال اهرع التي نيلتهي هذه الرواية، كونهي ةواية فلساألية مركبة ومثقلة 

وهو يألهم جيما نوع االاتبيس الذي بيلرموز وال  ميت، ومكونيت تصااااااااااال  الزمأ  واميكع مت مدع، 
ةاااألحة الى ن  بصاااري وفتجسااايم حركي ةافقز  600حيول عع طريقة ت ويي الرواية  ات الااااااااااااااااا 

ية، اي الكتيبة فو  الكتيبة، حيث كتب )التجميم واالوتكية.  )فقم التجأ أنو إلى الكتيبة ال رساااااااااااااا
وول ااز بايلرواياة م تماامًا في  لاك ب   بايلصااااااااااااااوةع فو  الكتاايباة الروائيااة، اكتألى أنو وترجمااة حبااز 

مكونيت الحجيج الساااااااااردي للرواية: السااااااااانع الحمثي، المن ق الوايئ ي، ال اااااااااخصاااااااااييت، الزمنية، 
 . (437)((الألضي ، واالجوا  والمنيخيت

وعلى الرغم مع الت ليقيت التي اطلقهي ب   النقيد ب اااااااااااأ  )خيأنة الن ( في الكثير مع 
و اال أ  هااذا النوع مع االاتباايس الااذي اااامم عليااز المخرج مثقاا  المقاايب ت مي المؤلف امبرتو ايك

باايلتوافق ويع الترجمااة الحرفيااة للن  وفيع الولي ال ااية  في بحر الخيااأنااة الااذي أنقااذ المخرج مع 
ة المالة على كوامع يالتي ةسامهي امبيرتو ايكو، ووضاي لهي الهيمنة الصاوة الموضاوع تهمة أنحراف 

مع التيوي ت الأللساااااااألية والجميلية، وهذه مهيةع تساااااااج  للكيتب المؤلف  الأل   وال اااااااك  القيو  ل مد
 ايكو بمي يخت  ول ة ال  ميت ودالالتهي التأويلية.

وفي حواة مي ايكو اجرتز جريمع الألي يةو الألرنسااية يقول عع الييت البني  الجميلي للرواية 
لمتيهيت او الت قيمات، فأني مي ك  ا "اساااااااااام الوةدع"))أني سااااااااااجلت على الوة  الهيك  الذي يك و  

وهذا جز  مع عملييت  (438)أةسم االمكنة دائمًي وأنجز تصيميم، و  أنني اةسم م م  اخوةي((
ةسااااااااام الم يلجيت الصاااااااااوةية للبني  المةامي للرواية، بمي يضااااااااايهي الحرفييت المرجوع في الخ ي  

يعتبية أ  بية فقط الساااااااااام ي البصااااااااااري المؤهلة للن  المرئي التي ال ت تمم على تصااااااااااوير الروا
عملييت  مع ةسم لمي وةا ه ومي يت لبز ميةسمي لمي هو مرئي بقمة مي ه " ليسيالسينمي او التلألزيو  "

 .ونألسزتخيلية وادةاكية على أ  السينمي ل ة ايحي  وايجيز، وهي فع ايئم 
  التكويع ال ااااااااااي  ل ااااااااااخصااااااااااييت الرواية وفني  الميكوةات في ي)وك)ويقول ةينيز وريمال، 

مليو  دوالة  17ن ااايي والتصاااوير الضاااخم والمبلغ الممفوع لقي  ااتبيس ةواية اومبرتو ايكو وهو ااااي
واسبي  ةنيعة هذا الأليلم هي  (439)(( لك بم نى الكلمة "فيلم االف م"هي األسس التي ايم عليهي 

 امتييز اوماعي ن رت لز ال ميم مع الكتب واحتضنتز الجوائز ومكتبيت التيةيخ الخيلم.
 يف فيلم هاكلبيري فين:تكي

 جهة اإلنتيج: اميركي
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 الكيتب: ميةك تويع
امتيزت اعميل الكيتب االمريكي ميةك تويع بيلنقم ال  ع والسااااخرية ال يلية ضاااام الصااااوة 
الب يضاااااااااااااااة لب   التركيباايت والمكوناايت االجتماايعيااة في اميركااي بقاامة عاايل مع الت ر  لحريااة 

في نقمه عمقًي متجذةا مع القيم الخيطئة التي ي تقمهي تويع األنسأ  واض هيد كرامتز، إ  إنز يمس 
)ةواية هكلبري )أنحرافيً للتوجهيت التي ينب ي أ  ال تتنيا  مي وااي المجتمي ومؤه تز ال يملة، فا

واحمع مع اعميلز التي نساااااااجهي بيتقأ  وحملهي ااااااااايةات ااااااااراية اكتسااااااابهي مع الف ليلة  (440)((فيع
ب   هيكلبري فع وةاااااميقز ال بم جيم والحميث عع الم لم هنري الثيمع وليلة،  لك مي جرل ويع ال

الذي اوغ  في ات  الألتييت حتى الصاااااابي  كمي لو كأ  اااااااهريية عصااااااره، وهذا مي اااااااارني اليز في 
)هكلبيري فع ب اا  الروايااة وهو )هااذه الروايااة،  فيالمبحااث الثااأني وماامل تااأثير اللياايلي ال رفيااة 

االسااااات  ل والساااااي رع مع مختلف المحي يع بز بيساااااتثني  ال بم ةااااابي، تميةس عليز ااااااتى أنواع 
الهية  جيم الذي يظ  ةفيقز في م ظم فصااااااااااااااول الرواية ك اااااااااااااايهم اخر على احم الجوأنب غير 

. وفيلم هيكلبيري فع أنتج اكثر مع (441)((المضاااااااااايئة في تيةيخ اة  المي يد، وهو جأنب ال بودية
تج للكبية والصااااااااااا ية ب م أ  أةاااااااااااب  مع االف م مرع في سااااااااااانيع متألرايت والكثر مع مخرج، فأن

، 1920)فيلم هيكلبيري فيع عيم انتج )المحببة لكليهمي، التي تتنيول موضاااااااااااوعة ال بودية، والر ، 
كأنت القصاااا  فريمع في م اااايهم ال ألولة ولكع اساااا وةع االة  الساااا يمع كأنت واضااااحة ب ااااك  

لأليلم هاايكلبيري فيع، كااأنات  1939... وفي أنتاايج عاايم 1931خاايص في فيلم هاايكلبيري فيع عاايم 
مع فيلم م يمرات هيكلبيري  1960ب   نوايي الرواية االةااااااالية ام اممت... واممت نساااااااخة عيم 

 فيع القلي  في تبميم االسيطير القميمة.
كأ  ضااامع اكثر االف م ةفحي، واالكثر جمية وكأ  مع ب ولة  1974وهيكلبيري فيع عيم 

 .(442)((لجة موضوع ال بوديةوول وينأليلم في دوة جيم في م ي
وفي نسااااااااااااخ مت مدع مع أنتيج فيلم هيكلبيري فع تيكيم على ك ااااااااااااف مظيهر الحييع وتنوع 
مناايطق ال ية فيهااي واسااااااااااااااايليبهااي، وظهوة عاامد مع ال بقاايت االجتماايعيااة والمناايزل ومزاةع الق ع 
والح ود الوفيرع ال يورع بيلمراكب النهرية، وام تقصم المخرج التركيز على الصوة الم  ة للس يدع 

  لك يهر  الب   جيم بحثي عع حريتز وتخلصي مع الصألقيت المهينة.على الرغم مع ، واالزدهية
وفي ةواية هيكلبيري فيع اااااااااا يع مع الخييل ال ااااااااراي اسااااااااتثمره ميةك تويع عنم اهتميمز 

)حيث يتجلى عيلم ااااااااااااهرزاد السااااااااااايحر كمزيج مع ال جيئبية والواا ية، )بحكيييت الف ليلة وليلة، 
االطية في مق ي مع ةوايتز في خضم الحميث عع تيةيخ االستبماد، حيث  ويتجلى التأثر بيلقصة

عع الملك هنري الذي يقت  زوجيتز ويتضااااااااااااا  مع  "جيم"يخبر الب   هيكلبيري ةاااااااااااااميقز الزنجي 
خ ل االساااتلهيم اوراز تسااالط الحيكم هنري الثيمع الذي ال يختلف عع ااااهريية وأ  اختلف الزمأ  

 .(443)((والمكأ 
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ساااية للكيتب المؤلف ميةك تويع يفي هذا الأليلم، اساااتلهيميً مع النظرع التأساااويحتأل  ال ر  
بيلنزعة المتمساكة بيلتميز والت وة والصاي  ةاألة األن    عنم ال ار  واحتأليظز بيلساحر واالوهيم 

يقب  الت وة والنمو، وعساااااااى ال ر  أ  يتخلى عع هذه النظرع وأ  ال وال جيئبية مي الجمود الذي 
ممهي أساسايً في نهضاتز والمساتممع مع يسا ى للتخلي عع المسايحيت ال لمية بك  مييدينهي التي اعت

)أ  )علوم ال ر  وحضاااايةتهم، ولني في هذا اسااااتحضااااية لقول المساااات ااااراة االلمأنية زي ريم هونكة 
اةايم ال ر  وا تهم التي ول وا وهي حما اريبي مع الكميل، وحسااااااااااااايوهم وجبرهم وعلمهم في المثلثيت 

لى ال ر  اةتقت بيوةفي الى مكأنة، مكنتهي المائرية، وفصاااارييتهم المايقة، ك   لك افضاااايل عرفية ع
عع طريق اختراعيتهي واكت اااااااااايفيتهي الخيةااااااااااة مع أ  تتزعم ال يلم في مييديع ال لوم ال بي ية منذ 

وهونكة في أنصاااااااااايفهي هذا لع تكتب، إال وام جي ت الى اة   (444)(( لك التيةيخ حتى يومني هذا
يً للحقيقة التيةيخية التي تأ  تن ق بز تثبي ال ر  وتنقلت ويع ممنهي وعواةااااامهي والمسااااات مي يمكع

 يمتلكهي ال ر .
 :Harr Poterتكييف افالم هاري بوتر 

ااايهم األطأليل وال اابي  مع على اااياااة التلألزيو  ساالساالة اف م هيةي ووتر ال ااهيرع التي 
مع سااااابي اصااااا  للكيتبة تتكو  سااااالسااااالة فهي اااااا لت حيزًا كبيرًا في مسااااايحيت التلقي البصاااااري، 

هيةي "ية ج.ك.ةولينغ جم ت فيهي عيلم الساااااااحر والخييل وال اااااااخصاااااااييت الوهمية، وأنتيج البري أن
، ولم )*(سااالسااالة مع االف م مع اب  ااااركة واةنر وروزةز مأخو ع مع اصااا  ةولينغ"ي اااك  ووتر

تكع الكيتبة األنجليزية ةولينغ في ةاااانيعتهي ل ااااخصااااية الب   هيةي ووتر وساااالساااالتز القصااااصااااية 
أثر واالاتبيس مع حكيييت الف ليلة وليلة، فقم  هبت الكيتبة الى اساااااااات يةع الساااااااايحرع ب يمع عع الت

وااتبيس ةوة اراية م هوةع في حكيييتني ال رفية، وهذا مي عززه الكيتب وال يعر المصري احمم 
)في )سااااااااااااااويلم بجملة مع االدلة التي تثبت أ  عمق تأثر ةولينغ يأتي مع اللييلي ال رفية، فيقول 

ائع ونك السحرع يحرسهي اكثر مع تنيع، ويذكرني  لك بيلكنوز المسحوةع الثمينة التي الرواية نجم خز 
يحرسااااااهي الث يويع والتنأنيع في اللييلي ال رفية، ونجم ايضااااااي ال صااااااي السااااااحرية تميمًي مث  البسااااايط 
السحري والحصأ  ال يئر في اللييلي، وكذلك تجم هيةي ووتر يركب سييةتز المسحوةع التي ت ير 

. وهنيك ةاااوة اخرل ةأينيهي في اف م هيةي ووتر  ات من اااأ (445)((البحر، وت اااق الألضاااي  وت بر
ااااااااااااااراي عرفي وهي عنممي يقوم مجموعة مع اةاااااااااااااماي  ووتر بحجز جني في غرفة مظلمة وهي 

  الى يمسااااتممع مع حكيية الصااااييد وال ألريت في الف ليلة وليلة، امي تحوي  وت يير ةااااوةع األنساااا
لك مع ااااااااااأ  مي حصااااااااا  في لييليني ال رفية عنم تحول الصااااااااابية الى كلبة ا ة او  ئب او نمر فت

ةولينغ،  ةوالألتى الى نصاااف حمية وغيرهي مع الصاااوة واالعيجيب الخيةاة. وكأ  ااااات يل المخرج
في ال ر   "هيةي ووتر"ويع اةحيبز ونمو ج  عهو ةنيعة ب   عيلمي يتمتي وذهنية عيلية ومميز 

يحتذل بز ك خصية السنمبيد وع   الميع عنم ال ر ، كذلك اوتكية ال خصييت ال م اة الميةدع 
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والمتوح ة مي تروي  الصلة القيئمة وينهي وفيع هيةي ووتر والذي مكنز مع الحميث مي االفيعي 
نيت تساااااااااامى وااللألة م هي، فيف م هيةي ووتر هي عيلم مع سااااااااااحر يتمتي ونظم واوأنيع تحكمز كيئ

مرتب ة ومائرع خيةااااة مع السااااحر، ومع يخيلألهي يودع السااااجع، ويت ر  الى أنتزاع  "ديمونتوةات"
 .)*(الذاكرع واعيدع السي  والحزيع منهي اليز

 فيلم عوالم جليفر الثالثة:

 نيييأسب –نيي يجهة اإلنتيج: وري 
 1959سنة اإلنتيج: 

 اخراج: جيك اير
 أنتيج: ت يةلز اتة انير

 ااتبيس عع ةح ت جيليألر لجونيثأ  سويألت. –و: آةثر ةوس، اير سينيةي
 جوموةو -جوو  ثوةفير   –تمثي : كيرويع ميثيوز 

أ  فيلم عوالم جليألر مع االف م التي نسااااابهي اغلب النقيد الى ةاااااوةع مع ةاااااوة الف ليلة 
خلوايت االازام، وليلة، ومي وةد مع اااايةع الى حكيية عوج وع عني  وعميلقة ال صااوة ال يورع، والم

ال رفي القميم وااااااكلت ثنيئية مأليةاة ويع االااااااكيل الموةوا مي هي اال اسااااات يةع ةاااااوةع وةدت في 
والحجوم وآلييت حركتهي وأف يلهي اليومية وةااااااااااراعيتهي. وال يخألى أ  موةوثني ام اسااااااااااهم في خممة 

اللييلي ال رفية لمي  )لوال)عبقرية جونيثأ  ساااااااااويألت في ةح ت جليألر وغيره مع الكتي  ال يلمييع، 
 .(446)((كأنت ةح ت جليألر

ثنييي السرد المتضمع اخصييت في وتأثير اللييلي في الرح ت واض  في فيلم جيك اير 
عمع ولبيس عرفي وفأجوا  ااراية، وعميئم اسا مية، فألي م اهم خروج جليألر مع البحر على هيئة 

اااااااكلز الخية ، وعنممي ي ألو على االة  يلتف عم   كبير يألزع اهيلي البلمع ويهرفو  خوفًي مع 
الجميي حولز ليقيموه بيلحبيل المثبتة على االة ، ون ح  الم بس االساااااا مية ال رفية ام اةتماهي 

يوت ويحكمهاي امبراطوة ياغلبهم، مماي يامل على أنهاي ال اة عرفياة واساااااااااااااا مياة، بقبايوهاي، تامعى ليل
بيل، ويمخ  م ز في منيزلة حه مع الحجز والبم بس اااااااااااااااراية، يتأليو  مي جليألر ل ر  تحرير 

 دو  الكبيرع.مع كسر البي  مع الجهة الص يرع 
والأليلم المقتبس مع اد  اخر وثقااايفاااة اخرل، تتوجاااز الياااز األنظاااية مع الاااماخااا  واالخر، 
لتأل ياا   ائقااة المقاايةفاايت في األنثروفولوجيااي والمكوناايت االخرل بمااي في  لااك االغرا  والاامالئاا  

التي غيلبي مي نجمهي في الألروايت الحيةلة ويع الن  السيوق والن  الحيلي ومكونيتز المحمولة، 
 البصرية والسم ية.

على الرغم مع أ  م يمرات جليألر لم تأخذ المنحى الحسااااااااااااااي ولم ت ز الجساااااااااااااام بأبيحية 
مألضاااااااااااااوحة، اال أنهي  هبت الى غرائب الأل   وعجيئبيتز، التي ايدهي الب   جليألر في ةح تز، إ  
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)المقمةع الألنية والت بيرية ال يلية للأليلم، مضاااايفي إلى  لك نساااابية تبييع اجزا  الرفيعية األنجيلية )  أ
وتميث  اااااخصااااية جوليألر في ةح تز األةفي، ك   لك ساااايهم على مي يبمو في توكيم القيمة الألنية 

 .(447)((الخيةة وتحولهي الى نمو ج يحتذل في السرد الروائي والسرد السينميئي في أ  م يً 
ي ات ساااااااااويألت الروائية متوافقة مي حيلة السااااااااارد الساااااااااينميئي وم ترك الم ااااااااايهم نوتأتي و

البصااااااارية المنألذع وتقنية ممةكة لحقيقة الألر  ويع الكت  والحجوم وال اااااااخصاااااااييت ال م اة وغيرهي، 
عع والتي تحم  ةو  التسااااالية والألكيهة، مي الرو  النقمية الهيدفة الى اةااااا   المجتمي والتي تنم 

دوافي تأملية وف قلية لم تصب بأ ل مي.ون تقم أ  تأسيسيت تكييف فيلم ةح ت جليألر وعوالمز ام 
واامأت منااذ كتاايبااة جيلألر لهااي فقاام تألرد بكتاايبااة الروايااة بحضااااااااااااااوة التقنياايت الألنيااة الم ئمااة لل ماا  

لسينيةيو ويمير )مؤلف الأليلم هو الذي يق ي ا)السينميئي او التلألزيوني، وفمي يمعني ن تقم ايضًي أ  
وفحسااب ت بير ةينيز كلير، هنيك مع يبني  (448)((االخراج الميدي وينألذ مونتيج الم اايهم المصااوةع

التألصاااااااي ت الحركية ل ااااااااخيص واالحماا واالميكع بأنتقيالت ل ة مرئية مم ن ة بييقيع متوافق 
يو  حيضااارع اواًل اب  مي سااارد االحماا ومرساااومة بألوأ  زاهية ومؤثرع، بم نى أ  الساااينمي أو التلألز 

 تمويع الكتيبة، وأنهي مرسومة في الذهع اب  اي اي .
 تكييف فيلم آلة الزمن:

هنيك ةوة متألردع في التكييف لحكيييت اللييلي ال رفية، فقم استخمم هاااااا.ج. ويلز القصة 
مع التخيي  الذي  هب الى تنبؤات  " وهي ب  اااااااااك سااااااااألر  آلة الزمع"االطية في ةوايتز ال ااااااااهيرع 

ميهر الب وطي،  المؤلفلمساااتقب  التي اكمت ةاااحة الخييل ال رفي وال اااراي، وعع الرواية يقول ا
)تبمأ وراو مجهول يحكي عع مجموعة مع االاااااخيص، اجتم وا في منزل ةااااميق لم ت لق عليز )

ه أنز ام اخترع آلة يمكنهي  الرواية اساااام المساااايفر أو عيور الزمع، ويخبر عيور الزمع  اك اةااااماي
السااألر زمنيي إلى الميضااي والى المسااتقب  وفي لقي  ب م  لك يحكي عيور الزمع م يمراتز مي ا لة 

 . (449)((التي اخترعتهي
 غرييه: –روب  االنتكييف فيلم )عدن وبعد( لـ 

غرييز هو الروائي والمخرج، والذي يرغب دائمي الألصااااااااااا  ويع الأليلم والرواية  –األ  ةو  
لجمهوة اب  أ  ينيم في الصاااااااااااااايلة، ومع الذيع ي تقمو  أ  همف ومع المؤمنيع بضااااااااااااااروةع هز ا

)السااااااااااااااينمي التي احلم وهي هي ل ة، ل ة )السااااااااااااااينمي هو خلق االعتقيد بأ  الوهم حقيقة فهو يقول، 
موساااايقية، ااااا رية، ت ااااكيلية وام يكو  اااااري ي المثيلي عمً  يقول، مع خ ل اااااكلز، ااااايئيً آخر 

، وفي احم 1970غرييز فيلمًي ب نوأ  عم  وف م عيم  –ةو  وام أنجز األ   (450)((غير مي يرويز
، وااام ونى أنااز ااتبس فيلمااز عاام  وف اام مع الحكاايياايت ال رفيااةالحواةات الألنيااة ي ترف غرييااز أ  

)أ  )تأثيرات اخرل، يقول عنهي فضً  عع اخصية نسيئية في فيلمز على غراة اخصية اهرزاد 
اف مي، يقمم المرأع ك ااااااااااخصااااااااااية ةئيسااااااااااة، ب م أ  ظ  الرج  هو فيلم عم  وف م، والول مرع في 
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ضااامير الحكيية والموضاااوع ي تمم على نوع مع المسااايةع الت ليمية التي تمتزج يهي التجية  والمحع 
على طريقة جوسااتيع للمركيز دي ساايد، مع جهة ثأنية الحظت أ  وساايئ  االع م الجميهيرية في 

ع مع االسااايطير ال ااا بية وهذا مي يألسااار اتكي  الأليلم على تلك ال يلم الم يةااار تخلق فأنتيزيي جميم
ال نيةااااااار الألأنتيزية نألساااااااهي، فهو ينتق  مع ااااااااهرزاد الى أنجليك مركيزع الم ئكة، فثمة ميثولوجيي 

ممي .ولهذا نجم أ  غرييز من  ب لتز ال ياااااااقة ل ااااااخصااااااية اااااااهرزاد (451)((اخرل ال ينب ي اهميلهي
يئبية والرغبيت ال يطألية المتألجرع، اعتقيدًا منز بمبيغتة الجمهوة عمق الخييالت الزاحألة نحو ال ج

لمث  هذا البني  الهنمساااي فأني اامم لز ااااري يً  ا مظهر  يأ)امي بيلنسااابة للجمهوة، غير المه)فيقول 
حميث، يجم نألسز فيز، لهذا تتقمم القصة ونوع مع االيقيع ال اليومي و  االخبيةي، وتقصم وجهتهي 

في المرساايع، وهذه الوجهة هي الحكيية الألأنتيزية النيجمة عع ساارا  المخيلة ال اابقية، مث  سااألينة تر 
امي الم يمرات الت ليمية بيلنسااااااابة للنجمة كيتريع جوةدأ  فيمكع أ  تقية  بم يمرات اليس في ب د 

 . (452)((ال جيئب
 Iznogoud)*(تكييف فيلم إزنوكود

 خليألة مكي  الخليألة  –اسم الأليلم: ازنوكود 
  2005سنة اإلنتيج: 

 جهة اإلنتيج: فرنسي 
 النوع: تلألزيوني ممولج عرفي 

 الكيتب: بيتريك وراودي، ةينيز جوسنيي 
 سينيةيو: بيتريك وراودي 
 أخراج: بيتريك وراودي 

موةيس  –اليسي بيتيكي  –آةنو ايألراير  –ورنيةد فيةسي  –جيكيوس فيلريت  –تمثي : مي يل وو  
 المي، 

أ  فيلم أزنوكود مع األف م الألرنساااااااية الكوميمية التي تنيولت موضاااااااوعًي مع حكيييت ألف 
ليلة وليلة بقصاااة فيلمية تلألزيونية اساااتممت فكرتهي مع ال  اة ال ااايئ ة ويع الخليألة هيةو  الراااايم 
ووزيره ج ألر البرمكي، وكينت حمود التنيول متمثلة وتحوي  فكرع القصااااااااة األةاااااااالية ال اااااااايئ ة في 

 "Iznaogoudازنوكود "تي  ألف ليلة وليلة إلى مبتكر كوميمي من  فيز الب ولة ل ااااااااااااخصااااااااااااية ك
، وفسااارد مخيلف للقصاااة األةااالية، انقييداً لل اااك  الكوميمي الذي ط ى م ْع يح  محلزوالتي ت ني 

على المكونيت البصرية مي أ  الراوي في مقممتز الذي عر  فيهي التصوةات ال ئقة لألكرع ال ر  
ةتز ال ااااايئ ة، مي  ة ةيي  الصاااااراع مع ةااااانيعة ااااااخصاااااية ازنوكود الماعية إلى اإلطيحة وحضاااااي

بيلخليألة الراااايم وإح ل محلز وتيجز وسااال ينز، وتهمة عمم الكألي ع وان ااا يلز بيلملذات، وام سااايعم 
السرد الأليلمي  لك مع خ ل انحسية مسيحة التأوي  المرافقة ألف يل ال خصييت ووظيئألهي، األمر 
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دلني على تجريم اااخصااية هيةو  الرااايم مع األعميل الألكرية واالجتميعية واإلنتيجية وغيرهي الذي 
مع سل يت ال  ي  وةعيية ال لم المألوفة مي مكينتز ال ئقة، فألي ال ر  البصري، ك ف المخرج 
 بيتريك وراودي عع الثرا  الأليحة لساااال ي  ال اااار  وإغرااز وبحيرات النسااااي  ال يةييت داخ  الق ع

مع رغم على الالتي ت لوهااي القبااي  والماار   الاامالااة على ساااااااااااااامو وةف ااة األجوا  الاامينيااة الملتزمااة، 
الصااااانيعة الملألتة لألااااااكيل والألضاااااي ات ال اااااراية واإلسااااا مية المالة على حضااااايةع وتراا عريق، 

يئر بيسااتخمام األلوا  بأاااكيل أخي ع مي تنوع في الرسااوم والتصاايميم للمحتوييت الذهبية وفهي  الساات
واألعممع وم بس النساااي  والرجيل، األمر الذي اضااا ر المخرج إلى التزام اللق يت ال يمة ال ويلة 

 الكأليلة وهذا الك ف واالغني  الصوةي. 
واألمر األكثر أغنيً  هي ال رو  ال نيئية الرااصااااااااااااة لألر  الرجيل والنسااااااااااااي  مي مختلف 

  وال ر  بأجوائز، والقصمية المتمثلة بكظهية ا الت الموسيقية ال راية، بمي ي قم المزج ويع ال ر 
من  ك اااف األاسااايم األخرل في األجسااايد في الت ري  بخمرهع وحجبهع التيالرااصااايت ال اااراييت 

كيلب و  والساااااااااااااايقي ، والتي جي ت متوافقة مي اعتقيد فكرع التحوي  التي تبنيهي الكيتب والمخرج 
نذاك كبيوت الألساااااق والألجوة التي فت اااااهي القيئم وروادي بيإلاااااايةع إلى األجوا  الجنساااااية السااااايئمع آ

 مكينتز ال سكرية وواليتز. مع رغم على الوولمنكية بحثًي عع اونتز التي لجأت أليهي 
ومع مساااااااااااااتوييت الم يلجة التي اااااااااااااايعت في فيلم ازنوكود هي التحوالت ال جيئبية وفكرع 

م  ييت الساااااارد الصااااااوةي في الضااااااألمعة وتحويلهي إلى كيئع آخر عنم تقبيلهي وفيل كس بمي ي ير 
م يهم المردع والبسيط ال يئر والمصبي  السحري الذي استخممز ازنوكود في فضً  عع الحكيية، 

يز المائم ل طيحة بيلخليألة هيةو  الراااااااايم، وفكرع الميةديع للذهي  بيلبسااااااايط ال يئر إلى ال ة ألسااااااا
لرااااايم وتحريضااااز على اااااع هجوم الساااال ي  وولمنكية وأخبيةه عع اونتز والتي ساااايتزوجهي الخليألة ا

واسااااترجيع اونتز والتخل  مع الخليألة، وتقصاااام المخرج ةساااام اااااك  البساااايط ال يئر وهو في الجو 
 على هيئة ةيةوخ طيئر، ااترانًي بألكرع ال يرا  التي تميع لألكرع البسيط ال راية. 

ونهي كلية لمم  وا ع ااااراية وعرف ة فقم عمم المخرج إلى ةسااام أااااكيل  أمي األجوا  ال اااراي
 في حيعمظيهر خيةجية بمساااااايحيت مع الكثيفة الضااااااوئية، التي ت يملت مي الزمع ب ااااااك  مقني، 

وضاااي ال روش ودواويع المملكة ال اااراية أو ال رفية بحس جميلي ااااراي تنم عع م رفة وتأليةاااي  
 التراا ودايئق الحضيةع ال رفية، وتركيزه على التأليةي  بيللق يت القريبة المتنوعة. 

أمي حركيت الكيميرا فقم حسااامت بمرونة بيل ة ومنساااجمة مي حركة الب   ازنوكود واييدتز 
للم ااااايهم الكوميمية والرااصاااااة وتنوعيت مرنة لزوايي الكيميرا عمت السااااارد وجهيت نظر مت مدع في 
الألهم والم نى، ولحجم المقيةاااام واألهماف التي يرساااامهي الن  الأليلمي الزنوكود، إمي ال ااااخصااااية 

وداعة وفرود أعصااااي  وثرا  نألسااااي يكيد يتقر  مع السااااذاجة،  "الرااااايم"ى على اااااخصااااية فقم ط 
بحركيتز الصااااابيينية في ب   الم ااااايهم وجلسااااايتز الواسااااا ة ويع الحريم وةاصااااايتهع، وعمم اكتراثز 
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بحجم الترمر الذي ينسااااااجز وزيره األول ج ألر، وتجلى هذا في م ااااااهم الحلم للوزير الذي نج  فيز 
حقيقة م ااااايعر عع لخليألة، وكذلك م اااااهم موت الخليألة المختلق الذي ك اااااف في القضاااااي  على ا

 ال  ب ووالئز لخليألتز.
ومع خ ل مي تمحضااز عنز الكتيي توةاا  المؤلف الى جملة مع المأليهيم والم ييير التي 

 اعتممت ادواع لتحلي  النمي ج السينميئية والتلألزيونية واهمهي : 
السااااااااينميئي "ة وليلة في الخ ي  الساااااااام ي البصااااااااري تنوعت أاااااااااكيل تنيول حكيييت ألف ليل .1

ال يلمي في طرائق عمع، منهي األعماد واالاتبيس والتضااااااميع والتحوي  وغيرهي مع  "والتلألزيوني
 منيفذ التكييف والتنيص. 

أ  مسااااااااااااتوييت الم يلجة لحكيييت ألف ليلة وليلة في الخ ي  الساااااااااااام ي البصااااااااااااري ال يلمي  .2
 : ا تية واضييالمفي تجسمت فكريًي وجميليًي 

 البنية السردية.  .أ

 ال خصية.  . 

 الحكيية اإلطية.  .ج

 التحوالت ال جيئبية.  .د

 الجنس.  موضوع .ه

 األجوا  ال راية.  .و

في األغني  الجميلي لز دوة ال اك  الألني المتضامع ل نيةار الل ة البصارية )ساينميئييً وتلألزيونيًي(  .ز
 للحكيييت ال رفية.

ليلة في ب   األعميل السااااااااااااااينميئية والتلألزيونية تن وي ب   م يلجيت حكيييت ألف ليلة و  .3
 ال يلمية على مقيةم وأهماف اجتميعية وثقيفية وسييسية ودينية. 

التأوي  للمضاااااااايميع واألةااااااااول التيةيخية لحكيييت ألف ليلة وليلة عنم ال ر  تقيطي مي ثقيفة  .4
ال ااااار  وال ر  أحيينيً في ب   القيم ال رفية واإلسااااا مية وكذلك القصااااا  عنم تحويلهي إلى 

 منجزات بصرية. 
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م، أول مع نق  ألف ليلة وليلة إلى أوةوفي، عنممي كي  سااااااااأليرًا لألرنسااااااااي في القساااااااا ن ينية، وايةد الملك 1715-1646أن وا  غيالنم )*(
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 .42ةألي  خلوةي، )مصمة سيوق( ص(122)
 .78ةألي  خلوةي، المصمة نألسز، ص(123)
، 1، داة أفي ، ب ماد، ال مد عبم الواحم لؤلؤع، )وليم ااكسابير، ةاوةع المجتمي في مسارحية تيمو  األثيني، مجلة أفي  عرفيةينظر: (124)

 . 79( ص1977آ اة، 
 .79المصمة نألسز، ص(125)
 . 298عبم اإللز كميل الميع، )مصمة سيوق( ص (126)
( 1982عبم الجبية محمود السااااااااااايمرائي، )أثر ألف ليلة وليلة في ا دا  األوةوفية، الموساااااااااااوعة الصااااااااااا يرع، داة الجيح ، ب ماد،  (127)

 . 103ص
 . 35يل المختيةع، ترجمة: محمم القصيص، الهيئة ال يمة للكتي ، سلسلة المسر  ال يلمي، الكويت( صموليير، )مع األعم (128)
 . 1حمود المغي ي، )مصمة سيوق( ص (129)
مصاا ألى ميهر، )نزوع ال ياااق، تأليف جوتز، ترجمة: مصاا ألى ميهر، مساارحييت عيلمية، الماة القومية لل بيعة والن اار، القيهرع،  (130)

 . 70( ص1966
 . 12( ص1992احمم محمم ال حي ، )ب ماد في ألف ليلة وليلة، داة ال ؤو  الثقيفية ال يمة، ب ماد،  (131)
 .362ميهر الب وطي، )مصمة سيوق( ص(132)
 .10احمم محمم ال حي ، )ب ماد في ألف ليلة وليلة، مصمة سيوق( ص(133)
كيظم سااااااااا م الميع، )أجوا  ألف ليلة وليلة في األوفرا والبيليز، مجلة التراا ال ااااااااا بي، عمد خيص، دائرع ال اااااااااؤو  الثقيفية، ب ماد،  (134)

 .246( ص1989
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 . 16( ص2007ليع ثوةنتو ، )النسي  في لوحيت المست رايع، ترجمة: مروا  س م الميع، داة الممل للثقيفة والن ر، ب ماد،  (135)
 . 442( ص1964هونكز، )امس ال ر  تس ي على ال ر ، داة ةيدة، ويروت،  زي ريم (136)
 . 13( ص1992وة، )ال ر  في مرآع الرسم الألرنسي، من وةات جروس ورس، ويروت، بجي  ج (137)
 . 119( ص2003داود سلوم، )األد  المقية ، مؤسسة المختية للن ر والتوزيي، مصر الجميمع،  (138)
 .17ص جي  جوة، مصمة سيوق، (139)
 . 9زي ريم هونكز، )مصمة سيوق( ص (140)
 . 16( ص1965عبم الرحمع وموي، )دوة ال ر  في تكويع الألكر األوةوفي، من وةات داة ا دا ، ويروت،  (141)
رفي، انكيةنيثيو  سينت ت، )لوةكي ال يعر وال يلم ال رفي األنملسي، ترجمة: ةف ت ع ألز، مجلة ا دا  األجنبية، اتحيد الكتي  ال  (142)

 . 3( ص2004، ةيف 119دم ق، ال مد 
عبم الجبية محمود السااااااايمرائي، )أثر اللييلي ال رفية في ال ااااااا ر األوةوفي، مجلة التراا ال ااااااا بي، عمد خيص، ال اااااااؤو  الثقيفية،  (143)

 . 257( ص1989ب ماد، 
 . 64ةألي  خلوةي، )مصمة سيوق( ص (144)
 ألف ليلة وليلة.. (145)
 .263وفي، مصمة سيوق( صعبم الجبية محمود السيمرائي، )أثر اللييلي ال رفية في ال  ر األوة (146)
داود ساااالوم، )ةااااوة مع تأثير ألف ليلة وليلة في ا دا  األوةوفية الك ساااايكية والحميثة، مجلة التراا ال اااا بي، عمد خيص، دائرع  (147)

 .112( ص1989ال ؤو  الثقيفية، ب ماد، 
 .11( ص1981نيجية مراني، )آثية عرفية في حكيييت كينترفري، داة الرايم، ب ماد،  (148)
 . 25( ص1983، من وةات داة الجيح ، ب ماد، 126كيظم س م الميع، )حكيييت كينترفري، الموسوعة الص يرع  (149)

لألد  ال رفي والحضاايةع اإلساا مية لز دةاساايت عمع منهي: اإلساا م وحضاايةتز أبحيثز كيتب ومترجم ونيام وفني ، كرس انمةيز ميكي :  )*(
 ، وترجم كليلز ودمنة وحكيية عجيب وغريب. 1973-1967، والج رافية الب رية لل يلم اإلس مي 1968

، 6ة للكتي ، المجلم هييم أوو الحساااايع، )ألف ليلة وليلة في ضااااو  النقم الألرنسااااي الم يةاااار، مجلة فصااااول، الهيئة المصاااارية ال يم (150)
 .216( ص1989ال مد الرابي، القيهرع، 

 . 141داود سلوم، )مصمة سيوق( ص(151)
 .79ميهر الب وطي، )مصمة سيوق( ص(152)
 .80صلمصمة نألسز، اميهر الب وطي، (153)
 . 105داود سلوم )ةوة مع تأثير ألف ليلة وليلة في ا دا  األوةوفية الك سيكية والحميثة، مصمة سيوق( ص (154)
 . 21( ص2006جيوفيني ووكيايو، )الميكيميرو ، ترجمة: ةيل  علميني، داة الممل، ب ماد،  (155)
 .156ميهر الب وطي، )مصمة سيوق( ص(156)
 .27جيوفيني ووكيايو، )مصمة سيوق( ص(157)
 . 102( ص1999ألف ليلة وليلة، )حكيية الوزير األول في كيم النسي ، داة الكتب ال لمية، ويروت،  (158)
 . 111( ص574ألف ليلة وليلة، )الليلة  (159)
 .111( ص574ألف ليلة وليلة، )الليلة (160)
 . 17كيظم س م الميع، )حكيييت كينترفري، مصيدةهي ونظيئرهي ال رفية، مصمة سيوق( ص (161)
 . 13-12ينظر: نيجيز مراني، )مصمة سيوق( ص (162)
نظرية األد ، ترجمة محي الميع ةاااااابحي، مراج ة حساااااايم الخ يب، المجلس األعلى لرعيية الألنو  اوسااااااتع واةيع، ةينيز ويليك، ) (163)

 . 131ص (1972وا دا  وال لوم االجتميعية، م ب ة خيلم ال راوي ي، 
 . 179ألف ليلة وليلة، )حكيية الملك عمر الن مي ( ص (164)
 . 53يت كينترفري، مصيدةهي ونظيئرهي ال رفية، مصمة سيوق( صكيظم س م الميع، )حكييينظر (165)
 . 45ميهر الب وطي، )مصمة سيوق( ص (166)
 (. 2003داة أويي لل بيعة والن ر، طراولس، ، احمم الصم ياسم الوةدع، ترجمة: ةواية امبرتو ايكو، ) (167)
كراد، بحث من ااااااااوة في مواي ساااااااا يم يق يع، وكلية ا دا  وال لوم وع امبرتو ايكو، )حياااااااااية على اساااااااام الوةدع، ترجمة: ساااااااا يم  (168)

 . 2( ص2005اإلنسينية، مكنيس، 
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 . 19( ص1999ألف ليلة وليلة، )حكيية وزير الملك يوني ، المجلم األول، داة الكتب ال لمية، ويروت،  (169)
 . 559( ص2003الوةدع، ترجمة: احمم الصم ي، داة أويي لل بيعة والن ر، طراولس،  امبرتو ايكو، )اسم (170)
لينما هت ااااو ، )ةواية الرواية التيةيخية، تساااالية الميضااااي، ترجمة: اااااكري مجيهم، مجلة فصااااول، الهيئة المصاااارية ال يمة للكتي ،  (171)

 . 104( ص1993(، القيهرع، 2، ال مد )12المجلم 
 . 516م الوةدع، مصمة سيوق( صامبرتو ايكو، )اس (172)
 . 5( ص2006فولتير، )اص  وحكيييت، ترجمة: سلمي  حرفوش، داة الممل للن ر والثقيفة، ب ماد،  (173)
 .5المصمة نألسز، ص(174)
ااااااريألي عبم الواحم، )أثر ألف ليلة وليلة في أد  فولتير القصاااااصاااااي، مجلة المواف األدوي، اتحيد الكتي  ال رفي، دم اااااق، ال مد  (175)

 . 5( ص2000، أيية 349
 . 11( ص2003اية، )أةول الرواية الثقيفية، عمد خيص، اتحيد الكتب ال رفي، دم ق، ر عبم القيدة، ا (176)
 .11)مصمة سيوق( ص ينظر: اريألي عبم الواحم، (177)
 . 13المصمة السيوق نألسز، ص (178)
، عمي ( 28بساايم حجية، )أجزا  مع ساايرع  اتية خوةخي لويس ووةخيس، ترجمة وأعماد: مجلة نزول، مؤسااسااة نزول للن اار، ال مد  (179)

 . 8ص
 (. 1988ب ماد، تقرير ورودي واص  أخرل، ترجمة: نهيد الحييك، داة ال ؤو  الثقيفية ال يمة، ، )خوةخي ووةخيس(180)
 . 9-7ص المصمة نألسز،(181)
 . 246( ص2008وحيم وع وو عزيز، )حمود التأوي ، ارا ع في م روع امبرتو ايكو النقمي، الماة ال رفية لل لوم نيارو ، الجزائر،  (182)
والن اار، عمي ، ال مد  وييرمي ااايري، )ووةخيس والحكيية التخيلية، ترجمة: محمم آيت ن ميم، مجلة نزول، مؤسااسااة نزول للصااحيفة (183)

 . 2( ص2000، 21
 . 142( ص2007خوةجي لويس ووةخيس، )ةن ة ال  ر، ترجمة: ةيل  علميني، داة الممل للن ر، ويروت،  (184)
 .70المصمة نألسز، ص(185)
(، اتحيد 09سااااااااااايرخو ميثييس، )الحضاااااااااااوة ال رفي في أد  أميركي ال تينية، ترجمة: ةف ت ع ألة، مجلة ا دا  األجنبية، ال مد ) (186)

 . 5( ص1997الكتي  ال ر ، دم ق، 
 . 9( ص1996س يم ال ينمي، )مقممة ترجمة لقص  ووةخيس الصيني، المؤسسة ال رفية للمةاسيت والن ر، ويروت،  (187)
 .9المصمة نألسز، ص (188)
سااتي غيسااموسااع، داة الممل للثقيفة والن اار، ويروت،  –هينس كريسااتيي  أنمةسااع، )اصاا  وحكيييت خرافية، ترجمة: دنى غيلي  (189)

 . 9( ص2006
 . 181هينس كريستيي  أنمةسع )اصة الحقيبة ال يئرع( ص (190)
 .9هينس كريستيي  أنمةسع المصمة نألسز، ص(191)
 . 52ميهر الب وطي، )مصمة سيوق( ص (192)
 .97يةلز ديكنز، )اصة ممنيتيع، داة الكتب ال لمية لل بيعة والن ر، ب ماد،  .ت( صت  (193)
 . 48( ص1986كولع ولسو ، )فع الرواية، ترجمة: محمم دةوية، داة المأمو  للترجمة، ب ماد،  (194)
 .90ميهر الب وطي، )مصمة سيوق( ص (195)
 .91المصمة نألسز، ص،  ميهر الب وطي (196)
 .93صمة نألسز، صالمميهر الب وطي (197)
، اتحيد الكتي  ال ر ، دم ق، 125أ.س.ديمتريف، )نظرية الرومينسية ال رفية، ترجمة: نوف  ينوف، مجلة ا دا  األجنبية، ال مد  (198)

 . 14( ص2006
 . 204( ص1977واإلةايد القومي، دم ق، ممخ  الى الرواية االنكليزية، ترجمة هيني الراهب، وزاةع الثقيفة )اةنولم كيت ، (199)
 . 98ميهر الب وطي، )مصمة سيوق( ص (200)
 .98المصمة نألسز، ص(201)
 . 8( ص2008ةوفرت لويس ستيألنسو ، )دكتوة حيك  ومستر هييم، ترجمة: جوال  حيجي، داة الممل للثقيفة والن ر، ب ماد،  (202)
 . 100ينظر: ميهر الب وطي، )مصمة سيوق( ص (203)
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 .124ي لوفوك، )مصمة سيوق( صويرس (204)
 . 101ميهر الب وطي، )مصمة سيوق( ص (205)
 . 239محسع جيسم الموسوي، )الواوع في دائرع السحر، ألف ليلة وليلة في النقم األدوي االنكليزي، مصمة سيوق( ص (206)
 .239محسع جيسم الموسوي، المصمة نألسز، ص(207)

 .1859-8617وفلهلم جرم  1863-1785األخويع همي ي قو  )*(
 . 111داود سلوم،)ةوة مع تأثير ألف ليلة وليلة في ا دا  األوةوفية، مصمة سيوق( ص (208)
 . 143داود سلوم )األد  المقية  في المةاسيت المقيةنة، مصمة سيوق( ص (209)
 . 78عبم الجبية محمود السيمرائي، )مصمة سيوق( ص (210)
 . 295( ص1994، ال مد األول، القيهرع، 13جميم، مجلة فصول، المجلم فرييل جبوةي غزول، )جولة في نقم ألف ليلة ال (211)
 . 110ميهر الب وطي، )مصمة سيوق( ص (212)
 . 95ة   ةيل ، )مصمة سيوق( ص (213)

 ةوفرت هيمبسع، أستي  األد  االنجليزي في جيم ة لنم .)*(

 . 295فرييل جبوةي غزول، )مصمة سيوق( ص (214)
 . 111ميهر الب وطي، )مصمة سيوق( ص (215)
( 1980، داة الجيح  للن اااار، ب ماد، 78آيي  وات، )ظهوة الرواية االنكليزية، ترجمة: يوئي  يوسااااف عزيز، الموسااااوعة الصاااا يرع  (216)

 . 130ص
 . 113ميهر الب وطي، )مصمة سيوق( ص (217)
 . 114ميهر الب وطي، المصمة نألسز، ص(218)
( 1980عبم الواحم لؤلؤع، )ت.س اليوت، األة  اليبي ، ال ااايعر والقصااايمع، المؤساااساااة ال رفية للمةاسااايت والن ااار، ويروت، ينظر (219)

 . 38ص
 .39ينظر: ميهر الب وطي، )مصمة سيوق( ص (220)
 . 30( ص1999يية الممينة المسحوةع، المجلم األول، داة الكتب ال لمية، ويروت، ألف ليلة وليلة، )حك (221)
 . 144( ص1987محمود طراونة، )ممخ  إلى األد  المقية  وت بيقز على ألف ليلة وليلة، داة ال ؤو  الثقيفية ال يمة، ب ماد،  (222)
، اتحيد الكتي  ال ر ، 126وف، مجلة ا دا  األجنبية، ال مد أ.  نيكليوكع، )علم الجميل الرومينسااااااي األمريكي، ترجمة: نوف  ني (223)

 . 4( ص2006دم ق، 
، داة 119ديأليم ساااااانكلير، )ادغية الع وو، ترجمة: ساااااا فة الحجيوي، من ااااااوةات وزاةع الثقيفة واألع م، ساااااالساااااالة الكتب المترجمة،  (224)

 .186( ص1982الرايم للن ر، ب ماد، 
 . 97( ص2005ي، )اهرزاد ترح  إلى ال ر ، ترجمة: فيطمة الزهرا ، ازةوي ، المركز الثقيفي ال رفي، ويروت، يسفيطمة المرن (225)
 . 20ميهر الب وطي، )مصمة سيوق( ص (226)
 . 26ص المصمة نألسز،ميهر الب وطي، (227)
 . 3( ص1998، هرمي  ملألي ، )موفي ديك، ةواية، ترجمة: أحسي  عبيس، داة الممل للثقيفة والن ر، ويروت (228)
 . 76( ص1999س م البيزعي، )مقيةفة ا خر، دةاسيت في األد  المقية ، داة ال رو ،  (229)
 . 60ة   ةيل ، )مصمة سيوق( ص (230)
محمم اااايهيع، )موفي ديك ويع انتقيل الم نى واةتحيل الن ، مجلة أوا ، جيم ة البحريع، كلية ا دا ، مؤساااساااة األييم للصاااحيفة  (231)

 . 148( ص2005وزيي، المنيمة، والن ر والت
 .158عبم الجبية محمود السيمرائي، )أثر ألف ليلة وليلة في ا دا  األوةوفية، مصمة سيوق( ص (232)
 .105داود سلوم، )ةوة مع تيثير ألف ليلة وليلة في ا دا  األوةوفية، مصمة سيوق( ص (233)
محمم ةفيعي، األلف كتي ، مكتبة نهضاااة مصااار، الألجيلة، القيهرع(  جونيثي  ساااويألت، )ةح ت جلألر، الجز  األول، ترجمة: محمم (234)

 . 90-89ص
 ألف ليلة وليلة.  (235)
 . 110داود سلوم، )ةوة مع تأثير ألف ليلة وليلة في ا دا  األوةوفية، مصمة سيوق( ص (236)

 (.2007لن ر، ويروت، ميجي  دي سيرفينتس، )ةواية دو  كي وت، ترجمة عبم الرحمع وموي، داة الممل للثقيفة وا )*(
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 . 7( ص2007عبم الرحمع وموي، )تصوير عيم لرواية دو  كيخوتة، ارفينتس، داة الممل للثقيفة والن ر، ويروت،  (237)
احمم فؤاد، )ال يم  التيةيخي وع اة اإلس م بيل ر ، من وةات وزاةع األوايف، المجلس األعلى لل ؤو  اإلس مية، القيهرع(  تن مي (238)

 . 4ص
 . 355( ص2007ينتس، )دو  كي وت، ترجمة: عبم الرحمع وموي، داة الممل للثقيفة والن ر، ويروت، فسر  (239)
ي ، ترجمة: ومة الميع عرودكي، مراج ة: جوةج زينيتي، مركز اإلنمي  القومي، ويروت، مي اااااااااي  فوكو، )الكلميت واألاااااااااايي ، التمث (240)

 . 61( ص1990
 . 6نظيرع الكنز، )مصمة سيوق( ص (241)
 .6نظيرع الكنز، المصمة نألسز، ص(242)
 .7نظيرع الكنز، المصمة السيوق نألسز، ص(243)
 . 73سهير القلميوي، )مصمة سيوق( ص (244)
 . 24ةفي  حسيع النمر، )مصمة سيوق( ص (245)
 . 173ينظر: ميهر الب وطي، )مصمة سيوق( ص (246)
 .176ميهر الب وطي، )مصمة سيوق( ص(247)
، مكتبة ، ترجمة: ميهر نسااااااايم، مراج ة: فريم عبم الرحمع185يةك تويع، )م يمرات هيكلبري فع، سااااااالسااااااالة األلف كتي  ينظر: م (248)

 .8-7مصر، داة مصر لل بيعة،  .ت( ص
 . 77س م البيزعي، )مصمة سيوق( ص (249)
 .77س م البيزعي، )مصمة سيوق( ص(250)
نوة ثرو  فراي، )دةاسة طريق اإلسراف ضمع كتي  األس وةع والرمز، ترجمة: جبرا إوراهيم جبرا، من وةات وزاةع األع م، سلسلة  (251)

 .18-17( ص1973الكتب المترجمة، ب ماد، 
 .7(، ص2008إيزاوي  اللينمي، )حكيييت ايألي لوني، ترجمة: ةيل  علميني، داة الممل للثقيفة والن ر، ويروت،  (252)
 .10لمصمة نألسز، صاإيزاوي  اللينمي، (253)
 .11مصمةنألسز، صالإيزاوي  اللينمي، (254)
ينظر: )بيولو كويلو، الخيمييئي، مع وةائي األد  ال يلمي، ترجمة: جواد ةااااااااييوي، اااااااااركة الم بوعيت للتوزيي والن اااااااار، ويروت،  (255)

 . 9( ص2004
. كوم + مواي أخوية، 48على أ  تكو  مختلألًي، من ااااااااااوةع في مواي عر   ، ب نوا : تجرأوبيولو كويل يسااااااااااي، )مقيولة مر ةيي  وي (256)

10/4/2007 WWW. Akhawia. net. 
 ألف ليلة وليلة.  (257)

في بيةيس، كي  اووه مع المساااااارحييع، توفيت أمز، ولم ي تع كريبيو  األ  وترفية  1707ولم كلود وروساااااابير جوليو دو كريبيو  ساااااانة )*(
 وينهمي.اونز ون أ ةراعًي كبيرًا 

 . 890مجم الميع محمم وع ي قو  الأليروز آبيدي، )مصمة سيوق( ص (258)
ااااريألي عبم الواحم، )ألف ليلة وليلة وأثرهي في الرواية الألرنساااية في القر  الثيمع ع ااار، ةسااايلة ميجساااتير غير من اااوةع مقممة إلى  (259)

 . 257( ص1983جيم ة ب ماد، كلية ا دا ، 
، اتحيد الكتي  ال ر ، دم اااااااااااااق، 348، )كرفيو  االوع وألف ليلة وليلة، مجلة المواف األدوي، ال مد ينظر: ااااااااااااااريألي عبم الواحم (260)

 . 4( ص2000
 . 283ينظر: اريألي عبم الواحم، )ألف ليلة وليلة وأثرهي في الرواية الألرنسية في القر  الثيمع ع ر، مصمة سيوق( ص (261)
 . 80ينظر: عبم الجبية محمود السيمرائي، )أثر ألف ليلة وليلة في ا دا  األوةوفية، مصمة سيوق( ص (262)
 . 5( ص2005غيوريي  ميةكيز، )ع ت ألةوي، ترجمة: ةيل  علميني، داة الممل للثقيفة والن ر، ب ماد،  (263)
 .5المصمة نألسز، ص(264)
 . 67ص (1990غيوري  ميةكيز )ةائحة ال وافة، اأحيديث مي ميةكيز، ترجمة: محمم ال  يري، داة ال ؤو  الثقيفية ال يمة، ب ماد،  (265)
عأليف عبم الم  ي، )السارد ويع الرواية المصارية واألمريكية، دةاساة في واا ية القيع، من اوةات داة ةؤية للن ار والتوزيي، القيهرع،  (266)

 . 55( ص2007
 . 91ويرسي لوفوك، )مصمة سيوق( ص (267)
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 . 2( ص2007(، 307خلي  وي ية، )عميةع المبمع، ولزاك نمو جًي، جريمع النوة، اةماة الحز  ال يوعي السوةي، دم ق، ال مد ) (268)
 . 147( ص1999عبم الرزا  األةألر، )المذاهب األدوية لمل ال ر ، من وةات اتحيد الكتي  ال ر ، دم ق،  (269)
 .125( ص1961ني خ بة، )أاهر المذاهب المسرحية، أداةع الثقيفة واإلةايد القومي، الم ب ة النمو جية الحلمية الجميمع، دةي (270)
جهيد ع ي ن يساااااة، )الرواية والسااااارود السااااام ية والبصااااارية، الرواية والساااااينمي.. مسااااايةات مقيةنة، البحث الخيمس في كتي  الرواية  (271)

 . 227( ص2008س الوطني للثقيفة والألنو  وا دا ، الكويت، ال رفية ممكنيت السرد، المجل
 . 131( ص2006ارف الميع ميجموليع، )الصوةع السردية في الرواية والقصة والسينمي، ةؤية للن ر والتوزيي، القيهرع،  (272)
 . 401( ص2007السرد السينميئي، الهيئة المصرية ال يمة للكتي ، القيهرع، ، )فيض  األسود(273)
 . 14( ص2000جو  كونر، )نظرية التلألزيو ، ترجمة: أديب خضوة، سلسلة المكتبة اإلع مية، دم ق،  (274)
 ( الصألحة الثقيفية. 2007أحمم الحقي ، )السرد السينميئي، ويع السينيةيو والصوةع، جريمع ال ر  األوسط المولية، لنم ،  (275)
 . 144ص (2005داة ال ؤو  القيفية ال يمة، ب ماد، الخ ي  السينميئي مع الكلمة الى الصوةع ، )طيهر عبم مسلم(276)
 . 8( ص2006، ترجمة: فيئز ب وة، المؤسسة ال يمة للسينمي، دم ق، ةوجيز اودأ ، )السينمي وأنتيج الم نى (277)
، ترجمة: أنوة عبم ال زيز، مراج ة: نظمي لواي، داة نهضاااااااااااااة مصااااااااااااار، الألجيلة، القيهرع، الجميل جي  ورتليمي، )بحث في عيلم (278)

 . 557( ص1970
 .207 ، )مصمة سيوق( صاةوجيز أود (279)
 .217المصمة نألسز، صا ،ةوجيز أود280)
 .226جهيد ع ي ن يسة، )مصمة سيوق( ص (281)
 .192-191( ص2007كيظم مؤنس، )دةاسيت نقمية في جميلييت ل ة الخ ي  البصري، عيلم الكتب الحميثة، اةفم،  (282)
 .30( ص2006علي أوو ايدي، )ل ة السينمي، من وةات وزاةع الثقيفة، المؤسسة ال يمة للسينمي، دم ق،  (283)
 .101( ص1987يبة للراديو والتلألزيو ، داة ال رو ، جمع، كرم البي، )فع الكت (284)
ادةيي  ورون ، )ساااينيةيو الأليلم الساااينميئي، تقنية الكتيبة للساااينمي، الألع السااايبي، ترجمة مصااا ألى محرم، المؤساااساااة ال يمة للساااينمي،  (285)

 .65( ص2007
 .17( ص1984مكتبة النهضة، ويروت،  المةامي، ترجمة: يوسف عبم المسي  ثروت، من وةات ي ميةلتع اسلع، )ت ر  (286)
 . 7جي  متري، )علم نألس وجميل السينمي، القسم األول، ترجمة: عبم هللا عوي ق، وزاةع الثقيفة، دم ق( ص (287)
 . 7( ص2009ميةسي  ميةتع، )الل ة السينميئية والكتيبة بيلصوةع، ترجمة: س م مكيوي، وزاةع الثقيفة، دم ق،  (288)
 .12المصمة نألسز، ص(289)
( 2000عقي  مهمي يوسااااااف، )جي وية الصااااااوةع السااااااينميئية، دةاسااااااة في جميلييت السااااااينمي، داة الكتي  الجميم المتحمع، طراولس،  (290)

 . 13ص
( 2006، )الوساااايط السااااينميئية، ترجمة اوية حمزاوي، الألع الساااايبي، وزاةع الثقيفة المؤسااااسااااة ال يمة للسااااينمي، دم ااااق، لويس جيكو  (291)

 . 372ص
 .353، صالسيوقالمصمة لويس جيكو ، (292)
 . 76( ص1996طز حسع الهيامي، )تجنيس السينيةيو، أطروحة دكتوةاه غير من وةع، جيم ة ب ماد، كلية الألنو  الجميلة، ب ماد،  (293)
 .11ارف الميع ميجموليع، )ويأ  اهرزاد، مصمة سيوق( ص (294)
 .48المصمة نألسز، ص (295)
 .62ف ديمير ورو ، )مصمة سيوق( ص (296)
 .5( ص2008نوير الألرنسية والحضيةع ال رفية، من وةات اتحيد الكتي  ال رفي، دم ق، جميل احيم، )ةواية عصر الت (297)
 .21( ص1980محسع جيسم الموسوي، )ألف ليلة وليلة في نظرية األد  االنجليزي، من وةات مركز اإلنمي  القومي، ويروت،  (298)
للأليلم الروائي ال يلمي، ةسيلة ميجستير غير من وةع، جيم ة  يهر مجيم إوراهيم، )تنيص األسيطير ال رااية في الصييغة السينميئيةم(299)

 . 23( ص2001ب ماد، كلية الألنو  الجميلة، ب ماد، 
 .117جيرالم ورنس، )مصمة سيوق( ص (300)
 .244( ص1994ةوفرت اولتز، )السيميي  والتيوي ، ترجمة: س يم ال أنمي، المؤسسة ال رفية للمةاسيت والن ر، ويروت،  (301)
 .46( ص1996محمم عنيني، )م جم المص لحيت األدوية الحميثة، دةاسة وم جم، مكتبة لبنأ ، نيارو ،  (302)
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ماة ال اااااااااااااؤو  الثقيفية ال يمة، أفي  عرفية، ب ماد، ميةك أنجينو، )مألهوم التنيص في الخ ي  النقمي الجميم، ترجمة أحمم المميني (303)

 ( ص.1987
 .410صالمصمة نألسز،  (304)
م البماعي، )الحمود الأليةاالة ويع التنيص الألني المحكم والسااراة األدوية، جريمع الوطع ال مينية، مؤسااسااة محمم وع سااليمأ  عبم الحلي(305)

 .6( ص2007ال يئيع، عمي ، 
عيمر ال ااااو ، )التضااااميع واالاتبيس وع اتهمي بمألهوم التنيص، جريمع الجميهير، من ااااوةات مؤسااااسااااة الوحمع للصااااحيفة وال بيعة  (306)

 . 2( ص2009، حلب، والن ر
عز الميع المنيةاارع، )التنيص والت ص، في الموةوا النقمي، مجلة نزول ال مأنية مؤسااسااة نزول للصااحيفة والن اار والتوزيي، ال مد (307)

 .19( ص2008(، عمي ، 56)
 .11ايزاوي  اللينمي، )مصمة سيوق( ص (308)
 .83( ص2001ةات اتحيد الكتي  ال ر ، دم ق، عبم هللا أوو هيف، )التنمية الثقيفية لل أل  ال رفي، من و  (309)
 (.10القرأ  الكريم، سوةع طز ) (310)
 .84عبم هللا أوو هيف، )مصمة سيوق( ص (311)
طيهرع داخ  طيهر )ألمواف األنتقيئي واهميتز في توظيف التراا لل أل ، مركز النوة للمةاسيت، الجيم ة المستنصرية، كلية الترفية  (312)

 .13( ص2009األسيسية، ب ماد، 
م جب ال مواني، )ةحلة التنيةاااااااااية إلى النقم ال رفي القميم، ع ميت في النقم، دةاساااااااااة مع من اااااااااوةات كلية ا دا ، جيم ة الملك  (313)

 .9( ص2002س ود، الريي ، 
 .84عبم هللا أوو هيف، )مصمة سيوق( ص (314)

)315(FERIAL J. CHAZOUL: NOCTURNAL Poetics, The ARABIAN Nights, 

INCOMPARATIVE CONTEXT The AMERICAN UNVERSITY in CAIRO PRESS 

1996, P. 10 . 
 .53سهير القلميوي )مصمة سيوق( ص (316)
 .23محسع جيسم الموسوي، )مصمة سيوق( ص (317)
 .23محسع جيسم الموسوي، المصمة نألسز، ص(318)
 .6( ص2004، 129احمم عبم الم  ي حجيزي، )في أوفرا فرانكألوةت  بحني النسي ، جريمع األهرام، القيهرع، ال مد  (319)
 .1حمود المغي ي، )مصمة سيوق( ص (320)
 .106( صأثر ألف ليلة وليلة في ا دا  ال رفية، مصمة سيوق، )عبم الجبية محمود السيمرائي(321)
وليلة في نظرية األد  االنجليزي، الواوع في دائرع السااااحر، من ااااوةات مركز األنمي  القومي،  محسااااع جيساااام الموسااااوي، )ألف ليلة (322)

 .80( ص1980ويروت، 
 .215المصمة نألسز، ص سع جيسم الموسوي،مح(323)
 .218، صالسيوقالمصمة  ،محسع جيسم الموسوي (324)
 .114وحيم وع وو عزيز، )مصمة سيوق( ص (325)
 .486( ص1974دةاسة جميلية وفلسألية، م ب ة جيم ة عيع امس،  جيروم ستروم، )النقم الألني، (326)
 .29عبم الملك مرتي ، )مصمة سيوق( ص (327)
محمم ورادع، )الف ليلة وليلة أو القول األساااااااااير، جميل الميع وع ال ااااااااايخ، ترجمة: محمم ورادع، عثمأ  الميلو، يوساااااااااف األن يكي،  (328)

 .10( ص1998مقممة محمم ورادع، الم روع القومي للترجمة، 
 .183( ص2009، المجلس الوطني للثقيفة والألنو  وا دا ، الكويت، 1ورترأنم ةس ، )حكمة ال ر ، ج (329)
 .101( ص2000سيمية احمم علي، عبم ال زيز ارف، )المةامي في األ اعة والتلألزيو ، داة الألجر للن ر والتوزيي، القيهرع،  (330)
محمم محمود يوسف، )مع المسؤول عع ت ويز ةوةع المسلميع في ال ر ، ةحيألة بي  الس ودية، عع مواي داة المواي ال رفي،  (331)

 .1( ص2008الريي ، 
 .30يس الزفيمي، )مصمة سيوق( صا (332)
 .252كرم البي، )مصمة سيوق( ص (333)
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 .161مصمة سيوق، صميهر الب وطي، (334)
 .163المصمة نألسز، صميهر الب وطي، (335)
 .47 ، )مصمة سيوق( صفسيلأليي بي (336)
 .87نمةا نيداف، )مصمة سيوق( صيس (337)
 .12مصمة سيوق( صارف الميع ميجموليع، )ويأ  اهرزاد، الت ك ت النوعية،  (338)
محساااااع جيسااااام الموساااااوي، )مقممة لمةاساااااة االساااااهيميت ال رفية في ةفم الرواية ال يلمية، مجلة االا م، ال مد األول، السااااانة الراب ة  (339)

 .17( ص1978ع رع، وزاةع الثقيفة، ب ماد، 
)ممخ  إلى األد  ال جيئبي، ترجمة: الصااااااااميق وو ع م، مراج ة محمم ورادع، داة اااااااااراييت للن اااااااار والتوزيي، ، تزايتيت تودوةوف(340)

 .44ص( 1994القيهرع، 
 .129المصمة نألسز، ص (341)
نو  الألني، ساالساالة عيلم الم رفة، المجلس الوطني للثقيفة والأل   ااايكر عبم الحميم، )التألضااي  الجميلي، دةاسااة في ساايكولوجية التذو  (342)

 .374-373( ص1999واالد ، الكويت، 
 .384صمة نألسز، صالمايكر عبم الحميم، (343)
 .254( ص2002ةيجيس دوفريز، )حييع الصوةع وموتهي، ترجمة: فريم الزاهي، من وةات افريقيي ال ر ، ويروت،  (344)
 .56( ص2008كيظم مؤنس، )خ ي  الصوةع االتصيلي وهذيأ  ال ولمة، عيلم الكتب الحميث، اةفم،  (345)
 .153( ص2007نأنيع الت كيليع ال رااييع، ب ماد، عقي  مهمي، )السؤال الجميلي، سلسلة ع تية الثقيفية، اةماة جم ية الأل (346)
نواف عموا ، )األطأليل والتلألزيو ، الوااي واالفي ، مجلة البحوا للمةاسااااااااااااايت اال اعية والتلألزيونية، عمد خيص وبرامج االطأليل في  (347)

 .24( ص1979التلألزيو  ال رفي، المركز ال رفي لبحوا المستم يع والم يهميع، ب ماد، 
 .244( ص1979يم أميم، )االع م اال اعي والتلألزيوني، داة الألكر ال رفي، القيهرع، إوراه (348)
موفق الحمماني، )تأثير التلألزيو  على االطأليل، دةاساااااااة من اااااااوةع في مجلة البحوا، عمد خيص، عع ورامج االطأليل في التلألزيو   (349)

 .33( ص1979ال رفي، المركز ال رفي لبحوا المستم يع والم يهميع، ب ماد، 
 .218( ص1963جو  ديوي، )الألع خبرع، ترجمة: إوراهيم زكريي، مراج ة: زكي نجيب محمود، داة النهضة ال رفية، القيهرع،  (350)
 .233وحيم وع وو عزيز، )مصمة سيوق( ص (351)
 .299عبم االلز كميل الميع، )مصمة سيوق( ص (352)
 .25( ص1986، داة ال ؤو  الثقيفية ال يمة، ب ماد، عز الميع إسميعي ، )األسس الجميلية في النقم ال رفي (353)
ميةيو فردوني، )الموضاااااايت واالزيي  في االف م، ترجمة: طز فوزي، مراج ة: ج ل زكي المنأللوطي، المؤسااااااسااااااة المصاااااارية ال يمة  (354)

 .113للتأليف والترجمة وال بيعة والن ر، القيهرع( ص
 .32ق( صمحسع جيسم الموسوي )الف ليلة وليلة في نظرية االد  األنجليزي، الواوع في ادئرع السحر، مصمة سيو (355)
 .32المصمة نألسز، ص ، محسع جيسم الموسوي (356)
 .33المصمة نألسز، ص، محسع جيسم الموسوي (357)
ع   عبم ال زيز السااايم، )الأليلم ويع الل ة والن ، مقيةفة منهجية في أنتيج الم نى والماللة الساااينميئية، المؤساااساااة ال يمة للساااينمي،  (358)

 .131( ص2008دم ق، 
يي علم الجميل السااااينميئي، ممخ  الى ساااايميئية الأليلم، ترجمة: نبي  المبس، مراج ة، ايس الزفيمي، المؤسااااسااااة يوةي لوتمي ، )اضااااي (359)

 .71( ص2001ال يمة للسينمي، دم ق، 
نس ةوفيرت ييوس، )جميلية التلقي، مع اج  تأوي  جميم للن  األدوي، ترجمة: ةاايم ونحمو، المجلس االعلى للثقيفة، الم اروع هي (360)

 .113( ص2004للترجمة، القيهرع،  القومي
( 1993ةالف ستيألسو  وجأ  ة.دوفري، )السينمي فني، ترجمة خيلم حماد، من وةات وزاةع الثقيفة، المؤسسة ال يمة للسينمي، دم ق،  (361)

 .280ص
ة المصاااارية ال يمة للكتي ، حساااايع حلمي المهنمس، )دةامي ال ااااياااااة، ويع النظرية الت بيق، للسااااينمي والتلألزيو ، الجز  الثأني، الهيئ (362)

 .43( ص1990القيهرع، 
 دايقة مصحو  ب زف على البيأنو لا اةيك لوجيع. 23اصر ألف ليلة وليلة: فلم فرنسي ةيمت للمخرج جوةج ميليز، ممتز )*(

 .63( ص1958البرت فولتو ، )السينمي آلة وفع، ترجمة: ة   عز الميع وفؤاد كيم ، مكتبة مصر، القيهرع،  (363)
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 . 3( ص2006علي حمود الحسع، )سينمي هوليود وةوةع النمط ال رفي المقولب، جريمع الصبي ، ب ماد،  (364)

فيلم )اللييلي ال رفية( اصااة وسااينيةيو مي ااي  هوغأ ، اخراج جو  ةاولنز تمثي : ميةيي مونتير )اااهرزاد( وجو  هيل )هيةو  الرااايم(  )*(
 وسأوو )علي وع علي(.

، عمد خيص، داة ال اااااااؤو  الثقيفية ال يمة، ب ماد، ال ااااااا بيعلي مهمي علي، )الف ليلة وليلة في الساااااااينمي ال يلمية، مجلة التراا  (365)
 .167( ص1989

 .91-90يسي، )مصمة سيوق( صنفيطمة المر  (366)
في. إف. ويركينز، )الأليلم كأليلم، فهم االف م وتقييمهي، ترجمة: أسيمة أسبر، سلسلة الألع السيبي، المؤسسة ال يمة للسينمي، دم ق،  (367)

 .83( ص2002
 .34( ص1995جوزيف.م. ووجز، )فع الألرجة على االف م، ترجمة: وداد عبم هللا، الهيئة المصرية ال يمة للكتي ، القيهرع،  (368)
 .499( ص2006ر نيكوللز، )السينمي الخييلية، ترجمة ممحت محألو ، الهيئة المصرية ال يمة للكتي ، مكتبة االسرع، القيهرع، ويت (369)
 .499ويتر نيكوللز،  المصمة نألسز، ص(370)
 .499ويتر نيكوللز،  المصمة السيوق نألسز، ص(371)
 .6( ص2007بي  الجميم، ب ماد، عمني  حسيع احمم، )حمود الألنتزع في فيلم )ل  ب ماد(، داة الص (372)
 .31ويترنيكوللز، )مصمة سيوق( ص (373)
 .31صمة نألسز، صالمويتر نيكوللز، (374)
 .47نألسز، صالسيوق ويتر نيكوللز، المصمة (375)
 .500ويتر نيكوللز،  المصمة نألسز، ص(376)
 .166علي مهمي علي، )مصمة سيوق( ص (377)
 .30فيطمة المرينسي، )مصمة سيوق( ص (378)
 .224( ص1976فؤاد دواةع، )السينمي واألد ، من وةات وزاةع االع م، مجلة عيلم الألكر، الكويت،  (379)
 .524ويتر نيكوللز، )مصمة سيوق( ص (380)
 فيلم م يمرات عرفية، سينيةيو ورايع هييلس، اخراج كيألع كونوة، المنتج جو  داةاك. (381)
 .5( ص2006من وةات سلسلة أد  االطأليل، القيهرع،  احمم سويلم، )تماخ  النصوص في الكتيبة ل طأليل، (382)
 .10طيهرع داخ  طيهر، )مصمة سيوق( ص (383)
 .11عبم هللا أووهيف، )مصمة سيوق( ص (384)
 .76( ص1985عنيد غزوا ، )التحلي  النقمي والجميلي ل د ، داة أفي  عرفية للصحيفة والن ر، ب ماد،  (385)
 .46( ص1997ي التلألزيو ، المةامي التلألزيونية، من وةات اديب خضوة، جيم ة دم ق، اديب خضوة، )سوسيولوجيي الترفيز ف (386)

في وودابساااااات مؤلف ومخرج ل مد مع االف م منهي ع   الميع والمصاااااابي  السااااااحري  1911اساااااامز الحقيقي اميريك حيجو ولم ساااااانة  )*(
1969. 

 . 165( ص2005سألي، المؤسسة ال يمة للسينمي، دم ق، اةيك لوغيب، )السينمي الألرنسية في ار ، ترجمة: محمم علي اليو  (387)
 .10طيهرع داخ  طيهر، )مصمة سيوق( ص (388)
 .18( ص1992خضر س مة، )ال رفي، كمي يرسمز الكيةتو ، مجلة التسلية االسبوعية، دم ق،  (389)

 استي  مسيعم علم االجتميع المنتم  بجيم ة االزهر وفجيم ة القيهرع. )*(

 .36( ص2002، القيهرع، 76احمم إوراهيم خضر، )والت ديزني والضحييي بكةادتهم، مجلة البيأ ، ال مد (390)
 .32فيطمة المرنيسي، )مصمة سيوق( ص (391)
( 2003ادواةد كيمبي ، )هوليود، واسااااا وةع الجنو  االمريكي، ترجمة زييدنيم، الألع السااااايبي، المؤساااااساااااة ال يمة للساااااينمي، دم اااااق،  (392)

 .194ص
 .161( ص2001محمم االحمم، )السينمي تجمد ابيوهي، المؤسسة ال يمة للسينمي، دم ق،  (393)
 .1( ص2006، 1577، الحواة المتمم ، ال مد محمم عبيمو، )اخ بوط ةهيوني في اف م الرسوم المتحركة (394)
 .162اةيك لوغيب، )مصمة سيوق( ص (395)
 .163اةيك لوغيب، المصمة نألسز، ص(396)
 .3( ص2009، عمي ، 71598أحمم الزعتري، )م يمرات األمير أحمم في عوالم ألف ليلة وليلة، جريمع األخبية األةدنية، ال مد  (397)
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 .1المصمة نألسز، ص (أحمم الزعتري،398)
 .255ميهر الب وطي، )مصمة سيوق( ص (399)
 .80ويتر نيكوللز، )مصمة سيوق( ص (400)
 .11( ص1966س م عبم ال زيز، )األس وةع والمةامي، الم ب ة الألنية الحميثة،  (401)
ال مد األول، كوال، )التخي  ال اااا بي للساااانمبيد، مجلة فصااااول، الهيئة المصاااارية ال يمة للكتي ، المجلم الثيلث ع اااار،  تينظر: اليو  (402)

 .192( ص1994القيهرع، 
 .192مصمة نألسز، صالكوال  تاليو (403)
 .91ويتر نيكوللز، )مصمة سيوق( ص (404)
 .90المصمة نألسز، ص،ويتر نيكوللز (405)
 .374المصمة نألسز، ص ،ويتر نيكوللز(406)

 (.1977هيةي هيوسع ويألرلي كروس، )سنمبيد وعيع النمر، اخراج سيم وأنيميكر، لنم ،  )*(

 .281ويتر نيكوللز، )مصمة سيوق( ص (407)
 .171( ص2004عبم هللا ال ذامي، )الثقيفة التلألزيونية، سقوط النخبة وفروز ال  بي، المركز الثقيفي ال رفي، ويروت،  (408)

 (.1947د البحية، اخراج ةيت يةد واالس، اميركي، جو  تويست، )سينيةيو: سنمبي )*(

 .434ويتر نيكوللز، )مصمة سيوق( ص (409)
 يد المونتيج والتصوير.ج، أ1931مخرج مجري وموسيقي وفني  ت كيلي، ولم  )*(

 .31كميل ةمزي، )مصمة سيوق( ص (410)
يت، كيتريع زيتيجونز أنتيج سنة وجيلموة، تيم جونسو ، أدا  ورادفيلم كيةتوني أمريكي اصة جو  لوغي ، سينيةيو وأخراج: بيتريك )**(

2003. 

 .228نومي غريع، )مصمة سيوق( ص (411)
 .1970أنتيج اي يلي عيم  –وكيايو: المخرج: بيزوليني والميكيميرو : فيلم اي يلي، الكيتب: )*(

 .5( ص2006ستيألع سنييمة، )ممخ  الى ويير بيولو بيزوليني، ترجمة: عبم هللا حبيب، جريمع الوطع، ةألحة فنو ، عمأ ،  (412)
( 2008زييد عبم هللا، )احتألي  بيزوليني بيلحواس والمبيهج، الميكيميرو  حميقة ملذات ساااااااااااااينميئية، جريمع االميةات اليوم، دوي،  (413)

 .2ص
 .229وق( صنومي كريع، )مصمة سي (414)
 .234مصمة السيوق نألسز، صالنومي كريع، (415)
 .229لمصمة نألسز، صانومي كريع، (416)
 .92ايس الزفيمي، )مصمة سيوق( ص (417)
، 484نسااااااااااااروفيرت ييوس، )جميلية التلقي، مع اج  تيوي  جميم للن  األدوي، ترجمة: ةااااااااااااايم ونحمو المجلس االعلى للثقيفة، يه (418)

 .69( ص2004لقيهرع، امل روع القومي للترجمة، ا
 (.1970فيلم الميكيميرو ، )ن  ووكيت يو، اخراج بيزوليني، اي يليي،  )*(

الحركة او فلساألة الصاوةع، ترجمة: حساع عودع، من اوةات وزاةع الثقيفة، المؤساساة ال يمة للساينمي، دم اق،  –جي  دولوز، )الصاوةع  (419)
 .108( ص1997

وول ةوثي، )ال م  التلألزيوني، ترجمة: تميضااار توفيق، مراج ة: ةااا   عيمر، سااالسااالة االلف كتي ، من اااوةات مركز كتب ال ااار   (420)
 .59( ص162االوسط، القيهرع، 

 . 237غريع، )مصمة سيوق( صنومي  (421)
 . 12ني، )مصمة سيوق( صانيجيز مر  (422)
 .230ومي غريع، )مصمة السيوق( صن(423)
 .232لمصمة نألسز، صانومي كريع، (424)

 .1974فيلم زهرع الف ليلة وليلة، اخراج بيزوليني، اي يليي،  )*(
 .0198النيام السينميئي االمريكي، ةيحب كتي ، )ويير بيولو بيزوليني(  )**(

 .1ستيألع سنييمة، )مصمة سيوق( ص (425)
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غيميع بيخمع، )بيزوليني في ب د فيةس، تصااوير الف ليلة وليلة، بحث من ااوة في مواي جريمع الوطع، عمأ  مؤسااسااة المةاساايت  (426)

 .3( ص2005والن ر، 
 .242نومي غريع، )مصمة سيوق( ص (427)
 .11ستيألع سنييمة، )مصمة سيوق( ص(428)
 .11المصمة نألسز، ص ،ستيألع سنييمة(429)
 .12نألسز، صالسيوق المصمة ،ستيألع سنييمة (430)
 .214محمم االحمم، )مصمة سيوق( ص (431)
 .1( ص2007عبم هللا إوراهيم، )بحث من وة في مواي )دةو ، مح ة عر  ونقم،  (432)
 .2( ص2006محمم دةوية علي، )الف ليلة وليلة وم يمرع التوظيف، جريمع الممل، داة الممل، ب ماد،  (433)
 .22( ص2006)ةحبة لصوص النية، حواةات مي كتي  عيلمييع، داة النهية، ويروت،  جمينة حماد، (434)
 .91ايس الزفيمي، )مصمة سيوق(، ص (435)
 .54( ص2002احمم الصم ي، )مقممة ةواية اسم الوةدع، امبرتوايكو، داة اويي للن ر وال بيعة، طراولس،  (436)
 .28حميدي كيروم، )مصمة سيوق( ص (437)
 .12( ص1998، السنة 14و علي، )مي اومبيرتو ايكو، مجلة نزول، مؤسسة نزول للصحيفة والن ر، ال مدعبم الرحمع و (438)
ةينيز يريمال، )خمساااو  عيمًي مع الساااينمي الألرنساااية، اااااراف مي اااي  ميةي، ترجمة: ساااوزأ  خلي ، مراج ة وتقميم: ةفيق الصااابي ،  (439)

 .425( ص2004قيهرع، الم روع القومي للترجمة، المجلس األعلى للثقيفة، ال
، ترجمة: ميهر نساايم، مراج ة فريم عبم الرحمع، مكتبة مصاار، داة 185م يمرات هيكلبري فيع، ساالساالة األلف كتي  ، )ميةك تويع(440)

 .2( صمصر لل بيعة،  .ت
 .77ص (2006س م الييزعي، )مقيةفة ا خر، دةاسيت في األد  المقية ، داة ال رو ، القيهرع ، (441)
 .213-211-122-121-89-88ينظر ادواةد كيمبي ، )مصمة سيوق( ص (442)
، السااااانة 136نظيرع الكنز، )الف ليلة وليلة في اميركي ال تينية، حكييي ايأليلو  اليزاوي  الينمي نمو جي، مجلة االدا  االجنبية، ال مد (443)

 .2( ص2008، اتحيد الكتي  ال ر ، دم ق، 33
 .162ص زي ريم هونكز، )مصمة سيوق( (444)

 كيتبة أنجليزية كتبت اص  هيةي ووتر ب م تأثرهي بحكيييت الف ليلة وليلة ونيلت منهي ال هرع والثروع. )*(

 .4(، ص2003موةيس أوو السحب، )تحلي  الكتي  ال ر  لظيهرع هيةي ووتر، مع من وةات مكتبة مبيةك، القيهرع،  (445)
اخراج، كريس كولومبيس، أنتيج واةنر وروزوة، وهي )هيةي ووتر وحجر الأل ساااألة  سااالسااالة اف م هيةي ووتر، تيليف جي كيز ةولينغ، )*(

 وحجرع االسراة، وسجيع زاكيبأ ، وكيس النية(.

ةضاااي احمم حواةي، )الف ليلة وليلة في القصاااة ال رفية، بحث من اااوة في مجلة التراا ال ااا بي، عمد خيص، داة ال اااؤو  الثقيفية  (446)
 .123( ص1989ال يمة، ب ماد، 

 .20جهيد ع ي ن يسة، )مصمة سيوق( ص (447)
( 1976ةينيز كلير، )ساااااينمي االمس وساااااينمي اليوم، ترجمة: مصااااا ألى ةااااايل ، من اااااوةات وزاةع الثقيفة واالةاااااايد القومي، دم اااااق،  (448)

 .139ص
 .14ميهر الب وطي، )مصمة سيوق( ص (449)
 .256اةيك لوغيب، )مصمة سيوق( ص (450)
 .257-256نألسز، صاةيك لوغيب، المصمة (451)
، ب ماد، 155محمم علي اليوساااااألي، )آل نرو  غرييز، الساااااينمي التي احلم وهي ل ة، مقيل من اااااوة في جريمع الممل ال رااية، ال مد  (452)

 .9( ص2007
 ه األول ج ألر.يتنيول ع اة الخليألة هيةو  الرايم ووزير  2005فرنسي  –تلألزيوني  –أخراج بيتريك وراودي  -Iznogoudفيلم أزنوكود : )*(
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 رابعالفصل ال
 تحليل النماذج المنتقاة

 

ب اااك  اصااامي، كي تساااتجيب لألهماف المرساااومة  المةاساااةإلى اختيية عينة  المؤلفعمم 
 في األعميل السينميئية والتلألزيونية ا تية: النمو ج، وتم تحميم للمةاسةوالمحمدع 

 للمخرج بيزوليني.  "ألف ليلة وليلةسينميئي "فيلم  .1

 للمخرج ستيف بيةو .  "اللييلي ال رفية"سلسلة تلألزيونية ب نوا   .2

 للمخرج فيليب دي وروكي.  "اهرزاد"فيلم تلألزيوني ب نوا   .3
 األف م وهي: تمفي بيتجيه اختيية هذه مسوغيت أ  ثمة  المؤلفويرل 

بمي يج لهي  "فيلم سااااااااينميئي، ساااااااالساااااااالة تلألزيونية، فيلم تلألزيوني"التنوع في هذه األعميل وهي:  .1
 . "السينميئي والتلألزيوني"أار  إلى من قة اات يل الخ ي  السم ي البصري أي 

المساااااايحة الواساااااا ة مع ال ااااااهرع وال ر  التي حظيت وهي هذه األعميل على الساااااايحة ال رفية  .2
 ية. وال يلم

 في أعميلهم.  يً فكري يً   يمتلكو  فلسألة  ات ةؤية، ومواألو   عيلميو لج هذه األعميل مخرجيع .3

تميز هذه األعميل بمسااااتول عيل مع الم يلجة الجميلية على مسااااتول ال ااااك  الألني وتوظيف ت .4
 عنيةر الل ة الصوةية. 

 يييت ألف ليلة وليلة. تجيه حك "ال ر "تنوع وجهيت النظر في الم يلجة الألنية والألكرية لألخر  .5
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 توظيف التقنييت الحميثة في تجسيم أجوا  حكيييت ألف ليلة وليلة الخييلية.  .6
 :النماذجتحليل 

 اسا ا  علا: أ ط  علة و علة وياد ح  ا لاجفة )ا لعف   ا  ابعة(
 ا ممع: سعمففئ 

 جهة اإلنلفج: ايرف عف
 1974سمة اإلنلفج: 

 سعمفويم وإنااج: بععا بفو م بفزو عم  
 كف ب ا سعمفويم واالقل فس: حعلعب دي باوكف

  فثعل
 نفعمعلم داحم  
 حاانوم معا  

 أنعس بعل  جاان 
 حاانوم سعل  

  عسف بمج ه
 مفوكايت سلعفمل 

 بابفوك غااندي 
 اآل  بف لقديا ا  ممان ووودت مقدمة   

Arabin Nights 

Gran Premio Speciale  

Della Gluria Al Festival Internazionale  

Cannes 1974, Alberto girimaldi Presel  

Un Film di pier paolo pasolini 

Il Flore 

Delle Mille e una notte  

Copy right @ untied artists corporation mcmlxx  

All rights Reserved  

ARABIAN NIGHTS 

 "زماك أ ط  علة و علة"  فوك حم    فوك  Arabian nightsأي ر  ت 
 

 ملخص قصة ا  علا:
تموة اصااة فيلم بيزوليني ألف ليلة وليلة عع الجيةية زمرد، وهي عبمه ي ااتريهي نوة الميع 

ممع تقمموا ل اااارائهي، فرفضاااات  همورغبة منهي، لتقي في حبز، وت ية م ز. األمر الذي آثية ب ضاااا
وتموير وترمر، فتحيول الهر ، ليجمهي ا خر الكردي جوا ،  "ورسااااااوم"إلى أ  يخت ألهي المساااااايحي 

وتحيول ثينية الهر  ب اااااك  آخر وهو التنكر في ااااااك  ةج ، وفي طريقهي، ت اااااي  المصااااايدفة أ  
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نهي ةج ، وتجلب تكو  هي أول مع دخ  مملكة بينتظية ملكهي، وتحكم المملكة على أساااااااااااااايس أ
ثم تك ااف لز مي  "الملك"اموم نوة الميع الذي يبحث عع زمرد، فتسااتقبلز على أساايس أنهي  ةاألاما

 عنز ويجتم ي  في حييع م ًي.  اً كي  مخبو 
يإلطية النظري ببمؤااااااارات محملة  المةاسااااااةب ية التنقيب ألغرا  التحقق مع أ  عينيت 
  -:المؤلألمي يليوجم فقم التي تقودني إلى تحقيق األهماف المرسومة في بحثني، 

يكفيفت أ ط  علة و علة ح  ا خرفب ا ستتتتتف   ا  صتتتتتاي "ا ستتتتتعمففئ   أشتتتتتكفل  مفول مم ت  .1
وا لل زيمن " ا  ف ف  ح  راائه  دك  ممهف األ داد واالقل فس وا لضتتتتتتتتتفع  وا لحميل وغعامف 

 :م  ممفحذ ا لوععط وا لمفص
أو اللييلي ال رفية، إال  "ألف ليلة وليلة"أ  اساااااااااام الأليلم الذي أخرجز بيزوليني يحم  عبيةع 

أنز لم يذهب في موضوعز السردي إلى اخصييت اهريية واهرزاد، وإنمي اكتألى بيستخمام حكيية 
بحااث فتى عع فتاايع لتكو  هي إطاايةًا للحكاايياايت المتوالاامع، والمتجاامدع بقاامة من  ألاايت ةحلااة هااذا 

على اااااااية والجيةية "المقتبسااااااة مع حكيية  "نوة الميع وزمرد"، وام اعتمم بيزوليني حكيية مةاسااااااةال
مع حكيييت ألف ليلة وليلة، وهذه الحكيية عنممي تحولت إلى فيلم  "361الليلة "التي تحم   "زمرد

عليز مع أف م المخرج وييرفيولو بيزوليني اكتساابت ال نيةاار الخيةااة للن  الأليلمي الذي ي اات   
مع أسااااالوفز الساااااينميئي في اإلخراج، فيلأليلم أااااااهر أسااااالحتز البصااااارية ولق تز  اً والذي أةاااااب  جز 

إليحي  والرمز والماللة، والواوف على ساااا   عية مع بيالجريئة وم ااااهمه الواسااااي والتحمي  ال ني 
يلية ةاااااااااااايغ بيزوليني المكونيت البصاااااااااااارية وتثميع عيل مع الجمفقم االمتثيل لحتمية التواي، لهذا 

الساااايمي في و والأللسااااألية، مي اإلجيدع الألذع في تحريك ال نيةاااار المرئية بمي يهب ال ر  ثراً   وايًي 
ت يملز مي األساااااااايطير والحكيييت ال اااااااا بية المختلألة، واا ًي، وتخيليًي، وتنيول بيزوليني نصااااااااًي أعمه 

خر وفوساااااااااااااايط وااتبسااااااااااااااز مع حكيييت ألف ليلة وليلة وأجرل ب   الت ييرات لتحويلز إلى ن  آ
ف بمضيميع الق  ومجرل السرد، وتصر  "على ايةوزمرد"مختلف، فياتبس الهيك  ال يم للحكيية 

مي نتصاوة مي تضاميع وكأنز يحيط بميدع حكيئية أوساي م "ألف ليلة وليلة"بكط از اسام الأليلم  وم اً 
فيهي وهو حكيية اااهريية واااهرزاد، إال أنز ااتصاار في إطيةه الحكيئي على اصااة  المحوة األساايس

نوة الميع وزمرد التي امتمت إلى ب   ال قم الحكيئية مث  حكيية عزيز وعزيزع وحكيية ال ااااااااااااي  
، وفيزوليني في فيلمز هذا يموة في فضاااااااااااي  ااااااااااااراي عرفي إسااااااااااا مي تتخللز إلى اردالذي تحول 

وتحويلز لمجرييت  زلى مي ي تقم حيمً  ل يلمز السااااااااااينميئي، وأ  حمود تكييألال  ميت والتلميحيت إ
الساااااارد دف تز إلى االختزال والب األاااااااكيل، فقم دفي في م ااااااهمه البصااااااري األول ونوة الميع إلى 

يقول على دفي دينية واحم مع ألف دينية ثمع  مالتسااااااااكي في األسااااااااوا  وهو يل ق ا  ة حلول ول
دو  ساااااااواه، األمر الذي فجر امت ي  ا خريع مع ت على أ  تكو  لز الجيةية زمرد التي أةااااااار 

والحوادا والحكيييت، كمي أ  االاتبيس الذي ااااااااات    ممي تسااااااابب توالماً لألف يلمع ةفضاااااااهي لهم 
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عليز بيزوليني في فيلمز، كي  حرًا في وضي األطر التي تن لق أو تتوالم منهي الحكيييت وهو بحم 
الصاااااوةي المتمفق  ايدةًا على تحقيق التأم  الذهني بأسااااالو  الساااااردالسااااارد  اتز ااااااكً  جميلييً في 

ونسااايج منتظم، وهو مي ةسااامز فيلميًي في م ااايهمه ال نية وتكوينيتهي وعنيةااارهي المةامية وال جيئبية، 
اختيية بيزوليني لهذه المساااااايحة الحكيئية، ت ااااااخي  لمظيهر الأل   االجتميعي تيةيخيًي ومي ةافقهي 

والتخيي ت المنيهضااااة للوااي، إضاااايفة  التألكير المألتو ساااايطير ال اااا بية في أط   مع موةوا األ
مهي في الن  الل وي، بكظهية ب   الجم  وال بيةات التي تقف  إلى نقيط الم مسااااااااة التي تقصاااااااا 
خلألهي م تقمات وأفكية التكييف نألسااااااز، فك ااااااف لني في نصااااااز المرئي الصاااااالة الروحية والجساااااامية 

الوفي  والحب التي ترف همي على الرغم مع المصااااااااايعب  وممل امةعميع وزمرد المتمثلة ويع نوة ال
، ةفمي أةاد أ  يبرز الوجز نألسااااااااااااااز الحيلوفي دو  لقيئهمي وافترااهمي ممع طويلة، مع التي حيلت 

للنزعة الجميلية تحقيق الم اااااااااااااار  لهذه الألتيع وتجريمهي مع أثم الخيينة وتماعييتهي المرع. وفي هذا 
عر  الم هم الأليلمي عنم في حيع سي  وسمو النألس وثبيتهي تجيه الم رييت الذاتية، لم يعر اإلن

م يعر زوجتز ببيزوليني موجًي بصريًي م ييرًا في اصة عزيز وعزيزع ونزواتز ال يئ ة وعمم اكتراثز 
ا ثم، ويتمساااااااك  للساااااااخرية واالمتهي الصااااااايمتة، األمر الذي حولتز توسااااااا تز الجنساااااااية إلى مثية 

ة يني بقمةتز على ك اااااااف المثيبيت البصااااااارية المقترنة بيألحماا تيةيخييً وأسااااااا وةييً في إظهبيزولي
ةني يوالبحر، وإوه  الصحرافضً  عع األسوا  والمنيزل والمسيجم بك  زخيةفهي وطقوسهي، وحركتهي 

في عجيئبيتز وتحوالت الساااااااحر والقصاااااااوة تحت األة ، ومي إلى  لك مع خييل عيل. ويك اااااااف 
ذي ايم بز بيزوليني في هذا الأليلم أنز لم يتنيول حكيية مع حكيييت ألف ليلة وليلة على التحوي  ال

يراد ووةألهي تضمينًي تحم  ةسيلتز التي يحملهي بصريًي، وإنمي وظألهي ووةألهي محوةًا أسيس تبنيهي 
أسااا وةع خيةاااة بز لبث فكر بيزوليني وفلساااألتز في الخ ي  الذي يصاااألز هو بأنز ساا ً  وني  منز 

مع تمسكز  مفي محيةفة البرجوازية والميع والسييسة والألياية، وأ  اعتقيد بيزوليني هذا مستم تيك  ف
الوااي الحقيقي، ان  ايً مع الحلم ت يير بيلسااااااااااينمي ال اااااااااا رية التي تبحث عع الحقيقية عع طريق 

ق ومبهر. ومع ب غة الت بير الذي ين ااااامه، وعبر ارا تز الميتيفيزيقية ل مرئي بأسااااالو  اااااا ري ال
المكي  وتأليةيلز الحضيةية الم برع عع تراا ال ر  وجذوةه اإلنسينية التي عع لهذا نجمه يك ف 

ينجذ  إليهي ال ر  ويت و  إلى سحرهي وطقوسهي، ويقر  هذا المكو  الحضيةي بكت  ب رية مع 
سذاجتهم إلى نألوسهم وةوحهم و  و هبالنيس البس ي  الم موميع، المجرديع مع الرتوش والتكلف، 

لحقيقة التي هم فيهي ونوع مع االهتميم، وفي تجساايمه لهذه ال  ايت عع افي أف يلهم اليومية ك ااألًي 
وفكداةتز لهي بصاااااااريًي يكو  ام ونى الن  الأليلمي بأدواتز وحرفيتز المكرساااااااة في الصاااااااوةع وجوهرية 

يز بيزوليني فيلمز نكو  فعيلج الوااي التي تحملهي والرمز الذي يكتنألهي، وفي تنيولني لل اااااااااك  الذي 
في خيية غير ملزم بأجرا  المقيةنة ويع الن  األةااااالي والمقتبس مع حيث عمد الكلميت والجم  

هو المجسااااام الأليلمي لهذا الن ، ومييرتقيز مع مساااااتول في  المةاساااااةوالصاااااألحيت، ولكع مي ي ني 
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الزمع الذي هي الت اااويق وع اة ال اااخصاااييت واألحماا واألميكع وت اااخي  الموااي وأضاااي تهي و 
فيز، والجرعة التي منحهي المخرج فيهي مع فينتيزيي إلى تخي ت إلى أيقونيت للم نى الذي ن م  

أ  فيلم ألف ليلة وليلة لبيزوليني أجيز لنألساااااااااز الخلق الجميم لمكونيت الن   المؤلفلز، وفيعتقيد 
الموضااااااااااااااوعاايت يولااز ب   وتأل ياا  حريااة التكييف إلى مااي يمكع التألرد بااز واإليحااي  بمااملوالتااز كتناا

في أغلب أف مز، وهو جز  مع ال  اة الجملية يمنهجًي واألاااااااااكيل الجنسااااااااية في الحكيييت اعتممه
نظرية فرويم في تألسااااير ويع م تقماتز الألكرية وسااااالوكز الساااااينميئي وأسااااالوفز النألساااااي المساااااتمم مع 

 لتألسير الوااي والنظر إليز.  الوااي
 واعتمم بيزوليني في فيلمز السميت النثرية وال  رية حكيئيًي عع طريق: 

اساااااااااتخمامز األفقي لمساااااااااية الحكي وزمع تتيب ي مي تحقيق الخط البييني التصااااااااايعمي/وماية،  -
 وسط، نهيية. 

 خلق أجوا  الصراع وتمث  الأل   واألزمة والمن  أليت التي ت اي ال خصييت.  -

الصراع، كيلحب والقمة واإلخ ص والخيينة والوااي والحلم  ضخ الم  ييت الأللسألية مع اضية -
 وال جيئبية. 

 استخمام الرموز وتألجير دالالتهي بمي يحقق لمل المستقب  التأوي . -

 االات يل على الرموز وتألجر اات يل التأوي  وتنوع ال  ميت الم ألرع.  -

 أفقيًي. ا رية السرد تحتم  التوالم والت ظي والتماخ  الحكيئي عموديًي و  -

في توظيف عنصاار  يً ااا ري اً مرتكز ووةااألهي خلق الألضااي ات ال جيئبية وا ي المسااية السااردي  -
 المأليجأع والت ويق. 

االاااات يل على الم اااهم البصاااري وتنوي يت مختلألة في الضاااو  والنوة والحركة والزاوية والأل    -
 والمكي . 

ف   ا  صتتاي )ا ستتعمففئ  أن مستتلميفت ا ف ف جة  حكفيفت أ ط  علة و علة ح  ا خرفب ا ستت .2
  -ا فمضم فت اآل عة:ح  وا لل زيمن ( ا  ف ف   جسدت حوايًف وجفف عًف 

 ا  معة ا سادية: .أ
 ر  وايئي مي يجري في ساااو  ويي الجيةية زمرد بومأ الم اااهم األول لأليلم ألف ليلة وليلة 

رجيل الراغبيع ومي إلى  لك مع إع   عر  البيي مع اب  المالل وتماخ  الك م الصااااااااايدة مع ال
وهذا  الق لأل    اً تمهيمووةاااااااألهي حكيية االفتتي  هو ، أو لتوالي الم ااااااايهمفي ال ااااااارا ، وي م هذا 

يجري أميمني ونحع نتألرج على إع   منيسايب األسا ية تتصايعم اايئًي ف ايئًي مع ةجيل الق  كلز 
وا ني منز أ  تبنى دةامي انألجرت اااااراةع ف   ت مختلأليع في ال ااااك  والوساااايمة واألعمية، وفي تنيم  

عليز مزيم مع الت وةات كرد ف   عنيف إزا  ةف  زمرد لك  هؤال  الرجيل وإ  اةتأل ت األثمي  
 "نوة الميع"التي يمف و ، واكتألت بيلنظر والتأم ، ومع وجهة نظرهي ةاااااااااو  ال اااااااااي  الصااااااااا ير 
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وفنظرات ةاااايمتة، نألهم منهي بأنز ساااايكو  خييةهي الذي تمفي لز ثمع ال اااارا ، أمي الكيميرا فقم دلتني 
وأطل تني ولق ة اريبة لنوة الميع وهو يتلألت يمينًي وااااامياًل وكأنز ال ي رف مع هذا الذي تنظر إليز 

الساايمي و ع وزمرد، زمرد، أنز م ااهم افتتيحي مأل م بيلت يطف مي لحظة الت اي المرسااومة لنوة المي
أ  الراوي المؤلف والمخرج ك اااااااااااااف لني ب   ال يو  الملحقة وهؤال  الرجيل، ومنهم ال ااااااااااااايخ  و 
ال يع المصااااااااااايبة، األمر الذي دف هم إلى تحريك خيوط التأمر وفت  المنيفذ الساااااااااااردية بمسااااااااااايةات 

كة تزعمهي بيزوليني ، وتنتظم في وحمع وفنية متميساتألصايلييً مت مدع، تبمأ بيلحكيية اإلطية ثم تتألرع 
ق مرساااااومة، ائنألساااااز في أداةع السااااارد، التي نألهم منهي تجمد القصااااا  وتوالم الحكيييت، ولكع ب ر 

وفي الم هم الثيني ةوت أو سردت لني الصوةع الم هم الذي جمي نوة الميع وزمرد في ويت واحم، 
ق ائكوةيتز ب م ت ليمز ال ر تجرأت فيز بمبيدةاتهي ال يطألية مع استميلة نوة الميع واالستحوا  على  

واألسااايليب الواجب مراعيتهي في هكذا مواف. وفي هذا الم اااهم ااااات   بيزوليني على نما  الجساام 
ة عع الحرية الجنساية التي ين امهي فكرًا وجمياًل في حقول الساينمي، إ  ةاوة المؤلألوةغبيتز الثيئرع و 

ر الك اااااف، ليس ألغرا  اإلثيةع دو  أدنى تحأل  وفأعلى وتيئمع م ااااايهم المميةسااااايت الجنساااااية 
يكتألي بيزوليني  مالمبيحة وإنمي لك اااف حقيقة وةو  النزعة الذاتية المكنونة لمل النألس الب ااارية، ول

ب ريقة ال ر  البصاااااااااااري في السااااااااااارد، وإنمي أجيز أحيينيً ب   الجم  الحواةية الم برع عع فكرع 
ب ال  يم، يتي  المخرج لبرساااااااااوم بحجة طل ورساااااااااوم نوة الميعم ينة، فألي الم اااااااااهم الذي ي حق 

وفي  "هللا يقبلني جمي ًي لمساايعمع أحمني ا خر، أليس كذلك؟"مسااتقرع ليقول لنوة الميع:  اريبةولق ة 
هذا القول حكمة، ال تليق ب اااااااااااخصاااااااااااية ورساااااااااااوم المنألذ ل ملية اخت يف زمرد انتقيمًي ألخيز الذي 

لف بز ورساااوم كونز نصااارانيًي ويحبذ عمم ةفضاااتز، وفي هذا الك م، أمي اصااامية لتجمي  الأل   المك
ثلم مكينتز مع وجهة نظر غرفية أو لخلق الهوع الواساااااااااااااا ة ويع من ق هذا الك م الذي ايلز وفيع 

بيل اااااااك  الوسااااااايم وال ينيع الزةايوينمع أف يلز المتنياضاااااااة م ز على الرغم مع اختيية بيزوليني لز 
ر الذاتية في السااارد، فألي م اااهم تلصااا  دو  ساااواه، ويحيول بيزوليني أط   وعر  وجهة النظ

أحم ال اااايوخ السااااود على فتيع ساااامرا  عيةية تميمًي تسااااب  في وركة مي ، وفيز يتلذ  ومايئق حركيتهي 
يسرد لجميعتز مي ةأل ومي حص  وتألصي ت وةغبيت خيةج سيي   أخذ ال يخوجسمهي المم و ، 

اصيمع وهو يألت  الكتي   ي لقيال ي ،  ةأيني أيضي الرج  األسمر الصحراوي في حيع الحكيية األم، 
لث ثة مع الصاااااااابيي  ألغرا  اسااااااااتميلتهم جنساااااااايًي، مي ال لو في الك ااااااااف الرامي لتحقيق المت ة 

ال ري وفيألعضااااااااي  الجنسااااااااية التي أةاااااااار بيزوليني إلى عمم اإليحي  وهي، أو اإليهيم بمي  لق يت  و
يةد أو الراوي، التي ام ت ااااك  خراًي ي ني الم ااااهم، وفي هذا اسااااتخمام لوجهة النظر الخيةااااة بيلساااا

لوجز ال  اة المؤسسة مي المروي لز أو المتلقي، بأل   هذا ال لو وهذه الذاتية. وام التزم بيزوليني 
مع الموت الذي  "زمرد"مع تنيمي م يهم الأليلم ان  ايً مع هر   ونظيم البنية السردية لأليلمز وم اً 

بيل ااي  نوة الميع، فيلهرو  ف   حركي يحم  وظيألة  يً يهمدهي مع الرجيل الذيع ةفضااتهم وتمسااك
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، ج إلى المتيهة المؤلألة عع الحييعجميمع ل اااااخصاااااية زمرد أوةااااالتهي إلى فقما  التواز  جرا  الخرو 
المتحولة ويع الراوي والمروي لز ووجهيت نظر  حيويتزوهذه مع حركيت خيوط الساااااااااااارد وإااااااااااااا يل 

وسط الملزم ويع ا بيع متضيديع همي الحييع والموت. مع عنيةر الت يً مهم اً مت مدع، ب مهي عنصر 
فهر  زمرد مع الرجيل أوا هي في حب نوة الميع واحتييل مع ةفضتز أدل إلى اخت يفهي وهروفهي 

فت  لهي أفياًي أوسي ممي أدل إلى اخت يفهي مجمدًا وهرفهي مع االخت يف الثيني ثم مع االخت يف، 
مع مقيةاااااااااااااام الساااااااااااااارد وهي لمتجمد مع المت يرات الحكيئية، في عيلم مجهول، وهكذا مع التوالم ا

حيلة لنظيم ساااااردي مألتو  يميم التراب والت اااااويق والتلوي  ووةاااااألهي أوفنيتز بيتجيه ال يئب والمألقود 
الساارد بكط   منيفذ مع  تنوييب مم نضااو  التمفق الحكيئي الصااوةي، وهذا مي دفي بيزوليني إلى 

هم الصوةي ةسم الت بير مرئيًي وال مرئيًي، أمي الرواع فقم ت مدوا، مختلف األوجز واألاكيل، فألي الم 
وأوك  المهمة الساااااااردية ألكثر مع ةاو  حأليظيً على إيقي  النب  الساااااااردي وتحريضاااااااًي للمتلقي في 

يمكع تصااااااااااوةه مع ال  ايت البصاااااااااارية التي يرساااااااااامهي والتي ال تخلو مع ال جيئبية  المةاسااااااااااةع م ي
مع، فم ااااااااااااااهاام تنكر زمرد وهيئااة ةجاا  فاايةس ياامخاا  أووا  مملكااة أخرل، واألح م والخياايالت الب ياا
بأوهة السااال ي  الم يعة، وهذه وجهة نظر  هالملك الجميم، ويميةس دوة أنهي فتساااتقبلز على أسااايس 

الراوي التي أااااااااركني فيهي ةاااااااوةيًي وتحأل  مع انك ااااااايف السااااااار، وحقيقة هذا الم اااااااهم الذي يحم  
وفتيع حسااااااني  كزوجة لز، ب م أ  انألجرت مع  "الملك"ع زمرد المأليجأع في الخلوع التي حصاااااالت وي

المه ااااااااة والضااااااااحك مع زمرد التي خل ت ثييوهي كلهي أميمهي لكي تساااااااارهي وذلك وأ  تت يم  م هي 
ب مه،  أتيكزوجة ويبقى الم اااااااهم حصااااااارًا آحيدي المنظوة بحيجة إلى المزيم مع التماعييت التي ت

على وفق مساية البنية الساردية بأااكيل مختلألة، فألي عكف بيزوليني على تصاميم ب   الم ايهم 
م اااااااااااهم خيةجي تجمي ب   الرجيل والنساااااااااااي  أميم أمرأع ملثمة وهي تسااااااااااارد لهم مع كتي  ارا ع 

 ع الملك سليمي  كمألتت  إلطية جميم في الحكي المقب . واألا ية، والحكم وعع تيج الملوك أ
يييت التي تمخ  في وني  الحكيية كمي تضاااامنت البنية السااااردية ال ميم مع القصاااا  والحك

اإلطية في محتواهي والمتولمع مع األف يل والتماعييت التي تكتسب ةألة الضروةع للسرد، والمؤارع 
م الأليةس الذي ي يةد ال زال، ويتواف و كينأل يالت إنسينية اختيةت البو  بمي هو مكنو ، فم هم ام

 ال يقول على حبسااااااااااز، فأسااااااااااتأنس مساااااااااايمرتز عنم المكة التي جلس عليهي عزيز بيكيًي حيمً  هميً 
فيملي وملوه وهني تتجسم  "أخبرني مي هي اصتك"وم ينيتز وكأنز ةيحب اصة طويلة، وفكثيةع منز 

اصاااااة عزيز وعزيزع تضااااامنيًي للمجرل الساااااردي المتمفق، وفي أحم الم ااااايهم يذهب الأليةس وعزيز 
حميقة ونت الملك، يت رفي  على عيمليع ي ااااااات    في نقوش أساااااااقف ال رف، وفي حواةات حيدع ل

ة بقصاااتز، وهذه عع ال م  وخممة هللا، يساااتألز الأليةس ال يم  وب   األسااائلة يضااا ر فيهي األخبي
حكيية جميمع ااااا لت البنية السااااردية بألضااااي ات بصاااارية تمثلت بأاااااكيل جميمع أخرل مع األجوا  

، وكذلك في اصاااوة تحت األة ، ومرافقة ال اااي ي ، واألبيحيةواألحماا والقصااا  وال جيئبييت 
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وام توالمت داخ  حكيييت التضاااااااااميع وخيةج السااااااااايي  ألنهي أا  وطأع في أ  تصاااااااااب في مجرل 
حتول ال يم للحكيييت، وعلى الرغم مع هذا الت مد الحكيئي المصااااااااااااوة، تنيا  المخرج بيزوليني الم

مونتيجية يرجي فيهي إلى الوةا  ثم يواةاااااااااااااا  تقممز بمي يميم النسااااااااااااااج السااااااااااااااردي المحكم  وتنوعيت
ة نساابأ    يسااجتوتنوي يت منحتهي التنوع المرئي المتوافق مي المضاايميع القصااصااية، ولهذا يمكع 

اييسااًي للساارد الحكيئي المجساام ةااوةيًي والذي نراه حركيًي ولق يتز  ام الحواة في الساارد ضاائي اسااتخم
المختلألة، وفأوهى الألضاااي ات وألوانهي ال اااراية. كمي أ  طريقة التحكم الساااردي في فيلم بيزوليني ال 

مرد تخلو مع التماخ  الساااردي، فقم عمم إلى التماخ  مع ب م الم اااهم السااايدس الذي تجلس فيز ز 
وف مهي  "أةااااااا ي"وهي ترد عليز  "مي ا تقرأيع"على ساااااااريرهي وهي تقرأ، حيث يتساااااااي ل نوة الميع، 

ساااود، وفيئتهي  أااااخيةاااهي ينتق  بيزوليني إلى أجوا  مختلألة، وهي أجوا  أفريقية إلى حم مي، ب ااار
ع تسااااب  في البركة ويتلصاااا  عليهي ال اااايخ موهي ةااااحراوية والتي تبمأ مع م ااااهم الألتيع ال يةية 

ة عع المت اة في الخيم الاماعرع، وياأتي هاذا المؤلألاوةا  األاااااااااااااااجاية، إلى الرحلاة الجمايعياة للقبيلاة 
التماخ  الساااااااردي ألغرا  نساااااااج البني  الألني للحكي، وإلع ي  الماللة األخ اية واالجتميعية بمي 

م بيزوليني السرد التضميني فقم استخموفضً  عع صلة في الت بيز أو التميث  أو المقيةنة. بيمت 
ساااااااااردًا تراكميًي منبثقًي مع التضاااااااااميني، كمي في اساااااااااتحماا حكيية ال اااااااااي  الذي ينجو مع م ركة 

 أةحيبز مي ا يع ال ر  وهم في طريقهم إليصيل همايي إلى ملك الهنم.
 

 وجهة ا مظا:
، مسااااايحة مركبة غير مساااااتوية، ت مد فيهي الرواع وتنوعت في الأليلمي ااااا   البني  الساااااردي 

ةاية والم رفة بمي ألسنتهي القص  وأايعت الم يهم البصرية عوالم وحوادا، منحت فيهي المعلى 
، ومع الممكع فهم البنيااة الساااااااااااااارديااة على أنهااي الخزيع المحرك لوجهاايت النظر يجري مع وااايئي

واإلحيطة بيل ااااااااخصااااااااييت والحوادا زمينًي ومكينًي وكيألييت، وفمي أ  وجهة النظر هي الزاوية التي 
عبرهي أ  نرل ونحيط بيلم ااااهم وغيييتز، فقم ةاااامم المخرج بيزوليني في فيلمز زوايي عمع  نساااات يي

عنهي ل لني ن لي ونألهم مي يجري مع محركيت داخ  الم اااهم وع ايتز بمي المةاساااة ومختلألة، عليني 
، ااترنت في الساااااينمي فع اااااا ري يحيط بز، أيًي كينت المسااااايفة. والساااااينمي مع وجهة نظر بيزوليني 

نظرتز ال ميقة للوااي والحقيقة اإلنساااينية مي نبذ الزيف والرتوش، وةااانيعة ساااينمي مع خ ل ز، لمي
خييل ال حمود لز وفأحيساااااااااايس يقظة حم الت رف ب مهي لذع  اتية ال تخضااااااااااي للقواعم وال التقنيع، 

دو  أ  ين ق، مع وجهة نظر  اتية وموضوعية م ًي، مع للحكي  وسيطفيلجسم في فيلم بيزوليني 
يمكع تاأاااااااااااااااير ب   المثايبايت الامالاة على وجهايت نظر مت امدع، عمام بايزوليني على أنايطتهي و 

 -بأاكيل سردية مختلألة وهي:
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لمتلقي ةؤية الحقيقة، وهذا لالكيميرا هي الراوي: في الساااينمي والتلألزيو  يحيول المخرج أ  يمع  -
مي تمث  بم ايهم اسات را  ممينة ةان ي  بمبينيهي وطرازهي الم روف وف   الحيةات واألونية 
ال ينية واواةعهي التراوية مي حلقيت األطأليل الحأليع وهم يل بو  ويمرحو ، فضً  عع عر  

المخرج الط ع  حركاة األسااااااااااااااوا  والبايعاة، ب يامًا عع الاميكوةات واألان اة، وهاذه وجهاة نظر
 دو  تحريف إلظهية وااي ال ر .مع المتلقي على حقيقة الم هم وةماز، 

ةؤية الراوي الخيةجية: اسااااااتخمم بيزوليني الكثير مع الم اااااايهم بأساااااالو  تقميم الميدع الحكيئية  -
على وفق مي يراه الراوي ويصألز وكذلك تقميم األحماا وال خصييت ب ك  يكيد يكو  حييديًي، 

زمرد واا ة، أطل ني عليهي بيزوليني وتألصاااااااي تهي البصااااااارية مي دةاية الراوي بقمة  فم اااااااهم ويي
وافر مع األسااراة والم لوميت، عع الحيدثة وتماعييتهي، وهذا النوع مع الساارد موضااوعي، وفي 
هذه الرؤية، ك ااااااااااااااف لني المخرج أ  ورسااااااااااااااومًي خيئع بيخت يفز زمرد، وكذلك احتييل، جو  

زمرد  كية وتقرأ كثيرًا مع الم يةف، وتجيم فع الت ريز ونساااااااااج الكردي، وك اااااااااف أيضاااااااااًي أ  
األااااااااااكيل الألنية، فيمي تجرأ كثيرًا في أحيطتني بيألب يد النألساااااااااية المنحرفة ل اااااااااخصاااااااااية الرج  

 األفريقي ال ي  وخلوتز المريبة الماعرع مي الصبيي  الث ثة في الخيمة. 

ع ال اااااااااخصاااااااااية، ولهذا عمم بيزوليني إلى ةؤية مع الخلف: وفيهي يكو  الراوي عيلمًي بأكثر م -
تصاااااميم م اااااهم يكو  فيز نوة الميع بيئساااااًي وفيحثًي في ال رايت عع زمرد التي ساااااراوهي منز، 
والم ااااهم هني، هو مسااااير نوة الميع في زاي  وام ةأل ساااالة مرفوطة بحبيل إلى أعلى المبنى، 

 خ وكميعففي الساااااااااااااالاااااااة وال ي لم أ  هاااااااذا الجلوس فيااااااامفي الت اااااااب ونوة الاااااااميع إلى 
وضااا تز لز مجموعة مع النساااي  المتصااايمات لرجيل المت ة على الرغم مع مظهرهع المحت ااام 
بيل بي ع الساااااااااودا ، فألي لق ة خلألية ألغصاااااااااي  ااااااااااجرع تتبيةل الألتييت على خلي م بس نوة 

ْيع  الميع ومماعبة جساامز وأعضاايئز، وتلذ  وكأنهع لم  منذ ع اارات الساانيع، وفي م ااهم   ً ةج ي ر 
يد ال يختلف كثيرًا عع المبت ى الااذي كااي  ين ااااااااااااااامه باايزوليني فيااز، تجمي عاامد مع آخر، يكاا

الصبييي ال يةييت تميمًي مي نوة الميع في وركة للسبيحة، وفمماعبيت سيخنة وفهمسيت مت مدع 
مع ابلهع، مي الت ليقيت اإلبيحية، بيل يز وإيحي ات ااااااااااابقية، تكو  فيهي المرأع ام حوةاااااااااارت 

 يم المقصود التي توضي فيز.عيطأليًي جرا  التصم

الرؤية الماخلية: هني تضااألي ان بيعيت الراوي ووجهة نظره على ال ااخصااييت واألحماا بساارد  -
 اتي، على نحو ي مكع مع االساات ينة بضاامير ال يئب أو ضاامير المتكلم أو أحمل اااخصااييت 

ااااااايخ  الحما لتقميم مي يمت بصاااااالة ل يلم الحكيية، فألي م ااااااهم داعر يرساااااامز بيزوليني يكو  
فراش في وةبيز  يً القبيلة األسود وةيحبتز في خيمة وام ط ت على ةغبتهمي أ  يجم ي ةبي  

واحم ويأمرونهمي بمميةسة الحب أميمهمي للتلذ  بك  تألصي ت المميةسة، والكيميرا كينت على 
أااام زاوية مع وجهة نظر ال اايخ وةاايحبتز مي اةاا ييد لق يت ةدود األف يل على الصاايحبة 
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مي ي اااابي غريزتهي في ك ااااف ااااابقية الم ااااهم واالسااااتمتيع بز  اتيًي، أمي وجهة النظر وهي ترل 
الم بر فيهي بضاامير المتكلم، فقم وةدت في م ااهم حميث عزيز وهو يحكي للأليةس اصااتز مي 
عزيزع ومي جرل وينهمي مع اغترا ، وم هم المرأع القيةئة التي جم ت لأليأليً مع الرجيل والنسي  

للم ااهم، يجمي أحم الملوك نألسااز تقرأ لهم األخبية والحوادا، وفيلتصااميم بحضااوة نوة الميع ل
حياااااااااايتز ليلقي عليهم خ يبًي في النصااااااااا  والسااااااااالوك والتساااااااااليم بمي كتبز هللا مع ن مة إلهية، 
 وفضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااااااااااار الاااااااااااااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااااااااااااااااكااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااااااااااااام.
أمي عر  وجهة النظر عع طريق ضااامير ال يئب فقم تجسااامت في الم اااهم الحيف  الساااتقبيل 

ز ئر( ل ر  تتويجهي ملكًي، نسااااامي ةاااااوتًي يمعو الملك أ  يتزوج اب  اعت زمرد )الملك المتنك
ال رش، وفي هذا الصااااااااااااوت تحريك لنب  الم ااااااااااااهم القيئم على الخمعة وكبت الساااااااااااار الذي 
حاايفظاات عليااز زمرد خ ةاااااااااااااااًي مع عاايلم ي اايةدهااي، وأب اامهااي عع حبيبهااي نوة الااميع، فاايلموج 

ي مع اب  الذيع يحي و  وهي ثينيًي، وهني تبرز البصاااااري م اااااو  بيختأليئهي أواًل، وف مم انك ااااايفه
 مواةأليت اإلانيع والتلقيئية. مع مهيةع المخرج في حسع االختيية لممثليز ومي يتوافرو  عليز 

أ  مي يجمة ك اااااااااااألز واالنتبيه إليز في ونية السااااااااااارد في فيلم ألف ليلة وليلة لبيزوليني، هو 
لقصاااااصاااااية بخيوط مثقلة بيإلثيةع وال رابة واالمت ي  امةتز الأليئقة على النساااااج، وإداةع التنوي يت ا

والصاااامت و  تصاااا  أحيينيً حم اإلغمي ، مث  مي جرل في م ااااهم تق يي ال ااااي ي  ألوةاااايل الألتيع 
هي وتق يي حيد، ؤ هي وأعضاااااايؤ التي حبسااااااهي في اصااااااره الممفو  تحت األة ، ب م أ  ت ااااااظت دمي

ي. فمنهي اصاااة اااارا  جيةية وأخرل ويمكع أيضاااًي ك اااف التبييع المت مد لصاااوة القصااا  وأااااكيله
اخت يفهي، وتنكرهي وهيئة ةج  لتصاااااااااب  ملكًي لقوم ب يم، واصاااااااااة ال اااااااااي  الذي تحول اردًا،وموت 

، فضااااً  عع اصاااا  القصااااوة تحت األة ، وته اااام سااااألينة بجب  لهي عزيزع بساااابب إهميل عزيز
وة مت مدع مع ةاااخري، أو م اااهم م ينقة ال اااي ي  لل اااي  وطيرانهمي فو  الممينة والحقول، وةااا

الم يهم المزمنة بصريًي في عق  بيزوليني، الذي ينه  بيلذات بحمود غيئبة مع اليقظة ومحيسبة 
ال يلم بك  مؤسااااساااايتز المتنوعة. فسااااردية الأليلم ألهبت فيني جمر ال يطألة واألحيساااايس وتنوعت في 

الااذات وحقيقااة ال اايلم إظهااية البؤس والتااماعي والخيااينااة والحلم والخياايل، بحثااًي عع الحقيقااة، حقيقااة 
الواساااااي. فألي ونيتز الساااااردية أجرل تمهيمًا في المألتت  الحكيئي لم اااااهم ساااااو  الجواةي وام ميةس 
حجب الم  ييت السااااااااااااااردية عنم انتقيلز المأليج  إلى اصااااااااااااااة أخرل، وهمف إثيةع التوتر، وام نوه 

ونوفيت  ي والتنق بيلتق يبم ااااااااااااااهم أح م عزيزع بيل يوة المحجوزع في ال اااااااااااااابكة ومحيولة انأل تهي 
إيقيعية ميساكة لخيوط السارد بك  حجومهي، وام تنق  السايةد الراوي ألكثر مع حيلة بكط   وجهة 
النظر عبر زوايي مت مدع وفضاااميئر مختلألة، فقم ساااردت المرأع الم صاااوفة في الكتي ، وارأ ال ااايخ 

رع بيلصااامت الم بر زيز حكييتز للأليةس وعياااات عزيزع التماعييت الحساااردعفي كتي  ال ااا ر، وام 
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عع حجم الألجي ة التي تنتظر مع ساااالوكييت عزيز المنيئة والبيئسااااة خيةج حمود المنزل ال اااارعي، 
 لتمضغ ط م المأسيع المزمنة التي أوةلتهي إلى داة الألني . 

 
 ا شخصعة: .ب

أساااا وةع ااااا بية بقمة مع االخت ف ويع ووةااااألهي ت يم  بيزوليني مي فيلم ألف ليلة وليلة 
حمود الوااي ومي هو ايئم على المخيلة ال ااا بية السااايئمع، اجتميعيًي وساااييسااايًي، وعلى بمي هو عقلي 

مع جحود الوااي وت ساااااااااااألز الحيد مي  متنألس للهر مقرفة مع الألكرع التي ترج  أ  التخيي  أحيينيً 
ل ر  وطريقة حييع ال خصييت في فيلم ألف ليلة الب ر، وهذا مي ان كس على الحييع النألسية في ا

وليلة، وام عمم بيزوليني أواًل إلى حذف ااااااخصاااااية ااااااهرزاد مع فيلمز الذي يحم  االسااااام الواساااااي 
لألحماا وهي موضااااااااااااااوع الجنس،  يً بيعثووةااااااااااااااألهي أخرل فكرع ، ولكنز لجأ إلى "ألف ليلة وليلة"

ومي لحق وهي مع ت وةات، ويمكع تأاااااااير  "نوة الميع وزمرد"واختيية مألتت  آخر لحكيييتز بقصااااااة 
كمي الحمود التي نيلهي بيزوليني في ت يملز مي ال ااااااااااخصااااااااااييت عنم تحويلز وتكييألز للن  الأليلمي 

  -:يأتي
وأخألى بيزوليني وحذف الوايئي التي ت ااير  اساامز في القصااة األةاالية "علي اااية" نوة الميع: -

خمة، ميةس فيهي ااااااااااتى ضااااااااارو  اللهو إلى أنز االوع الوحيم لتيجر كبير وترك لز ثروع ضااااااااا
والتسلية مي النسي  ومي أةمايئز إلى أ  أنألق ك  ثروتز على الملذات واألةماي ، ووة  بز 
الحم إلى التسااااكي بيألسااااوا  ل لز يجم مع يساااايعمه، فألي الأليلم ةأينيه في السااااو  ميسااااكي ا  ة 

مع األب يد النألسااااااااااااااية المركبة،  اً ، ولم يحملز بيزوليني مزيمول التي تذكره  ب ألولتز المرفهةالحل
أومع في تصااااااميم اااااااخصاااااايتز البسااااااي ة التلقيئية المجردع مع األان ة، وممي يثبت بساااااايطة  و 

تجرفتز وخبراتز، نراه في م اااااااااااااهم مي زمرد التي تبيدة في خلي ثييوهي وثييبز وتساااااااااااااتلقي أميمز 
ميم الخبرع في المهمة بم نى أنز ع "مي هكذا"وتمسااااك ويمه لي تلي جساااامهي ب م أ  تنبهز ب بيةع 

التي تمعوه إليهي، وتقصاام بيزوليني عمم إظهية نوة الميع مثياًل للحسااع والوساايمة، وإنمي منحز 
مجموعيت هيم ااااااااااااااًي مع القبول لمةجة أنز ت ر  مرات عميمع إلى اإلغوا  والمماعبة مع اب  

 نسوية كثيرع، يمكع  كرهي في موضوع الجنس مع هذا الألص . 
في ةساااااام ةااااااوةع اإلةااااااراة والثبيت ل ااااااخصااااااية متوازنة كنوة الميع بأل   حيف  بيزوليني 

الم ااااااااايعر واألحيسااااااااايس التي يكنهي لزمرد، وام ثلم هذا التواز  جرا  اخت يف زمرد مرتيع وهرفهي 
عع محبوفتز على الرغم مع ت رضاااز إلى  المةاساااةمع عزيمتز في  إلى مملكة أخرل، ولكنز لم يثع  
تثيل للوظيألة التي حمدت م تقم ال ااااااااااااااخصااااااااااااااية في ف لهي ودوةهي في ال ثرات والم رييت، وهذا ام

نمو ج لتلقيئية الرو  األالحما، بقمة يحيف  على الساااااااااارد لهذا ت م اااااااااااخصااااااااااية نوة الميع الألتى 
 المأل مة بيلقلب النيب  بيلوفي . 
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 زماد: 

وةااااااااااااايف لم تظهر زمرد في الأليلم فيئقة الجميل ومثياًل ل ثيةع واألنوثة كمي دلت عليهي األ
وفما  لك في م ااااهم السااااو  وع ب ْمه ، فقممهي بيزوليني فتيع  ات ب اااارع سااااودا   كية جريئة، النصااااية

والمزايمع على ارائهي واعتراضهي على عرو  مع لم ترغب وهم والسخرية مع ب ضهم، وام عزز 
هي ،وهي الساااااايعية للت رف على ال لوم وا دا  والتيةيخ عع طريق ارا اتم رفتهيمع اااااااخصاااااايتهي 

إجيدتهي فع نسج األلوا  ونقة األام ة في تقميم أاكيل جذابة تسر النيظريع، وك ف فضً  عع 
ووحمع الجساااام غير المتخألي وطيايتز الكيمنة في  بمي يثير الم اااايهمبيزوليني جرأع زمرد في الجنس 

تحقيق الصااااااااااااألي  الروحي واالطمئني  المكم  للثنيئية المزمنة القيئمة ويع الرج  والمرأع، فقم ت رت 
المتوهمة زمرد تميمًي ألكثر مع م ااهم ومأتهي في الخلوع األولى مي نوة الميع وكرةتهي إميم الزوجة 

ممي يمل على حنكتهي وةااااا بة .و لم اااااهم األخير مي نوة الميععنم وةاااااولهي المملكة وكذلك في ا
ي على أعممع في الصاااااااااااااحرا  لأل لهمي مأداةتهي هو محيكمة وعقي  ورساااااااااااااوم وجو  الكردي وت ليقه

ااخصايتهي، وأضا يف الم ايع في اخت يفهي، ولم يحيول بيزوليني أخراج زمرد مع وظيئألهي الأل لية 
م القساااااااااايع وت سااااااااااألهم ولجو هي إلى م   الحب عنم نوة وإنمي منحهي ةااااااااااوةع الألتيع الهيةفة مع ظل

الميع،  لك الذي ولم الحكيييت تلو الحكيييت للتأمر عليهي واخت يفهي، وهروفهي إلى عيلم ام ال 
صااااا  إليز حتى في أح مهي ولكنهي وةااااالتز، ولكع وةاااااول حبيبهي نوة الميع إليهي ي اااااك  إغراً  ت

 وهذا الحيل الذي ال تحسم عليز. اكت يفهي ة مع أكبر مع أ  تحكم الب د وهي متخألية خ ي
 م :تباس

  از الزةايو يعلى الرغم مع وساايمة اااخصااية ورسااوم وتميزه عع ا خريع ولو  ب اارتز وعين
ونهي أوكلهي لز الق  ألسااااااااابي  فكرية وضااااااااا هي بيزوليني ك أ  وظيألة االحتييل والخمي ة مهمة  أال 

سااااااية ميةساااااات الت صااااااب واالضاااااا هيد تجيه ا خريع،  ةي ة للنقم والني  مع أطراف دينية أو ساااااايي
وتسليمهي ألخيز النصراني الراغب ب رائهي، وميةس االحتييل ونكرانز  اً فأةتكب جرمًي بيخت يفز زمرد

، وام عواب في م ااااااااهم "علي"بكدعيئز بحيةًا جي  للتجيةع وأساااااااامز  "زمرد"هويتز في اصاااااااار الملك 
أخرل وةدت في القصاة األةالية لحكيييت ألف ليلة ت ليقز على عمود، وام حجب بيزوليني وايئي 

وليلة ام تثير االحتمام الألكري والميني بمي ال يخمم الخ ي  المرساااااااااااااوم، فحذف بيزوليني م اااااااااااااهم 
تستسلم  الميةسهي ورسوم لتبمي  ديع زمرد والتخلي عع عقيمتهي، لكنهي الذي الض وط والمحيوالت 

بيلتبع وح ااااوه بأااااام ال قي  لبرسااااوم وهو ساااالخ جلمه لذلك، كمي حذف الم ااااهم التي تأمر بز زمرد 
وأ  يحر  في حألرع، وفي هذا تحأل  م قول وتجنب المسايس بيلسال ة المينية اإلسا مية التي تبي  
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مألوف في المجتمي اإلساااا مي، وأحسااااع بيزوليني وتحوي تز هذه الوغير  مث  هذا ال قي  القيسااااي
 عنيف يؤدي بيلخ ي  إلى مزالق مؤسألة. خ وةع التأوي  التي ام تنجم عع ةراع فكري 

 شخصعة ا  جمز:
أظهرهي وهي في متوسااااااااااط إْ  أجرل بيزوليني ب   الت ييرات في ااااااااااااخصاااااااااااية ال جوز، 

 ، وفي القصاااة األةااالية ي لب عليهي ال يبة ومسااايعمع و عمرهي، و ات مكينة، ولهي حراس أو تيب 
أليلم، لهي القمةع على مميةسااااااااة الا خريع ان  ايً مع عمرهي المتقمم، إال أ  المرأع التي ظهرت في 

خ ة ووضااي ن اايطهي ال يطألي والجنسااي، وهذا مي أتضاا  في م ااهم زييةتهي لنوة الميع كي تب ااره 
هي الجنسااااااية لز والل ب بأعضاااااايئز التنيساااااالية والك م في السااااااترجيع زمرد المخ وفة، وهي مماعبيت

 الحب والجنس والم يةحة. 
 ا شعخ األسمد ا صحااوي:

تقصاام بيزوليني بكظهيةه اااي اً جنسااييً على الرغم مع ويئتز ال ااراية الصااحراوية ومي ي رف 
قاايفااة وارا ع عنااز مع التزام حاايد باايلتقاايلياام واألعراف الاامينيااة واالجتماايعيااة، ومااي يمتلااك مع خبرع وث

ال اااااا ر، فقم منحز الوظيألة التي أدت بز نتيجة أف يلز المتمنية خلقيًي، إلى عمه اااااااخصااااااية ساااااالبية 
 وآثمة، تكو  ام ك ألت منألذًا لرةم مي يجري مع سلوكييت منحرفة لمل الب ر ومجتم يت أوسي. 

 دنعف:
هي ااخصاية تميث  ااخصاية دليلة المحتيلة في القصاة األةالية، وهي مرتي للذع والمت ة 
الم وهة لمل اخصية عزيز المتهوةع حم ال بق، ولكنهي تنتأل  في ا خر، وت ياب عزيز بقسوع 
ب م أ  كلألت ةاااااااااميقيتهي النساااااااااوع بيلهجوم عليز وخصاااااااااية بحب  حتى إغميئز، انتقيميً مع خيينيتز 

يتز الجيحمع. وفأل لهي األخير تكو  ام اساااااااااااات يدت توازنهي اإلنساااااااااااايني والتخلي عع مي الجيةية وأنين
 كينت تقوم بز وتأل لز. 

 األر فل:
في م اااااااااااااايهم مت مدع كرة بيزوليني مجموعة مع األطأليل وهم يل بو  حأليع في اااااااااااااااواةع 

دو  أدنى ن ااااااااايط ثقيفي أو ترفيهي أو ةييضاااااااااي، وفي هذا ك اااااااااف مع دو  حمائق، و مع تراوية، 
بصري لمستول البيئة الألقيرع، المتخلألة على الرغم مع الثرا  الأليحة الذي تحأل  بز اصوة الملوك 

 والس طيع. 
  زيز و زيزك:

همي اااخصاايتي  ب لتي  لقصااة م ييرع لقصااة نوة الميع وزمرد، على الرغم مع أنهي حكيية 
الحكيية األم، وفي هذه تضااامينية اساااتمعيهي الق ، لكنهي مثيبة لوجز االخت ف والتميث  مي ساااير 

الحكايياة ت امدت الوظايئف وتاماخلات األف ايل بقامة مع التباييع ويع الوفاي  والخيايناة، ف زيز الرجا  
دو  أدنى هيجس إنسيني، فيمي ت مو مع ال يئة الذي يبحث عع مميةسة الحب بيحتقية وةلف 
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الذاتي وتماعييتهي الحرع  سااااردهيبعزيزع فتنة السااااحر وال ياااااقة ال ااااأليفة التي ت تز بكرامتهي، ممتلئة 
عزيز، فهمي ااااااااااخصااااااااايتي  لم  وةااااااااامتهي الذي  هب وهي إلى الألني ، ضاااااااااحيًة ل رائز عميي  مع 

ةااممهمي بيزوليني ولونيع متنياضاايع، في الحركة واإليقيع ولحظة ان    الأل  ، ف زيزع لم ت يدة 
ناااااااي اتواااايااااتااااهاااااااي الاااامااااواااااااااااااااااا  بااااااايلاااابساااااااااااااااااط ال اااااااااااااااااراااااياااااااة   الضااااااااااااااااايااااقاااااااة، أماااااااي عاااازيااااز  والااااألاااا 

التز ال ريزية  هيبًي وةواحيً ةاكضًي مع منزلز إلى خيمة ال  يقة بحثًي عع ا ثم والخيينة، فت مدت جو 
الح يم الذي ك ااااااااألز هو والتي انتهت بألقم  كوةيتز، ب م أ  حولتز الرعونة إلى آلة ةاااااااامي . وهذا 

التي فقمت  اااااااااخصااااااااييت الحكيية ال اااااااا بية والخرافيةب   ورو  في م ر  تحلي تز الوظيألية ل
 . نهيتواز 

 ا حكفية اإلرفو: .ج
ونى بيزوليني نظيمز الساااااااااااااردي في فيلمز ألف ليلة وليلة على غراة نظيم الحكيية اإلطية 
التي ااااااااااااااااتهرت بز حكيييت ألف ليلة وليلة، فب م المألتت  الذي ومأ فيز الأليلم وهو م ااااااااااااااهم ويي 

الاااميع وزمرد الجواةي، تبااامأ الحكااايياااة اإلطاااية، ونسااااااااااااااج الخيوط التي تقود إلى التااارمر على نوة 
والتصااااااااااميم على اخت يف زمرد، ومع هذه الحكيية تت وة األحماا وتتوالم القصاااااااااا  والحكيييت 
التي تصاااااب في المجرل الحكيئي ال يم، فمحيولة ورساااااوم اخت يف زمرد هو مي سااااايعم على ت قيم 

 عع المحبوفة اساااتجيبة المةاساااةتصاااوير م ااايهم الهييم و مساااوغيت الحبكة، األمر الذي فت  للسااارد 
لألحيسيس والم يعر اإلنسينية، وفحمود تجرفة الوااي واب  أ  تبمأ ممييت الحلم ةح تهي الخييلية، 
نجم أ  نوة الميع يبحث في األزاة واألحيي  والبسااااااااايتيع ومع وةائز الصااااااااابيي ، وهم يلهو  وبكيئز 

مه ويملز يجم نوة الميع مع يساااااايعوعنممي وةااااااراخز الموجي، لزييدع وتيئر التوتر وحبك الصااااااراع، 
زمرد، يأتي جو  الكردي ليسااااااااااااات   إغألي ع فيهي التي ت ظهر  اللحظةعلى مكي  اختبي  زمرد، وفي 

نوة الميع ويساااااااااااااار  عميمتز لتتوهم زمرد، وتركب فو  ظهر جو  وهي تنزل بحب  مع فو  أحم 
رًا السااااااااااا و ، ليخت ألهي مرع ثينية، وليضااااااااااايف إلى عذابيتهي أوجيعًي أخرل، األمر الذي حألزهي، كثي

مع الموافي حركت  الذي هي فيز، وضاااااااخ في السااااااارد وؤة  للتحيي  والخ ص مع الساااااااجع المقيت 
ةوةًا مع الق  بمي يظهر االخت ف أو التميث  كحكيية حلم عزيزع وذب  ال ير أو حكيية الأليةس 
الذي يصااااااااااااا ي ل زيز وهو يسااااااااااااارد لز حكييتز مي عزيزع، بمي يك اااااااااااااف ويبرز مظيهر االعترا  
ي  واالخت ف مي الجساااااااااام ال يم للحكيية ووظيئف اااااااااااخوةااااااااااهي على الرغم مع احتأليظهي بقوع إبق

والثينوية المتولمع، والمحيفظة على عنيةاااااااااااااارهي  "اإلطية"التواةاااااااااااااا  والحيوية ويع الحكيية األم 
مع األف يل واألحماا وأ  ووةألز تراكمًي األسيسية، وتتحم  الحكيية اإلطية توالم الحكي المتكرة 

ألة  اوت مت عع البؤةع ال ميقة للحكيية، وهي اصاااة ال اااي  اااايه زني  الذي يمخ  اصااارًا تحت ا
، هذه في االنتقيم مع ال ااااي ي والرغبة  التي خ ألهي ال ااااي ي الجئًي إلى الألتيع الحسااااني  المخ وفة 

الحكيية المت ااارفة بأنواع ال جيئبييت والخييالت، والتصاااوةات غير المنضاااوية تحت مساااتول التألكير 
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هي حكيية تيج ال ق ني لتلك البيئة، وأعرافهي وم تقماتهي ال ااااااااااااااراية منبثقة مع حكيية تضاااااااااااااامينية 
همز واصتز المريرع، وانبثياهي يأتي مع  وعزيز وهو ي ك ةوايةالملوك الذي استمي إلى الق  مع 

ةفقز تيج الملوك ل زيز وزييةتز لحميقة دنيي ونت الملك ولقيئهمي ب ميل الحميقة، وعنم الت رف على 
ت ر  إلى هجوم مع لني اوع ملك و ك ااألت ال يم  اصااتز التي فتحت أسااراةًا واصااة ساارد أحمهمي 
ا يع ال ر  أدت بز إلى جملة مع التحوالت،  هب فيهي إلى السااااااااااااااردا  والاى ال ااااااااااااااي ي  لم  

وتحول إلى ارد وهكذا، وت م هذه اإلضاايفيت الحكيئية مع الحكيييت الخيةجة عع الساايي  وال تمت 
جيلحكيئي مرساااااومة يت لبهي النسااااايلمساااااوغيت بصااااالة إلى جوهر الحكيية األم لكنهي تأتي اساااااتجيبة 

والتنوع الساااااااااردي المنضاااااااااوي تحت ساااااااااقف الحكيية اإلطية، وفني  الحكيية اإلطية يتجيوز الحمود 
الواا ية في الق  ال جيئبي، وهي فرةاااااااااااااة ل طيحة بيلنظيم المتمساااااااااااااك بيلوااي وميديتز المقيتة، 

تسااالسااالة، والذهي  إلى عوالم أكثر خيياًل وأزمنة غير متواةااالة وأونية متماخلة  ات ع ايت غير م
ولكنهاااي تحألز الوعي لتاااماةك الخيوط والمحااايفظاااة على التواز  في االكت اااااااااااااااايف وةفط األحاااماا 

 ودالالتهي ب ضهي وب  . 
 ا لحمالت ا  جفئ عة: .د

ث ثية الحييع، الميكيميرو  "تتوافق نزعة بيزوليني وةاااااان تز السااااااينميئية في أف مز الث ثة 
قم الألينتيزي المتمسك بز والذي يؤهلز للخروج مع عيلم مي الم ت "وحكيييت كينتبري وألف ليلة وليلة

يبحث عع الحقيئق بكساااااااااااااار القيود والحواجز ال قلية أو  هللحقيقة، لهذا نجم أالوااي، ال يلم المخب
 المن قية ويسب  في فضي  التخيي  الواسي ل لز يجم ضيلتز المن ودع. 

 ، هي: وفي فيلم ألف ليلة وليلة المزيم مع التحوالت ال جيئبية
م هم عزيز وع يقتز، عيةيي  في الخيمة وام أمسك اوس الن ي  وهو يهمف ةو  عضوهي  -

التنيسلي، ب م أ  ةفط في القوس نمو جًي ةنيعيًي ل ضو  كري، ونألذ تهميألز ولق ة مونتيجية، 
كأنز ينبئني وي يل ني بيحتمام الم يةك نحو تحقيق أهمافهي ال اااااااااااااابقية بكط   نما ات الجسااااااااااااام 

 يتز المالة على اتى ضرو  التصوة والنزعيت الحسية لمل الب ر. وتهويم

ال ااااااااي  األمير الذي خرج ساااااااايلمًي مع الم ركة، يخرج بألأسااااااااز إلى ال م  ليجم ةااااااااخرع تحت  -
، فألكرع خ ألهي ال ااااااااااي ي اااااااااااجرع، فيزيلهي ليمخ  اصاااااااااارًا تحت األة ، ويلجأ إلى فراش فتيع 

ق يي الألتيع التي ميةسااااااااات الحب مي التحوي  تبمأ مع اصااااااااار ال اااااااااي ي  تحت األة  ومع ت
ال ااي ، وفي م ينقة ال ااي ي  ال ااي  وال يرا  م ز إلى أعيلي الساامي  وهو يجو  فو  المم  

، ويرمي بحألنة ترا  على ال ي  ليحولز إلى ارد، ويةوالبسيتيع، ليحط في أة  ايحلة ةحرا
ع إط   نما ات الجرس وم اااايهم االحتألي  بيلقرد وهو بيل رفة بم بس إنسااااينية مي مي ةافقز م

 المتكرةع مع ك  زاوية في المملكة، مي هو إال إايةع ل حتألي  ومونية الب ر والوجي اإلنسيني. 
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ومع الصااااااااااااااوة ال جااايئبياااة هو أ  القرد وهو على ظهر الزوة  طلبوا مناااز أ  يكتاااب ب    -
أنز كي  بمي يمل على الكتيبيت عع مساااااايفة اإلبحية واتجيهيت السااااااير في البحر، فكتب لهم، 

 . غير ليس إنسينًي اب  تحولز إلى ارد

وفي داخ  اصاااااااااااااار أحم المميلك، يأتو  بيلقرد إلى الملك ليقممز إلى اونتز الوحيمع، التي لم  -
، فترش عليز المي  ليتحول إلى اااي ، وف م اً تتأخر في أ  تبمي م رفتهي بأنز اااي  وليس ارد

 تر . أ  ينه  ال ي  تتحول الألتيع إلى كتلة مع نية وتح
على اإلدهايش، كونهااي ت تماام التهوي  تامعو وال جاايئبيااة في فيلم بايزوليني ألف ليلااة وليلااة 

والمبااايل اااة، وتت ااايطى أحاااماثهاااي ب يااامًا عع الوااي والمن ق، ويمكع إزالاااة ماااي هو مسااااااااااااااتحيااا  في 
التصااااوةات، وإبيحة التحوي  بسااااهولة مع المسااااتول ال بي ي إلى غير ال بي ي، وتمتث  ل اااااتبيك 

ال ي  مي ال ي ي  ومثيل  لك في م هم ، مث  ال أليةيت والجع وال ييطيع، عجيئبيةيئنيت، مي ك
الذي يبيغت ال اااااااي  في خلوتز مي فتيتز، ب م أ  يمساااااااك وثييبز ويهر  خيةج الساااااااردا  وينسااااااى 
حذا ه، يتب ز ال ااي ي  حيمً  الحذا ، وساايئً  عع ةاايحبز، وأخيرًا يلتقيز وي ااتبك م ز ويساايمحز، 

اخت ط الحلم  وحتى المثيبيت ال جيئبية التي  كرنيهي، ت ااااااااااااااك  دالة على البؤس والساااااااااااااا يدع، أو
بيلرغبة، وفني  عيلم حيلم  ي خييل وثيق الصلة مي الجنس على الرغم مع تصميم ب   الم يهم 
المجساامع للتماخ  الحيةاا  ويع الساا يدع والقسااوع والمكياااألة للحقيئق االجتميعية وال وص في عيلم 

  وال يرا  م ز مع ال  مرئي، كمي أنهي تنويي ت بيري في منيخ عجيئبي كم ينقة ال ااااااي ي  لل ااااااي
في الجو، وينزل بز في الصاااحرا  كي يرميز بحألنة ترا  ويحولز إلى ارد ب م أ  نجي بأعجوفة مع 

 م ركة ايسية مي ا يع ال ر . 
 ممضمع ا جمس: .ه

عم  بيزوليني في فيلمز على موضااوع الجنس بمي يؤااار الب م السااييكولوجي ل ااخصااييتز، 
ااااااااااخصاااااااااييتز على الحساااااااااية تن وي ية فرويم، وأ  وام ننساااااااااب  لك إلى ممل ع اتز وتأثره بأفك

اإلنسينية، ووةألهي تأليعً  حيويًي ويع مي يموة مع أفكية وهواجس لمل الذكر واألنثى، وام وةلت 
أحيينيً إلى الثنيئية الجنساااااية الخيةاااااة ب اااااخصاااااية زمرد التي عياااااات الموة الثنيئي مي أنهي ممةكة 

على االختألي  وانتصاارت، وأ  الت اي الجنسااي ل يلم يسااي ر عليز الذكوة، ومي  لك فقم ةااممت 
ل ااااااااخصااااااااية زمرد هو مزج الساااااااال ة الذكوةية مي اإلغوا  األنثوي في ةااااااااراع نحو التملك والحب 
وتحرير الذات، واستخمم بيزوليني الجنس اكً  ت بيريًي عع ةفضز للوااي، وعلى الرغم مع انت يئز 

إلنساااايني ال يةي بأساااالو  مختلف، ك ااااألًي ساااام اجالحسااااي بيلصااااوةع ومثليتز ال اااايئ ة، فقم وظف ال
لت يسااااااااااة وفؤس الرو  ونزعة االنتهيك، وليس ألغرا  اإلثيةع الجنسااااااااااية على الرغم مع االختيية 
الألني الرائي لبهي  الجساام ومكيمع الجميل فيز، وأطلق بيزوليني الجرأع األولى عنم زمرد في خلوتهي 

تساااا ميً لل ريزع الثيئرع، بمهيةات ك ااااألت عع خبرع هي اساااائاألولى مي نوة الميع وخلي ثييوهي واسااااتلقي
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وبواعث الجميل السااارد سااايبقة، لم يحأل  وهي نوة الميع، وفكااااهية يمعني نمةك أ  للجسااام امةع على 
 واإليهيم بيلمت ة، وتلتهي الم يهم ا تية: 

رية ام دو  أدنى تردد، وايخ القمع م هم الألتيع السمرا  ال يةية تميمًي وهي تسب  في البركة،  -
تواةل خلف ااااجرع يتلصااا  عليهي ويساااتمتي وبهي  جسااامهي على الرغم مع البيئة الصاااحراوية 

 المحيفظة. 

الرج  األسود ال ي  جنسييً في م هم مي الصبيي  الث ثة، بأوضيع مخزية وعري تيم وفتبييع  -
 واض  في األعمية، بمي يحقق االمت ي . 

يسااتمت ي  بمميةسااة جنسااية متنيوفة ويع فتى  م ااهم ااايخ القرية وةاايحبتز وهمي داخ  الخيمة -
وفتيع تم اسااااااااتمعيهمي لهذا ال ر  كتماع خيص بيلتلذ  عع ار  الم ااااااااهم البصااااااااري الحقيقي 
تألجيرًا لنزعة اإلغوا  وإااااااااابيع االنحراف الذاتي. وهو م ااااااااهم لم يكتسااااااااب جميليتز بم زل عع 

ميمع وهي الجنس وتألصاي تز الموافي النألساية والألكرية التي أعمت لتصاميمز بكاايعة عبيدات ج
 ال بقية.

عكف بيزوليني على تحوي  ااااااااخصاااااااية ال جوز المت يطألة مي نوة الميع إلى امرأع متوسااااااا ة  -
ال مر، لهي مع النضااااااااااااايةع مي يؤهلهي ألحماا التميس ال يطألي بيلت زل بز ومماعبتز جنسااااااااااااايًي، 

ًي وتموجيت الأل   الحسي ودف ني بيزوليني في نهيية هذا الم هم إلى استكميل مي تبقى منز  هني
المتأةج  جرا  المه اااااااة التي تلقيهي نوة الميع مع مماعبتهي ل ضاااااااوه الذكري إلاااااااابيع ةغبيتهي 

 الرامية إلى  لك. 

تز م اااهم اساااتحوا  زمرد على م بس الجنمي الم رو  وساااحب ا  ة القميش التي تساااتر عوة  -
يلية مع التصاااميم الجميلي وفلق ة اصااامية مريبة فكريًي وخ وك اااف عضاااوه التنيسااالي وهو عية  

مع ال ضو الذكري إلى مر نز جيمي، ممي يؤار  "مكس"الرااي وهو انتقيل بصري ب ريقة الاااااااااا 
ألف يل مث  تهكمًي واضااحًي مع المؤسااسااة المينية التي ي تقم بيزوليني اةتبيطهي بيلموافي البيعثة 

 . هذه

إليهي نوة الميع مت بًي جرا  بحثز عع م ااااااهم الساااااالة الملقيع أسااااااأل  أحم المنيزل، والتي يصاااااا   -
زمرد، فيسااااااااتلقي في الساااااااالة ل ر  الراحة، وال ي لم أنهي كميع نصاااااااابتز مجموعة مع الألتييت 
لسحبز إلى أعلى المنزل بيلحبيل واالنقضي  عليز وخلي ثييبز ومماعبتز ب تى أنواع االستمني  

م ةائحااة الرجا  والتلااذ  باز وهع فتياايت يرتاميع ال بااي ع والحجااي ، ولكنهع لع يقويع على ااااااااااااااا
مع  اً جسااااااميًي، ودل بيزوليني في م ااااااهمه هذا على أ  الأل   االغوائي الجساااااامي لع ي ألي أحم

 مميةستز، مهمي اختلألت ال قيئم والبيئيت. 

لنزوات عزيز في خيمة ع اااااااايقتز دنيي ب ري تيم وفحركيت لم تأبز ال ااااااااياااااااااة  عم اااااااايهم متكرة  -
لو والت رف وامتهي  كرامة المرأع وإ اللهي، وهذا مي احتميلهي في الخ ي  البصااااااااااااااري بحكم ال 
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تبيع في استخمام اوس الن ي  وت ليق عضو  كري ةنيعي على حيفتز والتهميف ةو  مي 
 ق ال  اااااااايقة للخمر الذي ةاااااااابز عزيز على ليمكع بز التحقيق لرغبة فيجرع، وكذلك م ااااااااهم ل

ة تميمًي، ولع يترك بيزوليني جسااااااااامز نزواًل إلى اممز والتي ةاحت تقب  اممز، بأوضااااااااايع محرم
أميكع عمع في هذه النمي ج المصاااااره على عبيدع أوثي  اللذع وانحرافيتهي األخ اية، فقم الحقهي 

 وأتقع ةني أاكيلهي بجميلية م  ة وجذابة، كمي لو كي  السم بيل س . 

فتيع زل م ااااااهم يمخ  فيز عزيز أحم المنيزل ومعوع مع األ  لقرا ع ةساااااايلة، وهني في المنزل تن -
مع الموة الثيني إلى عزيز لم طألتز وطرحز أةضااااًي وك ااااف جساااامز وجساااامهي وفكةغيم ساااامرا  

دني  في المواا ة على الرغم مع حضااااوة عمد مع الرجيل في بيحة المنزل، وفي هذا ي ااااهر 
بيزوليني المةجة المتمنية مع الحيي  المكتساااااااااااااااب ف ريًي بألتيع اريبة جمًا مع ا خريع، وكي  

بم اااااهمه هذا يل ع الجميي، ويحم  القيم المزمنة خلف األان ة والثيي  ك  مساااااؤولية بيزوليني 
 في احت ل م يعر الذات وتح يم أحيسيسهي اإلنسينية. 

م اااهم لجيةية وام نيمت إلى جواة ال ضاااو الذكري ألحم الألرساااي  تلذ ت بز بحركيت منحرفة،  -
 ووال ات غريزية منهكة. 

لصاابي الجمي  داخ  اصاار السااردا  بكانيع للتودد والم طألة م ااهم ال ااي  يوني  ال يةي مي ا -
ثم السااااابيحة ال يةية ثم االااااااتراك في السااااارير على نحو يحقق ال ااااابهة األخ اية النيجمة عع 

 ال وعي الذي يتمتي بز ال ي  والذي أدل إلى ات  الصبي على الألراش. 

عبيت وهمساااايت إيحيئية مي م ااااهم ساااابيحة نوة الميع مي مجموعة مع الألتييت ال يةييت وفمما  -
زالت تحم  اإلثيةع واألنوثة واإلااا يع مي التلذ  بمت ة الجساام وتضاايةيسااز ال ني ، ألعمية ييف ة 

 الجنسي. 

ومحيولة اساااتمةاجز ل ر  اط عز على  "زمرد"الم اااهم األخير الذي يجمي نوة الميع بيلملك  -
الحقيقة الخيفية والساار المكنو ، وتمةيجيًي تبمأ زمرد بخلي ثييوهي ومع اااك  التخألي وهيئة ةج  
إلى أ  تك ف جسمهي لنوة الميع الذي ينألجر مع المه ة والمأليجأع، ب ني  اميم، ينتهي فيز 

 الم هم والأليلم بأكملز. 
عنم بيزوليني في فيلمز، هو اهتميمز الجمي الجنسااااي  أ  ساااا ة انت ااااية الم ااااهم البصااااري 

بيلجنس بقمة مي يحي  إلى ال اااااااااار أكثر مع الخير، و لك اسااااااااااتجيبة لمواألز الألكري والجميلي إزا  
التركيبة البصرية لموةع الحييع في ال ر  وفيلذات إلدةاكز المستمم مع نظرع ال ر  إزا  ال ر  مع 

 لك مع تمةج وتماعييت، لهذا نجم أ  بيزوليني ام ةكز على  القمة الذي ت  لز حضيةتز، ومي إلى
المتنوعة في الخألي  والتقني خلف الحواجز والستيئر، والثيي ،  لالمجتمي ال راي، واألاكي "حسية"

إ  ك ااااف عع وال ات حسااااية ملزمة بيالمتثيل لساااال ة االنحراف، وهو تميث  مي ساااال ة التهكم في 
ميني والساااييساااي. وموضاااوع الجنس،ووةاااألهي ايمة إنساااينية نبيلة، مواجهة وؤة القمي واالضااا هيد ال
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لهاي القامةع على تحرير اإلنساااااااااااااااي  مع هاذه ال بودياة الجايئرع وهاذه الوال ات وإفهايماز بحقيقاة الرو  
المتخألية وةا  هذا الجسااام الذي الوم أ  يجيم فع اإليقيع كي يرسااام لز حركة تتوافق مي هذه الرو  

الجميلي بصاااااااااااااام  ودةاية م رفية للذات وال يلم، ويبقى فيلم ألف ليلة  وفتنيغم مر   يحقق التجلي
وليلة مع أف م بيزوليني الذي استنم فيهي إلى إعيدع ارا ع الن  وتقميمز ورؤيتز الجنسية الصيخبة، 

على تحري  الذات  اً ايدة   ً فيع يً محركووةاألز نألذ عبرهي تركيز ب م الجنس مع وجهة نظره نق ة 
 لألهم ا خر. 

 األجماف ا شاقعة: .و
سيد ال ريط الذي يحم  فيلم ألف ليلة وليلة، أجوا  ةوةع اراية ب بي تهي الحقيقية وف يمًا 
عع االساااااااتوديوهيت، فقم عزم بيزوليني على التصاااااااوير في المنيظر ال بي ية واألة  السااااااامرا ، 

التيةيخية وال  رية  وبمائيتهي واسوتهي، ألنهي هي الحما وليست جزً  منز، ولهي م نًى مع المالالت
والروحية في الذات بمي ت اااااااااااك  مع عنصااااااااااار نيطق في الأليلم، إ  ك اااااااااااف بيزوليني هذه ال بي ة 
بأجوائهي المت مدع فرأيني أساااااااااوا  المم  ال اااااااااراية وال رفية وحقولهي وفسااااااااايتينهي وممنهي ومسااااااااايجمهي 

وأحيينيً يتقصااااااااام هي وخيمهي، وحيوانيتهي، ئال يمرع، كذلك البحر، واصاااااااااوةًا تحت األة ، وةاااااااااحرا
هوية المكي  وأثره في ف   الم ااااااااااااااهم، بقصاااااااااااااامية  عتجيه  الحواة في ب   اللق يت الم برع ع

مساااااابواة، فألي اسااااااتقرا  وتأم  لتألصااااااي ت المكي  مي الموساااااايقى المرافقة، تتنيغم المالالت والقيم 
وحياة لمل الجمايلياة في الذهع، وف   مي يجري على أة  هذه الموااي ام ال يليق بمكاينتهاي الر 

ا بهي، فألي م هم عنيف ةةمه بيزوليني وهو لحظة استحضية زمرد لجمي الثيي  التي تسيعمهي 
على التنكر، سااحبت ا  ة اميش ساايترع لرج  ميت ار  جواده، ب م أ  بقي مك ااوف ال وةع وهني 

ويع ال وةع وفيع المسااااااجم اإلساااااا مي Mixبيزوليني عم  ال ااااااك  االفضااااااي إ  ف   انتقيلز ب ريقز 
أو وهذه ال ريقة الميزجة ويع ااااااااااااااايئيع  Mixالذي سااااااااااااااتلجأ إليز زمرد متنكرع وهيئة ةج ، وفهذا 

دو  حضااااااااوة سااااااااببية ةف همي، ومي حصاااااااام مع هذا الخيية المونتيجي إال إثيةع مع متنياضاااااااايع، 
وهي تست ر  الجموع التي اة ألت  "الملك"الم يعر والتسيؤالت التأويلية، ومي أ  وةلت زمرد 

يئم والثيي  الم رزه والملونة بأوهى األاكيل حيمليع الرمي  والسهيم والسيوف واألواني واةتمت ال م
النحيساااااية واألبيةيق والكؤوس وأواني ال ااااارا  وال  يم، هذه الجموع كلهي ت ااااا   مسااااايحة المساااااجم 

 ة بيلنقوش اإلس مية بأواوينز المت مدع والواس ة وأعممتز الكبيرع. كالكبير المزة 
نظر ساااااااا ة البحيرع التي تتوساااااااا ز والتي ت   عليهي القبة الملكية للساااااااال ي  وممي يلألت ال

الحيكم وحيايتز المحي ة، تلك أجوا  المملكة ال راية، أوهة س طيع ال ر ، ةمز الترف والرخي ، 
ويبمو االعتزاز واضااااااحًي بيلقبة اإلساااااا مية المذهبة التي يحملهي ب   الرجيل في اساااااات راضاااااايتهم 

، وأ  فيلم ألف ليلة وليلة ن  سااااااردي إوماعي تخيلي، يً إساااااا مي اً ةمز ووةااااااألز ومساااااايرهم الواسااااااي، 
وأجرل ع ايت عجيئبية  .وعجيئبي، كساااااااااااار القيود الزمينية والمكينية، وطر  أجواً  وهمية وخييلية
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ساااااااااحرية ترل في الحلم والتخي  والذاكرع نساااااااااقيً تنت ة فيز، وهني تكمع جميلية ن  فيلم ألف ليلة 
هاذه اةتبايطهاي المتجاذة في  وعلى الرغم مع كونهاي ت اااااااااااااات ا  خايةج حامود الزماي  والمكاي  لوليلاة 

فيلم ةاعى في م اااايهمه التنوع األجوا ، أال أنهي تحم  طيايت تخيلية كبيرع خيةج حمود الوااي، فهو 
واألجوا ، وعم  على تخ ي الوااي وأسااس فضااي ات تخيلية جميلية اسااتحو ت بيلذات بيالنضااميم 
إلى عوالم سحرية، مبهرع، حققت ال جيئبية والمه ة، وفي فيلم ألف ليلة وليلة حيف  بيزوليني على 

ساااااو  المثق  ومكي  البيي ال ااااايئ ة للبيئة ال اااااراية بخصاااااوةاااااييتهي، فألي م اااااهم الب   الساااااميت 
وأميكع عر  السااااالي المختلألة والمزدحم وتجوال عيمة النيس بم بساااااهم المحلية التي ي لب عليهي 

ك ف لني فقم األةدية ال ويلة وغ ي  الرأس، وتنوع الفت في األلوا  واألاكيل، أمي منيطق السكع 
، جيل في الحيةات وال ااااواةع ، فألي م اااايهم تجوال نوة الميع وفحثز عع زمردعمعالمخرج ضااااروفًي 

التراوية بأحيي  مع البيوت ال ينية الألقيرع غير المنتظمة، وك ف أيضًي ب   األحماا في حيةات 
وفيوت أكثر تنظيمااًي مع ال ينيااة ويوت منتظمااة، تت اامل ال بقااة الواحاامع، لهااي فنااي ات ااااااااااااااارايااة 

خرل فأطل ني بيزوليني وواجهيت ب راز اااااااراي إساااااا مي في النقوش والزخيةف، أمي في م اااااايهم أ
على مجم يت ساااكينية ب بقيت مت مدع، في تلمي  إلى أ  وضاااي ال ميةع والمم  آنذاك في اكتميل 

على أ  مي يجري في الميضاااااااي لز امتماد في الحيضااااااار، كمي تجرأ بيزوليني فضاااااااً  عع وتنظيم، 
يمًي للسااكع والم ي ااة التحري عع زوايي أخرل مع البيئة واألجوا  ال ااراية، إ  ةأيني في الصااحرا  خ

ةحي  القوم بمختلف أعميةهم وأجنيساااااااااااااهم مي حيوانيتهم ترافقهم المبكيت أثني  وفم ااااااااااااايهم أساااااااااااااره 
وتلقيئية تنأليذه، وفحركيت متنيغمة  واألغيني ال ااااا بية بم اااااهم يمتلي  بيلمكنو  الجميلي، لصاااااماز  

 املت حتى ةفقة الك   لهم. 
لمث  هذه ألجوة، ولز فيهي ج  اإلدانة والتحقير وك اااف لني خيمًي أخرل للر يلة ومميةساااة ال

، فم ااهم لقي  ال اايخ ال ااي  مي الصاابيي  الث ثة وم اايهم متكرةع لخلوع عزيز وع اايقتز في األجنيس
مواا يت إبيحية ةريحة وفتألنع ايئع ومنحرف، لتأكيم نزعة المخرج في االنأل يل السلبي إزا  هذه 

لييت الثقيفية والمينية التي تحصاااااا  في الموااي واألميكع الم اااااايهم المرئية، أنز يتجيه  ب   الأل ي
المينية، لهذا فقم جردهي مع الساااااااااااااامة النبيلة التي ونيت ألجلهي، و  وفرغهي مع محتواهي الجميلي 
المتجذة في الرو  اإلنساااااااااااينية للمجتمي ال اااااااااااراي، كمي عبر بيزوليني عع دعوتز للمتلقي أ  يرل 

ساااااااااااااال اي  المتجحأللاة في الجايمي ومي يرافقهاي مع ترف وفذخ وط ايم فيةاًي كبيرًا ويع أجوا  أوهاة ال
وأجوا  سااايحرع وفيع األطأليل الحأليع الذيع يل بو  بيل اااواةع التراوية والنيس الألقرا  والمسااايكيع، وهم 

ولهذا لع يتردد بيزوليني في إايمة  "سييسييً ودينييً "ي ي و  القهر واالض هيد مع السل ة الحيكمة 
حتأليالت الرااصااااااااة وال بول والموساااااااايقى في بيحة الجيمي، ولع يترك بيزوليني أية واال سزفة ال ر 

النيس سااااوةع الأليتحة ب   زاوية أال ويضااااي ع متز ال ااااراية واإلساااا مية، فألي م ااااهم المقبرع، ارأ 
باايلل ااة ال رفيااة على ةو  عزيزع على الرغم مع أ  الأليلم هو باايلل ااة االي اايليااة األم، وفي تجوال 
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ألحمل األسااااوا ، يريني األةكيلة والمقيهي ال اااا بية، وأةااااوات المزامير واألغيني ال ااااراية، الكيميرا 
وفي نقوش ةااااوة ال يوة على أسااااقف ال رف والمنيزل، أمي السااااراديب واصااااوة مي تحت األة  

ووا  لوحة نحيسية األفقم نق ت بيلتصيميم اإلس مية وال راية بيلخ ب الصيج وعلقت على أحم 
وتمساااااهي كي يأتي زوجهي الذي يتركهي ويع فترع وأخرل. ويمكع  "الألتيع"ة ارآنية تقرأهي كتب عليهي آي

اإلاااااااااااااايةع إلى أ  هذا التنوع والت مد في األميكع الواا ية والتخيلية مرتبط بيلبنية الزمينية والمكينية 
ل نتقيالت كحيالت األح م والكواويس والهواجس المسااااااااااااااوغ وفنساااااااااااااايج محكم في الساااااااااااااارد المر  

 والتخي ت. 
ح  االغمفف  ه دوو ا شتتتتكل ا  م  ا فلضتتتتف    مفختتتتا ا لغة ا  صتتتتاية )ستتتتعمففئعًف و ل زيمنعًف(  .ز

 ا جفف    لحكفيفت ا  ابعة ح  أ ط  علة و علة.
أ  ال اااااااك  الذي ين ااااااامه بيزوليني في فيلمز ألف ليلة وليلة هو خلق وااي جميم في الوااي 

عع ك  مي هو هية  مع ال يع، فألي  المةاساااةتأليةااايلز و نألساااز والنألي  إلى داخلز، لك اااف أساااراةه و 
هذا الأليلم، بألضاااااايئز ال ااااااراي الم روف، احتألى بيزوليني بكداةع مجم  ال  ايت الراب ة ل نيةاااااار 
الصوةع والم هم الأليلمي أد  التأليةي ، مي تأسيس  اكرع مرئية تتنيو  على أزمي  مختلألة، وهذا 

وةع مع حيث التسلس  الزمني وترابط األحماا واختيية مي حص  عع طريق ال نيية بمقوميت الص
األميكع وإضااااي تهي والتنوع في عيع الكيميرا وزواييهي ال فتة في ط يي  البهي  البصااااري، فم اااايهم 
األسااوا  والحيةات والجيمي الكبير واحتأليالتز الملونة ب قوسااز وتقيليمه ك ااألت عع الألضااي  النيطق 

الألضاااااااااااااااي  م ناايه وداللتااز إال إ ا مااي انتمى إلى مجماا  ال  ااايت للم نى والااماللااة، ولع يجاام هااذا 
وال نيةااار الأليعلة في ت اااكي  الصاااوةع وطريقة ساااردهي، لهذا فقم أساااس بيزوليني تنوي يت متماخلة 
مع ةااااااااوة الوااي والحلم والهواجس وفينتقيالت زمينية ومكينية، وفنسااااااااج محكم حيف  على التراب 

صوت والصوةع وألنز ضمع في الم هم الصوةي في فيلمز ألف ومتيب ة سير األحماا، وتقنييت ال
دو  أ  تحكي أو تصااااااار ، عبر كثيفة مع ليلة وليلة عنيةااااااار ااااااااكلية ت بيرية أوحت لني بيلم نى 

 اإلحساااااااااااااااااااااااااااايس الاااااااااااااااتاااااااااااااااي ياااااااااااااااحااااااااااااااامااااااااااااااالاااااااااااااااهاااااااااااااااي خااااااااااااااا ااااااااااااااايباااااااااااااااز الااااااااااااااامااااااااااااااارئاااااااااااااااي، 
مرئييت مرتب ة وفق تركيب على والب غة المثقلة بيلوعي واوع النألي ، وأ  يقوم وني  ال ااااااااااك  لميز 

يي  حيم  مع  الفت عمدًا كبيراً للماللة والم نى، فمثً ، اسااااااااااااااتخمم بيزوليني وتكراة  ونظيم وساااااااااااااا
اللق يت تصاااااميم خيص ةسااااام فيز مكينًي هنمسااااايًي لمواي ال اااااخصاااااية في الكيدة، وهو نق ة وسااااط 

لق يت أغلب الطريقتز الكيدة، وهذه مسايحة اا لتهي ال اخصاييت المهمة جماً في الم اهم، وغ ت 
الخيةاااااااااااة بمث  هذا النوع مع ال اااااااااااخصاااااااااااييت وفت مد كبير والفت، ال يخلو مع اصااااااااااامية البني  
الساااييكولوجي للق ة، وااااألرتهي المكنونة فيهي، ومع الصااارامة التي فرضاااتهي ايود تأسااايس المكونيت 

 وعمم ت ريم الم نى. ،البصرية حأليظًي على التواز  
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ع الح اود الوةاألية في األد  عاوت م نوعي مي  والسارد الساينميئي في فيلم ألف ليلة وليلة،
وااتر  أكثر إلى الل ة الصااااااااااااااوةية التي ت نى بخلق جميلية الصااااااااااااااوةع وإاااااااااااااااهية أطرهي الت بيرية 

تأليةي  وأولغ ت كي  جميلي، الوالم رفية، لهذا نجم الم هم الواسي ولق يتز ال ويلة الكياألة ألكثر 
وراز المق ي أو المساااايحة الم لو  لألت اإلااااايةع إليهي، م اللق يت القريبة في التركيز وإامي اسااااتخم

س وةدود ساااااايفضااااااً  عع مي تحملز مث  هذه اللق يت مع امتييز في الت بير عع الم اااااايعر واألحي
األف يل، وممي يبرز حرفة بيزوليني، اهتميمز الخيص في ك ااااف األعضااااي  والمنيطق المحرمة في 

عمد مع اللق يت اإلبيحية المبيااااااااارع في في إظهية الت يطي مي الجساااااااام ووظيئألز الت بيرية فت مم 
م ااهم يجمي نوة الميع وزمرد وم ااهم اسااتحوا  عمد مع الألتييت على نوة الميع وسااحبز إلى أعلى 
الساا   وخلي ثييبز والل ب بجساامه وأعضاايئز، والم اايهم المت مدع التي جم ت عزيز وع اايقتز التي 

وركة ت البحيرع ال يةييت مي نوة الميع في وةاااااا  وهي الحم ال اااااايئع والمنحرف، وم ااااااهم حساااااانيوا
الساااااااابيحة، واسااااااااتخمم اللق يت القريبة جمًا والمتوساااااااا ة في ك ااااااااف األعضااااااااي  الجنسااااااااية للألتييت 

األجوا  الحيلة ال يعرية لصنيعة م هم و وةموةهع ال يةية، ونوة الميع، وتق يي مونتيجي يتوافق 
 زوليني في فيلم ألف ليلة وليلة لم ي ع  مثق  بيل واطف الساااااااايخنة والتجي   ال يطألي، وتصااااااااوير بي

ةكيزع أساااايسااااية ووةااااألهي وتقنية البذخ المت مم الذي يظهر الجميلية البصاااارية، وإنمي اعتمم الصااااوةع 
الحي في الأليلم مي اةتأليع دةجة الصلة الوثيقة مي طيغية في الأليلم، وعلى نحو تكو  هي النيطق 

 .الحما وتأليع تز واخصييتز في الت كي  السردي
 ا لصميا:

البنى  ت ميقمع أاهر اللق يت التي استخممهي بيزوليني في فيلمز ألف ليلة وليلة ل ر  
 .السردية وتأل ي  الموة الت بيري للم هم

 ا لقرة ا  فمة:  ❖
والمتمثلة في لق ة السو  ومزاد ويي زمرد، ولق ة ةحي  القرية ورجيلهي ونسيئهي وحيوانيتهم 

الألية ، وم هم است را  ممينة ةن ي  بمبينيهي الم روفة ال راز،  مي التق ييالتتيبي وفحركيت 
كذلك لق ة مساااااتقرع عيمة للمساااااجم الكبير مي بحيرتز الماخلية، ولق ة اسااااات را  لك اااااف الهيك  
ال يم للجيمي وساااا تز وحجم الح ااااود الب اااارية التي ت اااا لز وك ااااف الأل يلييت التي تقيم فيز كيلوالئم 

الرا  واالحتألي  بيلملك الجميم، وم ااااهم طيرا  ال ااااي ي  مي ال ااااي   وحلقيتهي المائرية وتجم يت
، فألي ك  هذه اللق يت حرص بيزوليني ل األمير عبر فضاااااااااي  الممينة مع مبي  وحقول وةاااااااااحية 

على ك ف األمكنة ومواا هي التيةيخية والحضيةية وايمتهي الروحية وممل ةسوخ فكرتهي في  هنية 
تحملز مع ةمز وداللة وم لوميت، ومقيةنتهي بيل اارائ  االجتميعية الساايكنة مي فضااً  عع المتلقي، 

 بمستوييت الحييع والم ي ة.  فيهي ومي ت ينيز مع انسحي  وتم   
 ا لقرة ا قاي ة: ❖
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وهذه اللق ة يحتألي بيزوليني ووجوه اخصييتز ولع يتردد بكظهية أاكيلهم عع ار ، على 
فية، ان  ايً مع عقيمتز المت اااااب ة ومواخ  الموااي ومكيمنز الرغم مع عمم امت كهم السااااامة االحترا

تز القريبة على ك ااااااااااااااف ك  مي هو خيف يالخألية، ب يمًا عع التزويق، لهذا ةكز بيزوليني في لق 
المزيألة، فرا  يصاااوة  ةأ  يج لهي وسااايلة حر  ضااام األان  يتومتخف، و  وتقصااام في هذه اللق 

ت بير ون مة الحب الخيفقة بيلنب ، وك ااااااااااألت لني اللق ة مع لمحيتز ةو  الويبيع الوجز عع ار  
القريبة خيينة ورسوم، ومأسيع عزيزع وتضحيتهي، وال بث ال ريزي ل زيز، واخصي ه مع اب  ع يقتز 
وةاااااميقيتهي، وأفيدت أيضاااااًي لحظيت التلذ  الجميلي بيلتق يي التنيوفي ويع وجز الألتيع الحيلمة ونزاع 

 لهي، وحلمهي الراغب بيلحرية. الحميمة مي ال بكة الحيبسة 
 ا لقرة ا فلحاكة: ❖

مرااباااة لق ااايت بااايزوليني المتحركاااة في هاااذا الأليلم، فتبيع أ  أغلبهاااي تم  المؤلفحااايول 
، مي أ  التأةج  Standدو  االساااااات ينة بيلحيم  الث ثي "مع Hand"تصااااااويرهي بيلمحمولة يمويًي 

إلى مسااتول الت ااويز والت ااتت. بقمة مي منحت والحركة الحقيقية التي بينت في التصااوير لم تصاا  
 الكيدة م نًى جميليًي مستوحى مع التلقيئية وعمم التصني.

 
 ا لومي  ح  ا صموك:

وفق على يةع إلى أهمية وني  اللق ة ااااااااالتصااااااايميم الجميلية للق يتز اإلفي حيول بيزوليني 
حركيت وج رافية المكي   ااااااتراطيت الألع في التكويع وتنيسااااق ال نيةاااار، وهذا مي ظهر في توزيي

للممثليع، وم اااااااايهم األسااااااااوا ، وزةع الكت  الب اااااااارية ب ااااااااك  حيف  على التواز  وأااااااااا يل الكيدة 
الموجودات مع ديكوةات إلى إكسااسااواةات بمي فضااً  عع بيلممثليع الرئيساايع وفمجيميي الكومبيةس 

اااااخصاااايتز الرئيسااااة في في  لك حركة الميةع، وممي ي ااااية إليز، أ  بيزوليني لألت االنتبيه ووضااااي 
أجزا  وم  ييت وسااااااااااااااط الكيدة وتمركزه في وؤةع اوية، تنيغمًي مي دوةه المهم الأليع  في تحريك 

الم اااااااهم، وهذا مي جرل على عمد كبير جمًا مع اللق يت، القريبة والمتوسااااااا ة، وحيول أيضاااااااًي أ  
ييع واضاااااا  في يضااااااي في ةسااااااوميتز المرئية لق يت يكو  فيهي الكيدة ام أنقساااااام إلى اسااااااميع وفتب

الملك "الضاااو  أو في اللو  بمي يحقق التنيساااق والن ومة في أدا  الحركة، ومثيل  لك م اااهم زمرد 
الذي يتحرك مع نق ة ال مق اليمنى للكيدة ليساااااااتقر في وساااااااط الكيدة كي يتأم  المكي   "الأليةس

ساااامي  الصاااايفية، الذي يقصاااامه، وفواألتز هذه، نرل الكيدة ام أنقساااام إلى مثلثيع، األعلى فيز هو ال
واألسااااأل  فيز هو المثلث الذي ااااا لتز األة  الجردا  الماكنة، وفهذا التبييع الذي يتوساااا ز الملك 

يكو  الكيدة ام حقق اااااااااااااااكً  بقمةات جميلية وفمالالت  تتوافق مي مكينة الملك القيدم إلى  "زمرد"
ومع أمثلة األااااااكيل المصاااااممة جميليًي في هذا الأليلم، لق ة زمرد وام جلسااااات لتحيك  .هذا المكي 

وت رز لوحة اميش مساااااتنمع إلى أوتية عمودية وهذا مي اااااا   يميع الكيدة، أمي يسااااايةه فقم اااااا لز 
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المخرج بق ي نحيساااااية وأوا  مختلألة الحجوم ومزهرييت، فيمي ةا  نوة الميع يساااااتلقي على ساااااريره 
ب يم الثيلث المقيو  للكيميرا والم اااااااااااااايهم، وفهذا يكو  الكيدة ام ان اااااااااااااا   بمكونيتز في الجماة ال

فهذا التحرك و ، وفي حركة غير مقصودع تتحرك زمرد إلى الخلف خ وتيع لتتأم  اللوحة المسوغة
أكثر جميلية، وممعيع لضروةع الأل   اإلنسيني  ضيف ت كي ً أفي الب وسط الكيدة، وض هي الذي 

الذهنية واإلوماعية، ومثلمي  كرني ساااااااايبقًي، عزم بيزوليني ب ااااااااك  الفت في تصااااااااميم في م اااااااا والتز 
مكونيت خيةااة في لق يتز التي ت حق اااخصااييتز المهمة، ووضاا هي في وسااط الكيدة وفي نق ة 
تقيطي وسااااااااا ية للكيدة وفحسااااااااايبيت تكيد تكو  هنمساااااااااية، ولكنهي حققت ب مًا جميلييً وم نى فكريًي 

لمتواز  لل اااااخصاااااية ودوةه الأليع  في وظيألتز الساااااردية في الأليلم وعلى نحو مساااااتمماً مع المواف ا
 يحقق فلسألتز الخيةة بيللق ة الوسط الم برع عع البؤةع المحوةية في الأل  . 

واستخمم بيزوليني أيضًي لق يت عيمة واس ة في تكوينيت بصرية ايس ة كم يهم الرحي  
يرهم وحيوانيتهم وأمت تهم ترافقهم الموساااااااااااايقى الجميعي للقرل السااااااااااااودا  المهيجرع بصاااااااااااا يرهم وكب

وال بول وال ني ، مي الساااااااااااااألو  المنحمةع وال مق الذي ةسااااااااااااامز في تكويع اللق ة المرافقة لحركتهم 
وإع ي  اإلحساايس بيلتجساايم إلوراز ال نصاار الجميلي في زييدع وتيئر التلذ  بمت ة الرحي  وأجوائز، 

وف ال ي  ال يم  وهو ممسك بألأسز والنيجي مع م ركة ومع التكوينيت الجميلية األخي ع لق ة وا
ا يع ال ر  أميم ةخرع سردا  وام سيد الكيدة انتصي  اجرع بيسقة وجذعهي الألرعي بأغصينز 

للصاااااوةع التي توساااااط فيهي ال اااااي  وظ ل  اً إطية ووةاااااألهي التي غ ت النصاااااف ال لوي مع الكيدة 
 ال جرع. 

يني في تصااااااميم تكوينيتز البصاااااارية سااااااوا  ويمكع ت ااااااخي  الحيز الذي تحرك فيز بيزول
الكت  الب اااااارية في التكوينيت واسااااااتخمم البحر بيعتميده كينت في م اااااايهمه الماخلية أو الخيةجية، 

 كرني  أ والمراكب الكبيرع والسااااواح  الصااااخرية الواساااا ة، في لق يت عيمة عريضااااة، مثلمي ساااابق 
لخيم المنت ااارع فيهي والتجم يت ال نيئية لم ااايهمه الواسااا ة في الصاااحرا ، كم اااهم الرحي  أو تنيثر ا

 والمبكيت التي يقيمهي سكي  القرل ةجياًل ونسيً . 
وام كرة المخرج ال ااك  نألسااز عنممي واف عزيز أميم ال ااي  الأليةس تيج الملوك ليساالمز 
مخ وطًي، واف في منتصاااااف الكيدة وام أمتم جذع ااااااجرع عية ب اااااك  مقوس مع أساااااأل  يساااااية 

كيدة ال لوي ليحقق أطيةًا للصاااااوةع،  ا ب م جميلي وممساااااكًي ل مق بصاااااري الكيدة إلى منتصاااااف ال
دو  مع أمتأل بيل ااااجيرات الصاااا يرع المتمةجة األب يد وال اااايغلة للألضااااي  الممتم خلف ال ااااخصااااية 

 تره . 
 اإليقفع:

أثني  م اااااااااااااايهمع فيلم ألف ليلة وليلة إيقيع خيص ينبثق مع النب  الذي في يتولم لميني 
ايي ، وهو لع يقتصر على سرعة اللق ة أو حركة الممث ، فحسب و  ي م  ك  تجري بموجبز األ
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ال نيةااار الماخلة في تكويع الم اااهم، فضاااً  عع سااامة الرفط ويع مجم  ع ايت هذه ال نيةااار، 
ب مهي ونية إيقيعية، لع تتخلى عع نيفذع المونتيج التي تساااااااااااااام  بمروة ك  الم  ييت الساااااااااااااام ية 

م ينة، ويمكع ت ااااااااخي  حركة اإليقيع في فيلم ألف ليلة وليلة عبر والصااااااااوةية في أزمنة وأمكنة 
  -ا تي:

ايم مخرج الأليلم بيزوليني بيإلمساااايك بخيوط اإلحساااايس الماعمة لتجساااايم ةؤاه الألكرية والجميلية  -
عبر مهيةتز في توظيف عنيةاااااار الت بير الساااااام ية والصااااااوةية بيل ااااااك  المنتج إلثرا  التأثير 

 مسيحة السرد الأليلمي.  االنأل يلي وال يطألي على

اةتبيط إيقيع الأليلم بيلتقنية السااااردية المبنية على آلية الحكيية اإلطيةية المسااااتممع مع ألف ليلة  -
السااااااااااااااببية التي ترتبط وتماخ  زمني المسااااااااااااااوغيت وليلة ب رائق التوالم الحكيئي والمنتج بأل   

التاامفق السااااااااااااااردي ومكاايني، مع جهااة، وواا ي وتخيلي مع جهااة أخرل، وفمقود حاايف  على 
 وفيستمراةية فت  حلقيت جميمع مع الق  الجميم. 

في المضاامو  وتبيينيت ت ااكيلية في الصااوة والم اايهم التي ةافقهي المجرل  ساايد اإليقيع عمق -
الصوتي المتمث  بيألغيني والمبكيت وااليقيعيت ال راية التي أغنت الم هم اوع ت بيرية مؤثرع، 

ي ة لمنزل ع ااااايقتز وم ااااايهم حميقة ونت الملك وم ااااايهم فم ااااايهم عرس عزيز وةح تز السااااار 
البحر وغيرهي، ام أثرت األدا  أغنيً  ةااااااااااااااوتيًي وتنوي يت لحنية ترافقهي المفوف والموساااااااااااااايقى 

 واألغيني الجميعية والألردية. 

ةافق النب  اإليقيعي التحوالت ال جيئبية غير المتوا ة بمي يألجر لحظة االنمهيش والت جي   -
 وتماعييتز ال حقة بمي يسرع النب  اإليقيعي لصوةع الم هم. ووتيئر الأل   

المت يرات السااااااااااااااردية في الحكيية األم التي أختيةهي بيزوليني ومي نجم عنهي مع توالم حكيئي،  -
مرت بمجرل دةامي تحركز خيوط الصاااااااراع المحبوكة وتقيطي ةغبيت ونزعيت ال اااااااخصاااااااييت، 

الجساااااااام حركة مسااااااااية األحماا وفمي يراااااااااق مع األمر الذي أدل إلى زييدع وتيئر الت ير في 
لأليلمز،  ىالتره  والرتيبة، وهذا مي عم  بز بيزوليني منذ الم يهم األولويقضي على اإليقيعي 

أي ب م م اااااااااهم ويي زمرد لنوة الميع، الذي أدل إلى امت ي  ا خريع الذيع ةفضاااااااااتهم زمرد 
 واييمهم بمؤامرات االخت يف لهي والني  منهي، مرات عمع. 

يذهب اإليقيع إلى المتيهة في ت وة األحماا وتجميم مساااااايةاتهي بحبكيت ثينوية وضاااااامنية،  مل -
و لك بسبب أجيدع المهمة التي أوكلهي بيزوليني كيتبًي ومخرجًي، للرواع الذيع أسهموا في التمهيم 
 االفتتيحي السااااته ل الحما أو الحكيية الجميمع ومثيل هذه الم اااايهم التي سااااردت فيهي، زمرد

اصااااااااااة الألتيع ال يةية في البركة ومي ت هي مع تأليةااااااااااي  في البيئة الصااااااااااحراوية،  ،لنوة الميع
وكذلك المرأع التي سااااااااردت لمجموعة مع النسااااااااي  والرجيل ومع ضاااااااامنهم نوة الميع، وال يم  
الثيني الذي سااااااااااااارد ووةاااااااااااااألز اوع الملك الذي ت ر  إلى اعتما  ا يع ال ر ، وغيرهي، وأ  
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اإليقيع ونظم التنيسااااااااااق وعمم  مَّ الخيط السااااااااااردي وأحكيم لحظة االنتقيل م  محيفظة الراوي على 
 الت تت. 

أ  أغلااب الرح ت واالنتقاايالت التي يقوم وهااي عزيز مع وياات زوجتااز عزيزع إلى الاامكااة التي  -
يقيو  فيهي ع ااااااايقتز وموة وفي خيمتهي يذهب ةاكضاااااااًي وي ود ةاكضاااااااًي ووتيئر ساااااااري ة، منحت 

ة المت جلة بيةاا ييد فرص المت ة والتلذ  الجساامي، على ال كس مع ل ااخصاايتز اللهألة ال ريزي
 ةتيبة أدائز الب   في حميثز وت يملز مي زوجتز عزيزع.

 بفزو عم   –األ مان: ح  حعلا أ ط  علة و علة 
تميز فيلم بيزوليني ألف ليلة وليلة ب اااااااا رية سااااااااينميئية، أجيد فيهي ارا ع الوااي عبر أغواةه 

ز الحقيئق، وتجيه  ك  مي هو مزيف وكي  ، والنظر إلى األااااايي  بقصاااامية التي ساااابرهي في ك ااااأل
واعية وعميقة، ولهذا نجم أ  ل بة اللو  في فيلم ألف ليلة وليلة لم تكع مع بي  االمتثيل للصاارعة 
والتقليم، وإنمي على أسااااااايس االاترا  بيلماللة ومي ت اااااااي بز مع م ي  عمع، فألوا  مكونيت الساااااااو  

ظهرت في حيع دو  تزييف أل  همفهي النيس ب ألويتهم وفساااايطتهم، مع لم ااااهم، المساااات حقيئق ا
الم ااايهم في البيوت ال ينية الألقيرع ولو  األة  التي ان كسااات وموةهي على الوجوه الب ااارية، بأل   
التصااااااوير الذي نألذ بأجوا  م برع، ساااااايعمت على التجينس اللوني الذي يحم  ةااااااب ة تراوية تؤكم 

ة  واألجوا  ومع يسكنهي مع ب ر، أمي في الم يهم اإلبيحية في الخيمة فقم عمق الصلة ويع األ
ت ذة على بيزوليني منحهي الصااااااااااااب ة الواحمع، فرا  يظهر األلوا  البرااة النيةاااااااااااا ة ألجوا  إثيةع 

ية والتميس الجساامي، واااات   الأليلم في م اايهم يلحساا  بالم ااهم ب راوتز الوظيألية وألوانز التي توحي 
في الجيمي لتسااااااالم حكم سااااااال ي  المملكة، التي دعت فيهي حضاااااااوة النيس  "زمرد" وةاااااااول الملك

حسااااااااب وظيألتز ببمختلف أجنيسااااااااهم ووظيئألهم بيةتما  األنواع المت مدع مع األلوا  واألاااااااااكيل ك  
ودوةه الأليع  في الم ااااااااااااهم، فهنيك الم بس الزةاي  المذهبة بيلخيوط الصااااااااااااألرا ، وألوا  الم بس 

ية وال ااااااااا بية والمهرع وعميل ال  يم والوةود والخممة والهمايي وحراس المماخ  اإلسااااااااا مية والتيةيخ
وغيرهم، وممي يلألت النظر التركيز على ألوا  الجمةا  المزةك ة بأوهى النقوش والرسوم اإلس مية 
وال اااااراية التي وجمنيهي في جمةا  الجيمي وفي اصاااااوة الساااااراديب تحت األة ، ممي يمعوني إلى 

هم أ  األلوا  التي ااايعت في الأليلم هي جز  مكم  للبنية ال ااكلية والصااوةية ال ااراية اإلم ي  والأل
التي ةساااااااااااامهي بيزوليني، والمسااااااااااااتممع مع ثقيفة المجتمي وموةوثز الحضاااااااااااايةي والتيةيخي، و هب 

الةتمائهي ومي ي ئمهي، فقم اةتمل نوة مسااااااااوغًي بيزوليني في المنحى الوظيألي لل ااااااااخصااااااااية وعمهي 
لأليت  األار  إلى البيي ، تنيغمًي مي ورا تز، في حيع ألبس ورساااااااااااااوم ثوفًي أساااااااااااااودًا الميع الثو  ا

الجني ت يطف مي ال اااااااي ي  في حيع داكنًي، دااًل على أار  مي يقوم بز مع احتييالت وتجيوزات، 
الذي نسااي  "اوع الملك"عع الألتى  المةاسااةمي عميمة ويضااي  في م ااهم  الوديي وألبسااز ثوفًي أوي 

القصااااار تحت األة  عنممي غزا الألتيع زوجة ال اااااي ي ، وأطي  وهي، فتجوال ال اااااي ي  حذا ه في 
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ً  عع ةاايحبز، ليلتقيز ويساايمحز ويصااأل  عنز وي ينقز، أ  لم ئة حيمً  الحذا  سااينفي أةواة الممي
تكع لحظة ساااااااااااامي  م ااااااااااااألوعة أخ ايًي، فهي تمث  في األا ، لحظة التخلي عع اراة القت  ال مم 

 لل ي  وات  الألتيع تخييً . 
 ا صمت:

أ  أول مي يسااااااا ألني بز مخرج فيلم ألف ليلة وليلة، هو التركيب الصاااااااوتي الذي دساااااااز في 
ع بمختلف اختصااايةااايتهم، ي م غير المصاااوة والمقتصااار على كتيبة أسااامي  ال يملي نوا ال مجرل 
، جمي يهي ا هيت واألغيني وأةاااوات ال وي  وضاااجيج األساااوا  وال اااواةع وةااايحيت لأللم تركيبز

وأةوات للبهجة، أنز مركب ي زف عع م نى ايئك وي  ي جرعة االست ماد لألهم ك  االنزييحيت 
األةاااااوات والم يني، وحيثمي نرل ونألهم وأ  نجري ال  ئق بمي يك اااااف عع التي تتركهي الصاااااوة و 

ت مد واخت ف، والصااااوت بمختلف عنيةااااره مع حواة إلى موساااايقى ومؤثرات ي ني محتول الأليلم 
ويضااي المتلقي أميم مسااؤولية الألهم والتأم  ال ميق، على الرغم مع أ  جذوة االعتقيد في السااينمي 

، إال أ  الخ ي  السااام ي البصاااري الحميث لع يتخلى عع الخ وط تمل على أنهي ةاااوة متحركة
ت الرو  في ال نى والتم ع والتأم ، في م  الصااااااوتية المرافقة للمجرل الصااااااوةي في نظم وتقنييت م  

 الخلق والتصوةات الذهنية الحيضرع. 
تي فيلم بيزوليني هذا اللق ة والم ااااااهم ل ة سااااااينميئية لتماول الم نى وهي الحقيقة ال حم و 

اااااااات   عليهي المخرج في ج   المتلقي أميم خيية الم ااااااهم في تأوي  فلسااااااألة الألكرع التي يحملهي، 
ومأليهيم عمع، نقلت الم لوميت  يولكنز لع يتجيه  المركبيت الصااااااااوتية، فقم ضاااااااامع الحواة م ين

والخلألييت الكيااااااااألة لميهية الحما وال اااااااخصاااااااية والوظيألة، وام تأثر الحواة بيلتموجيت الساااااااردية 
النيتجة مع تبمل الرواع، وت يير األحماا والتحوالت ال جيئبية، وعلى الرغم مع  لك، بقي الحواة 

ط يي  الم ااهم البصااري وامةتز على الت بير عع غيييتز مع رغم على المرافقًي للحما وال ااخصااية 
المنسجم وم  ييتز، أمي الموسيقى فقم سيدت الأليلم مق وعيت اراية غنية وثرائهي اللحني ال راي و 

مي التوافق الروحي والب م السييكولوجي لألف يل التي تقوم وهي ال خصييت وإلدامة نب  التواة  
مي الن  البصاااااري الذي ي تمم الصاااااوة والصاااااوت والحركة، وأغنى بيزوليني الم ااااايهم بيلمركبيت 

 الصوتية على اخت ف أاكيلهي، ومنهي: 
مع الم ااااايهم  ات ال يبي ال اااااراي مي الموسااااايقى  اً األغيني والمبكيت والراصااااايت سااااايدت كثير  -

ال ااااااااااراية برالتهي الم روفة فقم تنيغمت في أغلب التجم يت في الجيمي واالحتألي  بقموم الملك 
الجميم، كمي ت يلت المبكيت واألغيني ودايت ال بول والمزامير في أجوا  الصااااحرا  وتجم يت 

ألة مع التجم يت النساااوية ال نيئية بيل بول الساااود نسااايً  وةجياًل، وأجرل المخرج تنوي يت مختل
أحيينيً تلقيئية كتجم يت الصااااااااااابييي في الحيةات يضااااااااااا هي والمفوف في م ااااااااااايهم زواج عزيزع، 

 ال ينية. 
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استخمم بيزوليني الموسيقى التصويرية في عمد مع الم يهم في إطية ت ميق المسية المةامي  -
المت اااايبكة إلثرا  الت ااااكي  الجميلي الم بر  للحميث والمتنيغم مي األف يل والحركيت والحواةات

أح م الجواةي وفكي ات عزيزع، ومحنة الموسااااااااااااايقى عع الألكرع وتساااااااااااااويق أهمافهي. فقم ةافقت 
 ال يوة في ال بيك، ولق يت االست را  ال ويلة لمبيني المم  والبسيتيع والحيةات ال ينية. 

م مع تنوع الم ااااااااااايهم والتنق ت حيفظت الموسااااااااااايقى التصاااااااااااويرية المرافقة لألحماا على الرغ -
المكينية والزمينية على ديمومة المحيفظة على الجي وية السااااااااااااااردية الراعية لمماخ  الحكيية 

 وتألرعيتهي ب ك  ال يمع الحيل في ت تت مع التلقي. 

اسااااتخمم بيزوليني أفياًي ساااام ية مي م اااايهم ن تقمهي بم زل عع الرؤية والترةاااام، فقم اسااااتخمم  -
جوا  الحييع ال يمة ب ك  خأليف مي م يهم المميةسيت اإلبيحية، ألحكيم نق ة المؤثر ال يم أل

اليقيع بأ  مي يجري مع أف يل، هي جز  مع األف يل والمميةساااااااااااااايت ال يمة وعلى مرأل مع 
 البصيرع ال يمة لهي. 

وظف في ب   الم اااااااايهم أغيني وترديمات مع الك م ول ة عرفية واضااااااااحة مث  ترديم عزيز  -
مع رغم "على اليحمايم يمرو  ولامك وت ني"وترديام عايما  الحاميقاة ألغنياة  "  ودانازدا"لألغنياة 

الحواة السااااااااااااايئم بيلل ة االي يلية، إيذانيً ونكهة البيئة ال اااااااااااااراية ال رفية المحتضااااااااااااانة للحما، 
وارا ع "واساااتجيبة لتيية القيم واألعراف المينية االجتميعية، كمي حصااا  في م ااايهم دفع عزيزع 

 . "بيلل ة ال رفيةسوةع الأليتحة 

الجع في السااردا  واالكتألي  بحركة للألتيع اسااتخمم بيزوليني الصاامت في م ااهم ات  ال ااي ي   -
دو  اوتذال مع السااااايف وتق ي ز ألوةااااايل الألتيع، في انيعة مع الب غة في تجسااااايم الم اااااهم 

 مألت  . 

 اإلضففك:
ألج  ت ميق الم نى الجميلي للق ة وةاااااااااااااييغة الم اااااااااااااهم الذي يحلم بز بيزوليني بأفكيةه 

األف يل والحوادا وتبييع األدواة  و هنيتز ال ااااااااااااا رية، ت يم  مي الضاااااااااااااو  وتمةجيت م ئمة لت مد
إلى تركيب التبييع ال ميم ويع الضو  والظ ، ت مم لل خصييت مي االلتزام الصيةم وهوية الم هم، 
انخألضااات على ال اااخصاااييت األا  أهمية، في حيع وتركيز اإلضاااي ع على ال اااخصاااييت الرئيساااة 

حصاااة في م حقة ال اااخصاااية وفق المجرل المةامي أمر منحز بيزوليني على واساااتخمام اإلضاااي ع 
التي ت ية أوضيعًي متأزمة، فخأل  اإلضي ع في م يهم ظهوة عزيزع وتماعييت مأسيتهي، وكذلك 

هي مع عزيز، ب م أ  حيكت لز تمويراً أفقم فيز  كوةتز، ئالم هم األخير لظهوة الجيةية وموة واستيي
هم تجم يت المحتألليع في زادت اااااااااامع اإلضاااااااااي ع وتكونييتهي المتبيينة في م ااااااااايفقم وعلى ال كس 

الت مد اللوني الذي ساااايد األنواع المختلألة مع ألوا  الثيي  واألاااااكيل والجمةا   ميالجيمي المتوافقة 
وة المزخرفة ونقوااااااااااايتهي الجميلة،  بيزوليني أجوا  مأساااااااااايع نوة الميع في هييمز وفحثز عع وةاااااااااا 



 ة في السينما والتلفزيون عند الغرب  لألف ليلة ولي

 

197 

 

                                                                                                                                            

ي ي ي ااااااز وةاااااا وفة الحصااااااول عليهي االسااااااتيي  الذ ميجيةيتز زمرد في أجوا  م برع تراوية تتوافق 
بيزوليني الم اااايهم أظهر عنهي وعمم التخلي عنهي، كمي  يلمةاسااااةإةااااراةه وتمسااااكز ب على الرغم مع

تيم عع منيفذ الضاااااو  والسااااامي  لنوة القمر بيلبروز بيل اااااك  األخي  الالليلية بكحكيم اإلغ   اااااابز 
ية التحوي  مع م اايهم النهية إلى والمجساام لتصااميم الم ااهم وضااروةاتز السااردية، مي اسااتخمام تقن

في جلوس عزيز على دكة انتظية ع ااااااايقتز مع النهية إلى المساااااااي  ب م أ  تبملت والسااااااايمي اللي  
 بأل   تقنية اإلغ   المحكمة ضوئيًي. 

وااااااااات   بيزوليني ونيً  على فلساااااااألتز الخيةاااااااة في إاااااااايعة تقنية الثنيئييت في األااااااااكيل 
يظهر لني مثً  نوة الميع وهو يم اااااااي في أحمل الحيةات وام والمركبيت، فألي عمد مع الم ااااااايهم 

نرل أ  الجمةا  على الجهة اليمنى غيمقة اللو  وضاااااااااا يألة اإلضااااااااااي ع وأ  حيفيت ال يوو  بياية 
بظ لهي ولم تصااااااااق  في حيع أ  الجمةا  على الجهة اليساااااااارل فيتحة اللو  وتكيد تكو  ويضااااااااي  

رل في هذا التبييع كتلة ال ااخصااية تتوسااط الحيةع نعلى نحو ومصااقولة في تبييع اااميم وواضاا ، 
ممي يضاااااألي توازنًي جميلييً في اللق ة، وممي ي اااااية إليز أ  المخرج في هذا الأليلم لم يتحأل  مع أي 
ااااااااااااك  أو تكويع وألي اعتبية في االساااااااااااتخمام المقنع في اإلضاااااااااااي ع، وإنمي تحكم بقمةات الحيجة 

 ية. المتنيغمة مي طبي ة الم هم ووظيألتز األدائ
 مرمي ب ض م ف جفت يكفيفت أ ط  علة و علة ح  ب ض األ ففل ا ستتتتتتتعمففئعة وا لل زيمنعة  .3

 ا  ف فعة   ل  مقفخد وأمداف اجلفف عة وثقفحعة وسعفسعة ودعمعة. 
ثمة اخت فيت، تبمأ مع االساااااااااتقرا  األول للحكيية الأليلمية وطريقة ساااااااااردهي، فأ  وسااااااااايلة 

الخلألية الجميلية والألكرية التي يحملهي فضاااااااااً  عع يلجة، الت بير تألر  نألساااااااااهي في أسااااااااالو  الم 
المخرج في نظرتااز إلى ال ماا  الأليلمي المقتبس مع ثقاايفااة أخرل، وحكاايياايتنااي ال رفيااة لم ت اام في 
متنيول السينمي ال يلمية على أسيس االستنسيخ الحرفي، وإنمي مرةت وانتقلت إلى ال  و  األخرل 

إلى الت مد الكبير لوجهيت النظر، بمي ين كس على أسلو  عع طريق منيفذ عمع ب م أ  خض ت 
الم يلجة أو التكييف. ويمكع تأااااير ب   الم حظيت الم برع عع المقيةااام واألهماف التي تقف 

  -خلف الم يلجيت بي تي:
لع يتخلى ال ر  عع االعتقيد الساااايئم عع المجتمي ال ااااراي اميمًي بساااا ة انت ااااية أسااااوا  ويي  -

 ير سمة التمني التي ينظر فيهي ال ر  إلى المرأع. الجواةي، بمي يث

اإلكثية مع الم اايهم اإلبيحية والتماول بمألردات الجساام، ةسااخ النزعة الحسااية ال ااراية وال رفية  -
 في الرضوخ إلى الوال ات ال ريزية المزمنة، والمنحرفة. 

رك في عمم بيزوليني عع طريق م اااااايهمه الأليلمية إلى إظهية اااااااخصااااااية عزيز وهي لم ت اااااات -
م اااااااهم يجم هي مي الزوجة عزيزع في وضاااااااي عيطألي أو مي يبي  لهي تميساااااااًي جساااااااميًي، كماللة 
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ل غترا  الحيد وينهمي، على ال كس مع ةح تز ال ريزية السااااااري ة تجيه ع اااااايقتز، في إااااااايةع 
 إلى الخيينة الزوجية عنم ال خصية ال راية، وعمم االمتثيل ل خ ص والوفي . 

ير في فيلم ألف ليلة وليلة مكينًي دنيويًي وديوانًي للسااااااال ة واالحتأليالت، وليس ةأيني المساااااااجم الكب -
فضاااااااايً  دينييً مع خ ل االحتأليالت الموساااااااايقية والمبكيت والراصاااااااايت بمي يتجيوز على حرمة 

 األميكع المقمسة. 

أواني ال  يم والألواكز ب  أظهرت يمكع المقيةنة ويع م ااااااااااااااايهم الجيمي وديوا  المملكة التي  -
هذه المقيةنة أةاد و حمود، وفيع أحيي  الألقرا  ال ينية ول ب لألطأليل الحأليع وأنصاااااااااااااايف ال راع، 

، والتي ك ااااااااااااااألهي لني الأليلم ال بقيت الألقيرعمنهي بيزوليني أ  يميع تلك ال بقيت الجيثمة على 
 عبر الصوةع النيطقة، أي الصوةع تحكي. 

وم ااااخصاااية سااالبية مع خ ل احتييلهي وتخمير نوة الميع واخت يف امم الأليلم ااااخصاااية ورسااا -
زمرد، وتساليمهي إلى أخيز ةاايم الميع، أال أنز في م اهم مي نوة الميع الذي ةف  أ  ي  يز 
مي طلب مع األك  يقول ورسااااااوم: هللا يقبلني جمي ًي لمساااااايعمع أحمني ا خر، ه  هذا ةااااااحي ؟ 

ة والنب  والساااامي ، وهو نتيج ثقيفة الحب واأليمي  التي وفي هذا الك م تحمي  مثق  بيإلنساااايني
يتمتي وهي المجتمي اإلس مي وال راي، وفيز أيضًي تنبيز لنوة الميع على هذه المبيدد السيئمع 

 في األديي ، والتي تتقيطي مي فكرع غلق منيفذ ال  ي  والمسيعمع. 

دو  أدنى مع حرف مع الساالوك م ااهم ال اايخ ال ااي  والصاابيي  الث ثة ين وي على إبيحة المن -
 عز أخ اي أو ديني، بمي يسي  للمؤسسة االجتميعية وغيرهي مع المكونيت. ا و 

التذكير ولق ة المزج ويع عوةع ةج  ميت وفيع الجيمي الكبير، امتهي  لقمسااااية المكي  أو ألنز  -
 الذي ايد وهذه الجثة إلى هني. المسوغ جز  مع 

اهتميم ب اااؤو  ال لم أو اإلنتيج أو الحلقيت المينية أو ااااي  لم يظهر في الأليلم أي م اااهم فيز  -
مع التأهي  الذهني وال ملي، وهذا هو تكريس لوجهة نظر ال ر  عع ال اااااااااااااار  وتجريمه مع 

 محركيت النمو والت وة. 

م يهم االحتألي  بيلقرد بيل ك  الواسي مع م يةكة الرجيل والنسي  واألطأليل وفأعماد كبيرع مي  -
االحتألي  بضرفيت الجرس ومع مختلف الزوايي واألميكع،ت ك  القمسية المثلى أط   منبهيت 

لمونية اإلنسي  بسأللية التألكير وال يطألة التي تج مت عني  الجسم وألهمتهي امةًا تحولييً وذةات 
الحيل،ب م أ  ترك أحذيتز وهر  مع القصر  ه  تراوية نثرهي ال ي ي  ال ألريت كي تص  إلى هذ

 ال ميق. 

ا لأويل  لفضتتفمع  واألختتمل ا لفويخعة  حكفيفت أ ط  علة و علة  مد ا غاب  قفرع مع ثقفحة  .4
ا شتتتتتتا  وا  اب أيعفنًف  ح   غععا ب ض ا قعا ا  ابعة واإلستتتتتتبمعة  وكذ ك ا قصتتتتتتص  مد 

  حميلهف إ   ممجزات بصاية. 



 ة في السينما والتلفزيون عند الغرب  لألف ليلة ولي

 

199 

 

                                                                                                                                            

أني لم أةد "قول في ت بير لبيزوليني في أحمل مقيب تز والحميث عع فيلم ألف ليلة وليلة، ي
وهني يمف ني أل  ن تقم بأنز ي ات    "أ  أنق  حكيية وأسايطير ألف ليلة وليلة، أني ةاوةت أسا وةتي

ويساواهي بيل ريقة التي يألهمهي هو، ب م أ  يمس فيهي ةمزًا  زخيةاة يرسامهي في  هنموضاوع على 
قيقة، فم ااايهمه مؤثرع خيةاااًي، علينًي اكت ااايفز وفك ااااألرتز، وهي دعوع للتأم  مع أج  اكت ااايف الح

تكو  ب اااااا ة جماً حم االمت ي  ولكنز يبحث فيهي عع اااااااي  ام دمة في الرؤية، و يوام تكو  ةاااااا
 ةمي، هو عر  الجوهر، وعم  بيزوليني على خلق الم اااااااااااايهم المت مقة في األح م األساااااااااااا وةي

زعاة لامياز مع والخيايلياة، بحثاًي عع ماي ياذهاب باز ال قا  والرو  والنألس إلى الحقيقاة، وتاأتي هاذه الن
المواف الألكري الحيد الذي يتخذه مع المجتمي وال بقيت والسااااااااال يت المت ساااااااااألة ضااااااااام اإلنساااااااااي  
وحقوااز، ويمكع أدةاك ماي  هاب إلياز مع إاااااااااااااااايعاة أجوا  وأوهاة ديوا  الساااااااااااااال اة الامينياة ال رفية 

ة فيهي واإلسااا مية آنذاك والتي ام تقتر  ب اااخصاااية الخليألة هيةو  الراااايم، وهذه األجوا  التي يمو 
التنكر وإخألي  الحقيقة المتمثلة بيختألي  زمرد كرج  ملك، وةف ة الحييع البي خة والبهرجة التي ال 
نجمهي في مكي  آخر، غير األترفة والبيوت ال ينية وفسااايطة الحييع واساااوتهي التي مألت اإلنساااي  

ف ز إلى كساااار التقيليم اهرًا وفؤسااااًي، ف ر  بيزوليني لهذه المحركيت هو إدانة نقمية، األمر الذي د
مجتم يت وإبيحة المحظوة وهو الموساااايقى والرا  والمبكيت وتجوال هيلواألعراف الساااايئمع في هذ

يمعوني إلى ي ن تقمهي تتقيطي مي المألوف السيئم ومي الم يعر واألحيسيس. وممي تالحيوانيت، وال
مع الألتييت الجمي ت ال يةييت  اً وهذه القسااوع النقمية، هو ار  الم ااهم الذي جمي فيز عمد التألكير

في وركة ساااااااابيحة مي نوة الميع ال يةي تحت اااااااااجرع الرمي  القريبة جمًا مع الجيمي والتي ت ر  
فيهي إلى اإلثيةع مع ابلهع وفتنيفس محظوة، ك يومات للمت ة واالسااااااااااااااتحوا  على الألتى، أنز ف   

ة، على الرغم مع الت يطي مي اجتميعي نيفذ المأل ول ومكتسااااااااااااااب لواا يتز االجتميعية والتيةيخي
مخيلة واساااااا ة للهرو  مع القهر ونهي الموضااااااوع على أساااااايس الت يم  مي األساااااايطير ال اااااا بية ك

االجتميعي والميني والسااييسااي. ومثلمي أساالألني أ  فيلم ألف ليلة وليلة لم يك ااف المساايحة ال ريضاة 
راية التي التزم وحيف  عليهي، ألجوا  اللييلي ال رفية على الرغم مع ال اااااك  الخيةجي لألجوا  ال ااااا

 ةمع حيث الم بس والميكوةات، أال أنز حول السااااااااارد وأااااااااااكيلز البصااااااااارية طبقيً لنظرتز الخيةااااااااا
في موضااااااوعيت الجنس والميع والسااااااييسااااااة، والتي ال تخلو مع ال قم والساااااايمي ومأليهيمز المت رفة 

 ةيتخلى بيزوليني عع فكرع اتهيم ال اااااااااار  بأل ي  السااااااااااحر واألان  مال رفية والنظرات المختلألة، ول
والتخألي بأان ة السااااااااال ة والميع والقيم، وام وةااااااااا  حم التقيطي إلى االنتهيك المتمث  في م اااااااااهم 

ا ية القرآنية الم لقة على جماة غرفة الألتيع لوحة ة التي يوجههي ال اااااااي  اااااااايه زمي  إلى  الصاااااااأل
 ، وتصاارف بيزوليني كثيرًا في تحوي  اااخصااية نوة الميع إلى زوجة ال ااي ي  في اصاار السااردا

رات الذهنية واالجتميعية التي اكتسابهي مع أويز، فألي م اهم بفتى ةا ير، وجرده مع المواهب والخ
ال ألولة والبرا ع التي تحتيج الكثير مع ع مة ق بق  ة حلول،  السااااااااااو  يظهر نوة الميع وهو يل
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يضااااًي، حذف الواا ة التي يحيول فيهي ورسااااوم ت يير عقيمع زمرد النضااااج والم يةف وت مم المخرج أ
والقبول بكةضاااي  أخيز ةاااايم الميع النصاااراني، وهو أجرا  واع، خ اااية الحسااايساااية التي تتولم جرا  
 لك، وحيول بيزوليني حجب الم اااايهم التي تظهر تواةاااا  األن اااا ة اليومية كيلزةاعة والصاااانيعة 

المأخو ع عع ال ااار  وإمكينييتز الم رفية والمهنية، وللتحقق مع والمواهب األخرل في أطية النظرع 
ةااااحة  لك، هو كثرع االهتميم وك ااااف الم اااايهم اإلبيحية وال لو واالن اااا يل فيهي ل يييت المبيل ة، 
كم ااااااهم الجيةية دنيي والأليةس تيج الملوك، الذي يظهر فيهي لق يت م ااااااتركة ويع وجههي والمن قة 

مود تصاااااااا  حم الوال  وال بيدع، كمي وةااااااااف الصااااااااحرا  بخيمهي الماعرع المحرمة لتيج الملوك، وفح
في ااااخصاااية  اً وةجيلهي ال اااي يع ك ينيت تساااي  إلى الخ يئة واإلثم، وتقصااام بيزوليني أيضاااًي ت يير 

ال جوز التي سااايعمت نوة الميع ومنحهي في م اااهم واحم ةاااألة االساااتمني  مي ةااابي بمي ال يليق 
مكع التأكيم هني على التقنية المونتيجية المقصااااااااااااااودع ويع ال وةع ب مرهي ومكينتهي االجتميعية، وي

 والجيمي ومي لهي مع دالالت عميقة في ت ويز م نى المقمس لمل الذات. 
وإ ا كي  بيزوليني ي ااااات   على الصاااااوةع والم اااااهم كوسااااايئط حكيئية، تقودني إلى الخ ي  

ع يظهر لني أدنى إايةع   ا  الذي نبحث عنز، فأ  فيلمز يتحما عع فضي  اراي عرفي ولكنز ل
حقًي أ  ال فت هذا الألضااااااااي  مع نكهتز الروحية. ومع  فقم ج رد  الصاااااااا ع ال ساااااااام يًي وال بصااااااااريًي، 

مجيلس ال  يم ال يمرع في احتأليالت الجيمي من ت مع وجهة نظر بيزوليني ورسااوم وجو  الكردي 
ي، أةاد وهااي باايزوليني ت يير ة عع المجتمي ال رفي وال ااااااااااااااراباامع تناايول ال  اايم، وهااذه عاايدع غري
 عع الوجز ا خر للم ييير االجتميعية واألخ اية.  المةاسةالمنحى بمخيلأليت عكسية يراد منهي 

وفي ضو  تأوي  المضيميع وس ة التصرف بيألةول التيةيخية، وفني  على مي  كرني امم 
صااميم ال ااك  المنسااجم فيلمز هذا كأساا وةع خيةااة بز فأنهي تتحم  اإلضاايفة والحذف وتبيزوليني 

أ  ثمة  المؤلفمي ةؤيتز وفلساااااااااااألتز الخيةاااااااااااة جميلييً وفكريًي، وفي اساااااااااااتقرا  تحليلي للأليلم، وجم 
ثنيئييت متكرةع أو مت مدع أامم بيزوليني على اساااااااااااااتخمامهي في مجرل السااااااااااااارد الأليلمي، يمكع أ  

حة الم يني واإلحيالت تتوافق مي فلساااألة الأليلم التي ح ااامت للثنيئية المتنياضاااة ل ر  تحريك وإزا
التي تتلقألهاي وؤة التاأويا  ووجهايت النظر، وفايلت ايما  مي الن  المألتو ، وأ  هاذه الثنايئيايت على 
وفق الت اااااااااايبز أو التميث  مع حيث الكم أو ال مد أو النوع بيعتبية أ  الصااااااااااوةع هي مجموعة مع 

بكايمة ع ايت نسااقية الخصاايئ  التي تج لهي ضاامع الحقول الساايميولوجية البصاارية، التي ت نى 
مت امدع، ومامعايع للوعي والاماللاة واإلحسااااااااااااااايس، ضاااااااااااااامع حامود الثقايفاة والثقايفاة األخرل، ويمكع 

  -است را  هذه الثنيئييت عبر ا تي:
الخنجر وال ملة: في أحمل غيةات عزيز على خيمة ال  اااااااااااااايقة وموة، ينيم في بي  الخيمة  •

ة نقمية م منية مموةع، وعنم لقيئز ويسااااااااااااااتيق  ويجم على ةاااااااااااااامةه ا  تيع همي الخنجر وا  
زوجتز عزيزع وساااااااااؤالز عع م نيهمي تراااااااااامه عزيزع بي  ال ملة هي ال يع اليمنى لهي، والخنجر 
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ع مة مع ع ميت القت . وهذا  ال اااايئي  متنياضااااي  ومتضاااايدا ، إضاااايفة إلى المواف الذي 
 واي فيز ويع الزوجة وال  يقة.

أطلقتهي ال  اايقة وموة إلى عزيز مع النيفذع وهي عنم  األةاابي الواحم واألةااب ي : وهي أااايةع •
تألساااااااااااااير زوجتز عزيزع بأ  األةااااااااااااابي الواحم في الألم ي ني بأ  عزيز في حيرع، أمي وضاااااااااااااي 
األةااااااااااااااب يع على الثمييع فأنهي ت ني الرجوع ممع يوميع إلى ال مأنينة والراحة لقلبهي، وهيتي  

يةع مؤثرع تقتضااايهي المسااايفة القيئمة وينهمي ع متي  متنياضاااتي  أطلقهي بيزوليني الساااتمعي  أاااا
 كونهي في ال يوق ال لوي وهو على األة  جيلس على المكة. 

أحمهمي انمي  في الخيمة الماعرع أثني  مميةسااااااااااااااة متمليتي  التملي: ظهرت ع متي   يع مت •
تذهب الكيميرا مع ت اااااايبك األجساااااايد  Till upالحب ويع عزيز وع اااااايقتز وفي حركة الكيميرا 

على لى القنمي  المتملي بيلحركة الب يئة الرااصاااااااااااة يمينًي واااااااااااامياًل إلضاااااااااااألي  القوع الت بيرية إ
، فهي نقيضاااااتهية الثينية فهي م. أمي ال  إلضاااااألي  الب م الجميلي المتي على الم اااااهمم اااااهم ال

تملي ا  ة م منية م لقة تلقيئيي بساااااااقوف الساااااااو  المت ااااااايبكة، والتي  هب إليهي المخرج على 
لتتنيغم حركتهي ةواحًي وإييبًي بمي يب ث على الحيرع التي وضاا ت فيهي  Till upنألسااهي الصااوةع 

 زمرد عنم اراة ةفضهي لحزمة الرجيل الكبية المت بيع وابولهي ال ي  نوة الميع. 

اصاااارا  تحت األة : اسااااتخمم بيزوليني ساااارداويع يحتويي  على اصااااريع أحمهمي، دخ  فيز  •
حب مي زوجة ال ي ي  والثيني، دخ  فيز ال ي  يوني  لم ايع ال ي  تيج الملوك لمميةسة ال

، وهذا السردا  هو على مقرفة ال هواتالصبي الذي ايةكز ال ري والسبيحة والمماعبة وإثيةع 
مع سااااااااايح  البحر، وام نجم ةو  التنيا  ويع الحيلتيع، هو جنس المت ة المختلألة ويع الألتيع 

 عنم األول والصبي عنم الثيني. 

الن اااي : في م اااهميع مهميع، كي  الساااتخمام اوس الن اااي  م نًى عميقًي في أحكيم اوع  اوس •
السي رع الذكوةية على المرأع، فألي القوس األول استخممز عزيز مي ع يقتز ب م أ  وضي في 

ل ضو  كري وةميه ةو  الألتيع لتحقيق مي ي م  إليز، أمي  نمو جًي م منيًي أو ب ستيكييً طرفز 
يني فقم ةأينيه في م اااااهم ةااااا ود يوني  إلى أعيلي الجب  ب م ته ااااام الساااااألينة التي التهميف الث
ألحم الرموز المينية، فيهمف ةااااااااااااااو  التمثيل  يث وجم كيوينة يقف داخلهي تمثيلحملتز، ح

 ويسق ز في البحر وتحقير. 

في م ااهم الرحي  يسااتواف ال اايخ ااايبًي ويأخذه م ز، وةاايحبة ال اايخ تسااتواف فتيع وتأخذهي،  •
 وهنيك يلتقيي  في أحمل الخيم الماعرع يجلسي  م ًي للتلذ  بم هم مميةسة الحب أميمهمي. 

اخت يف زمرد: تخت ف زمرد مرتيع، األولى على يم ورساااااااوم، والثينية على يم جو  الكردي،  •
 يع للتنيا  في هذه الثنيئية المتميثلة. وليس هنيك ممع
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التحوي  ال جيئبي: يوجم على مسااااااتول التحوي  الخيص بيلب اااااار حيلتي  األولى، فيهي ال ااااااي   •
 يتحول إلى ارد، والثينية عودع القرد إلى إنسي . 

ساااااوةع الأليتحة: وةدت في السااااارد الأليلمي ساااااوةع الأليتحة مرتيع، األولى في مراسااااام دفع عزيزع،  •
 ة م لقة في جماة اصر السردا  الذي تسكنز زوجة ال ي ي . والثيني

يت عع المؤلألمع النساااي   اً نساااي  + ةااابي: ظهر في الأليلم م اااهما ، يجمي فيز بيزوليني عمد •
مي ةاااابي ةاااا ير )نوة الميع( في أعنف المماعبيت واالسااااتمني ات الحسااااية ب م أ  و الجنس 

ي فقم ةااممز بيزوليني في بحيرع الساابيحة مي ةف نز بيلساالة إلى أعلى المنزل، أمي الم ااهم الثين
مجموعة مع الصااابييي الحسااانيوات ال يةييت مي نوة الميع ال يةي وفأعذ  همسااايت ومماعبيت 

 الجنس وال  ق.

ثنيئية الجمةا : عزم بيزوليني على تصااااااميم ب   م اااااايهمه التي نحسااااااهي ايتمة على المركب  •
ةع مقساااامة إلى اسااااميع، جمةا  على اليميع الثنيئي، فقم دفي ونوة الميع إلى أ  يم ااااي في حي

بيللو  الماكع واإلنيةع الخيفتة وال يوو  الم ااكوف فيمي جمةا  الجهة اليساارل للحيةع المصااقولة 
بيلبيي  وااامع الضااو  ون ومة الم ااهم، ووجود نوة الميع في وسااط الحيةع يمف ني إلى تحساس 

 عمق التبييع ويع الحيلتيع المتنياضتيع. 

: أطل ني بيزوليني في م ااااااهميع حيلة عمم التواز  والمواة التي لحقت "قما  التواز  ف"المواة أو  •
ب اااااخصاااااية تيج الملوك في واألتز مي عزيز وهو يساااااتمي إلى حكييتز، أمي الم اااااهم الثيني فهو 

التي ي ينيهي جرا  تلهألة لرؤية  ةلمل مرافقتز لز في السااااااااااااااو ، بمي ي بر عع األزمة النألسااااااااااااااي
 سمي الكثير عنهي وعع جميلهي وةأليتهي السيحرع. الجيةية التي طيلمي 

ال انق على األعممع: في م اهميع جرت في المملكة التي تحكمهي زمرد تم ت ليق ورساوم على  •
 ال مود عقيبًي لز على مي أاترفز مع  نو  كمي تم ت ليق جو  الكردي لل ر  نألسز. 

مت ينقي  ال ي  ايه زمي  وهمي  ال يرا : ةسم لني بيزوليني م هم طيرا  ال ي ي  ال ألريت مي •
في الجو ومروةهمااي على الرفوات والحقول والقرل والماام  إلى أ  نزال في فسااااااااااااااحااة  ومحلقااي 
 تراوية. 

الواوف أماايم الناايفااذع: واألاات ال  اااااااااااااايقااة وااموة أماايم الناايفااذع كي ترل عزيز، وهنااي ةأيناايهااي في  •
يلة ودالالت ال  اااق األومي م اااهميع، الم اااهم األول وفيز ترمي على عزيز منميً  حيمً  ةسااا

، أمي الم ااهم الثيني "عمي حركيت األةاابي واألةااب ي"اساات يةع مع منمي  ديزدمونة إلى ع ي  
 فقم حم  لز انيدي  ووةود وحركيت فت  ال  ر، وإغرا ات أخرل. 

ثنيئية بيزوليني هذه ام تصاااااااااااااا  حم الهوس بيلحيجز الحيد ويع الخير وال اااااااااااااار، والقب  
لب ضااي ، أو ام تمفي بز إلى التميث  وتقية  ال نيةاار المت اايوهة بمي يقر  مع والجميل، والحب وا

عع الحقيقة، كمي أ  هذه التبيينيت التي أجراهي في أاااكيل الساارد واوتكيةاتز الثنيئية،  المةاسااةفرص 
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ام حقق التنوع، بصااااااريًي، ووساااااايئ  نكو  ام أ عأليني مع مسااااااألة الل ة والكلميت لقرا ع الحكيية، وهذه 
 لمثيبيت التي اعتممهي بيزوليني ل يحي  والماللة واإلحيلة إلى الم نى المنتخب في  اكرع الم هم.ا

  حلعل سلسلة  ل زيمنعة "ا لعف   ا  ابعة"
 اسا ا ممع: سلسلة  ل زيمنعة

 Arabian Nights ممان ا سلسلة: ا لعف   ا  ابعة 
 شاكة مم ففوك –جهة اإلنلفج: أمايكف 

 2000اإلنلفج: سمة 
  أ عط: بعلا بفونز

 أنااج: سلعط بفوون 
  دد ا حلقفت: يلقلفن )جزف أول + جزف ثفن(

 سف فت زم  ا حلقلع  )ا جزئع ( 3ا مقت: 
 ممسعق : ويلشفود مفوح  

 ا ففثلمن: 
 شهازاد   معل  احعلفل 

 شهايفو   دوغااي سكمت 
 ا حكما      آالن ععلس 

 ااشعد شف  زيمفن + أب   جعفس حاي  
  بف ا دع             جفيسمن سكمت    

 ا جم     جمن يجميزامم 
 األمعاك زبعدك    حفنعسف مفي 
 ا مزيا ج  ا   جعا كفو ا 

 أمعاك كسفو    ماجفنه 
  ل  بفبف    ووحمس سعميل
 قفسا   اندي ساكعس 
 األمعا  ل     ا وعس كمناان 
 األمعا أيفد   جعفس كف عز 
 ألمعا يسع  ا   مفوي دعلمن 

 به به    ا عكس  سفعل  
 مصر      معمكماوش  
 أ   بف ا دع     بك سع   ا 

 وئعس ا جبدع     بعلا غعمعس 
 كمدا األسمد    فجك  كفويم 
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 ملخص قصة سلسلة ا لعف   ا  ابعة
ظهرت ومأت الساااالساااالة المكونة مع حلقتيع وعلى ممل ث ا ساااايعيت بيسااااته ل تمهيمي 

البماية حتى المخول تمةيجييً بيلم ااااااااااااهم المجساااااااااااام األول وهو انتمي  عنوا  فيز اللق ة األولى مع 
لم ااااهم حلم ل ااااهريية، إ  يبمأ وراصاااايت اااااراية على تنوي يت ال زف المتنيغمة مي حركيت ب ع 

وهي تتميي  في كف زوجهي ال ألريت ال م  ، وحلم ااااااااااهريية ايئم على م ايع الصااااااااابية وأةدافهي 
الصاااااابية بمقرفة مع اااااااجرع ب م أ  نيم ال ألريت، إ  ت لب الصاااااابية مع اااااااهريية أ  يميةس م هي 
الحب وإال ساااااااااااتوا  زوجهي ال ألريت وت اااااااااااتكي إليز، ومي كي  مع ااااااااااااهريية إال أ  يجلس أميمهي 

سكهي مع ةابتهي بحذة وهي تنظر إليز وريبة واستيي  ويزداد انأل ياًل ويتألجر غضبًي مع المواف، فيم
ةراخ اهريية وف م فينه  مع فرااز ةيةخًي، مع حلمز الب ي ، اهريية ويخنقهي وهي تصي  

م ااااااااااهم الحلم، يلتقي وزيره األول ج ألر ويخبره بأ  هذا الحلم ةاوده منذ خمس ساااااااااانوات، وأ  إثر 
 ناااااااااااألسااااااااااااااااااااااااز، وهاااااااااااو إعااااااااااا   عاااااااااااع زوجاااااااااااتاااااااااااز الاااااااااااماااااااااااتاااااااااااوفااااااااااايع حااااااااااايولااااااااااات األمااااااااااار 

حقيقة كبيرع في حييع ااااهريية وهي مكيوماتز المزمنة طيلة القصاااة التلألزيونية مع أثر خيينة زوجتز 
مي أخيز، األمر الذي أوةاااااااااااالز إلى اعتقيد بأ  ك  النسااااااااااااي  خيئنيت، وأنز ال يقمم على أي زواج 

الملكية القينونية التي  ينصاااااااااحز بيالمتثيل لألعراف "ج ألر"يكو  هو الضاااااااااحية األولى فيز، ولكع 
مي اض ره أ  يكلف متقضي بضروةع االاترا  وزوجة وإال سيألقم عراز ويتحول تلقيئييً إلى أخيز، 

. ويتزوج ااااهرزاد "أختر لي امرأع مع الحريم ليتم  لك ساااراً "وزيره ج ألر بأ  يجم لز زوجة تليق بز، 
تحكي لز اص  ال رائب وال جيئب والجع  الألتيع الذكية الحسني ، التيوهي ، بموافقتهياونة الوزير 

وال أليةيت، الألكيهة والمأسيع، األخبية والم يمرات، فحكت لز في السلسلة التلألزيونية اللييلي ال رفية 
  حرامي وع   الميع والمصاااابي  السااااحري وحكيية وق وق و خمس اصاااا  وهي علي بيبي واألةف 

  اك اراة الموت أجلت بسول، وهذه القص  واصة األمرا  األخوع الث ثة واصة السل ي  والمت
 وفاااااااااااااااااااااااااااااي أثااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااايئاااااااااااااااااااااااااااااهاااااااااااااااااااااااااااااي  "إعااااااااااااااااااااااااااااامام الااااااااااااااااااااااااااااازوجاااااااااااااااااااااااااااااة"

مع األح م والهواجس واالستذكيةات المرعبة، ومنهي الم هم الذي تت ينق فيز  ةاودت اهريية كثير  
مي زالت ت يةده ولم يساااات ي التحرة منهي لكنهي دي بحييتهي و زوجتز مي أخيز وهييجز القيت  الذي ي

ي ظ  محتألظيً تحيع أ  اااااايه زيني  يسااااا ى للثأة مع أخيز ااااااهريية، بسااااابب ع ااااايقتز الأومًا، في 
بجثتهي عنمه في المنزل، وتموة األييم وي م ال مع ويتقمم بجية جراة لم ايع جية أخيز اااااهريية، 
وينتهي األمر بمقت  ااايه زيني  وانكسااية جي ااز، ب م أ  ايتلت اااهرزاد إلى جينب زوجهي اااهريية 

خلصاااااااااااات ونيت جنسااااااااااااهي مع اراة القت  اليومي، ب م أ  نجحت في احتوا  زوجهي المنتصاااااااااااار، و 
وترويضااز تمةيجييً وأنجبت لز ث ثة أوالد، ةأينيهم فقط في الم ااهم األخير وهم يسااتم و  إلى أمهم 

 اهرزاد وهي تق  لهم اب  أ  ينيموا. 
 ا مفمذج حلعل 
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 ستتتتف   ا  صتتتتاي )ا ستتتتعمففئ   مم ت أشتتتتكفل  مفول يكفيفت أ ط  علة و علة ح  ا خرفب ا .1
وا لل زيمن ( ا  ف ف  ح  راائه  دك  ممهف األ داد واالقل فس وا لضتتتتتتتتفع  وا لحميل وغعامف 

 م  ممفحذ ا لوععط وا لمفص.
جزئيهي األول والثيني على اصة مهمة مع اص  اللييلي في أطل تني السلسلة التلألزيونية 

وتحوي  خ ير في أةااااااول القصااااااة األةاااااالية ال رفية ولكع وتصاااااارف جميم خضااااااي ألعماد منظم 
 أ   )*(الم روفااااة عع حكاااااييااااة اااااااااااااااهريااااية وأخياااااز ااااااااااااااااااايه زمااااي ، فت مااااام الكااااايتااااب ويتر باااايةنز

عرف عع اهريية وأخيز  إ ، ةاألةلي  يخلق لروايتز تأليةي  وحقيئق لم تكع موجودع في القص
مي زوجتز فقتلهمي  اااااايه زمي  أنهمي ت رضاااااًي إلى حيدثتي خيينة منألصااااالتيع، إ  وجم ااااااهريية عبماً 

و هب إلى مملكة أخيز فرأل زوجة أخيز ووضااااااااااااي مع الخيينة مي عبمهي مساااااااااااا ود وف   ال بيم 
وةاا  إلى ي ممي جرل لز، فألرا مع مملكتيهمي وارةا الذهي  ب يمًا، إلى أ  ظوالجواةي بأوضاايع أف

بت منهمي أ  ساايح  وام واألت إلى جينب اااجرع ةاابية جميلة وزوجهي ال ألريت نيئم بجنبهي، إ  طل
، األمر الذي دعيهمي إلى تنأليذ ةغبتهي، وأول تززوجهي ال ألريت أيقظت يميةسااااااااااااااي الحب م هي وإال 

بيلزواج مع ك  فتيع واتلهي  يتخذ اااااهريية اراةاً واالسااااتيي  مع ةااااوةع المرأع والرجوع إلى مملكتيهمي 
لألزيونية فقم غيرا أةاااااول ، كي ال تخونز غمًا، أمي كيتب ومخرج هذه السااااالسااااالة التنألساااااهيفي الليلة 

القصاااااة واوتكرا تخيً  جميماً عع ف   الخيينة، وتحويلهي إلى زني المحيةم وع اااااق زوجة األخ الأل   
فضً  عع تحريم األديي  وال قيئم الروحية ، تحميماً الب ي  في سلوكييت المجتمي ال راي وال رفي 

بوأ مركز الصاااااااماةع في إاااااااا يل فتي  ، وأ  هذا ال اااااااك  الخيص مع التنيول تالم لق ألف يل  كهذه
الصاااراع ويع األخويع، وفموةه حول ااااخصاااية ااااهريية إلى منجم للهم والمكيومات وال ااا وة بحيفة 
الجنو ، الوت ئز بأزمة نألسااااية وأخ اية، لع يجم بيعتقيده حً  لهي. وااترابًي مع فلسااااألة الق  التي 

حيً مهمًي للمفيع عع الحييع وأب يد خ ر تميزت وهي حكيييت ألف ليلة وليلة بيعتميد السااااااااااارد سااااااااااا 
وفق على .وني  الساااينيةيو إلى التنوع القصاااصاااي الذي يجري )*(الموت، عمم المخرج ساااتيألع بيةو  

الم ايئة الساببية ألاا يل ااهريية وتأليةاي  الحكيية والحكمة التي تحملهي ومي تساق ز مع اعتبيةات 
يلساارد المتساالساا  والمتضاامع ضااروةات التأجي  بالساارد مت لقة وتجرفتز الخيةااة، فضااً  عع تقنية 

ليوم غم، وهو وموةه يساااااهم في تأجي  اراة الموت واالنتقيم ويزيم مع دةجة تنيمي التأالم مي ال يلم 
الجميم الذي أوجمتز اااااااااهرزاد الملي  بيلذو  والليياة والذكي  الحيد واااااااااحنيت ال يطألة النبيلة التي 

الوجم ومراعيع وضاااا ز النألسااااي، ويمكع اإلااااايةع إلى أ  أحيطت وهي اااااهريية وفم اااايعر عيلية مع 
هذا التنوع القصااااصااااي بيلتضااااميع للقصاااا  أو الحكيييت الخمس، أثرت اللييلي ال رفية مساااايحيت 

لل ااخصااييت ك لي الخلألية واساا ة مع حركة الساارد وإااايعة األجوا  ال ااراية، مي ك ااف السااميت 
 يً مت مدع وحكم يأاااااكيلهي البصاااارية، م ين بيبي والساااانمبيد واألمرا  الث ثة. وهي اصاااا  حملت في

ومهيةات وعوالم مثقلة وتراثهي الرةيع ومزاييهي ال  بية األةيلة، فضً  عع الخ وط السم ية في 
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الموسااااااااايقى ال اااااااااراية الرااية والمؤثرات الصاااااااااوتية المتنوعة المرافقة التي أغنت المنجز البصاااااااااري 
تلألزيوني في اللييلي ال رفية هو اوتكية لم ي اااااااااااابز التلألزيوني بمملوالت غنية، وممي يميز الساااااااااااارد ال

 "الحكواتي"القصااااااة األةاااااالية وال سااااااواهي يتمث  في أ  الراوية اااااااهرزاد تذهب ويع حيع وآخر إلى 
هني مجمدًا، أيتهي السااايمع أنهي المرع السااايدساااة "إ  يقول لهي  يللحميث والتماول عع السااارد فيمي وينهم

زاد ب بي ة الق  وكيألييتز وضااااااااروةات المحيفظة على ، وينصاااااااا  الحكواتي اااااااااهر "هذا األساااااااابوع
إلى  لك عنم الحميث  المةاسااةالجمهوة، وتصاا  نصاايئحز إلى حمود التمخ  في الساارد، وساايت ر  

إلى التحلي ، وممي  المةاساااااةبموجبهي عينيت تخضاااااي عع البنية الساااااردية، ضااااامع المؤاااااارات التي 
ز السااينيةيو والتقنييت البصاارية لساالساالة اللييلي ي ااية إليز، بقمة حمود اااك  التنيول الذي أامم علي

ال رفية التلألزيونية هو الت يير أو التحوي  الواضاااااااا  في أةاااااااا  الحكيية الخيةااااااااة بأزمة اااااااااهريية 
وانحرافهي بيتجيه أثم الخيينة ومع طرف أخيز اااااايه زيني ، وهذه االنتقيلة تمفي بيلخ ي  إلى منحًى 

ل الحكيييت ال رفية ومنيخيتهي، والى مي يتقيطي مي آخر ينو  بيلمتلقي غير الم لي على أةااااااااااااااو 
الت يير الذي يل اصاااة الخيينة، فضاااً  عع الحقيئق التيةيخية للثقيفة ال رفية وال اااراية ب اااك  عيم، 

فقم عممت عملييت التكييف التي حصاالت في الن  التلألزيوني لساالساالة اللييلي ال رفية إلى ت زيز 
اهريية في المسلس  هي األاول دةاميًي فيز عبر س ة الحضوة ل ة السرد الرئيسة بيتخي  اخصية 

التي منحتز لز الصوةع والم هم التلألزيوني، ومراعيع طريقة البني  الحكيئي على وفق م ييير المزاج 
النألسااااااااي وال صاااااااابي الذي يمر بز، مي ةو  ال ليي  والثوةع التي ط ت على ساااااااالوكز بيلممل الذي 

ل ااهرزادي الم ااو  بيلحذة والخوف مع اراةات اإلعمام، وي م هذا يت لق بقبولز أو ةفضااز الق  ا
التألرد في ال اااااخصاااااية مخيلألة للن  األةااااالي الذي اعتمم المركب الثنيئي مع ااااااهريية وااااااهرزاد 
أطيةًا منتجًي للحكيييت األخرل، وفي م اايهم مت مدع، ي ااترك اااهريية مي اااهرزاد في الحميث عع 

ي يحملز، فقم حيول الت رف على الحكمة التي تب يهي حكيية الق  والحكي ومنيف ز واألهماف الت
وعلق ب ضااااااااًي مع ال بيةات على ع   الميع وعلي بيبي وكودا األسااااااااود وعصاااااااايوتز بأل    "وق وق"

 التماخ  السردي الذي ةسمز هذا النوع مع اك  التنيول الذي نألذ فيز مسلس  اللييلي ال رفية. 
ا لل زيمن  "أن مستتتلميفت ا ف ف جة  حكفيفت أ ط  علة و علة ح  ا خرفب ا ستتتف   ا  صتتتاي  .2

 -اآل عة:ح  ا فمضم فت ا  ف ف   جسدت حوايًف وجفف عًف  "ا سعمففئ 
 ا  معة ا سادية: .أ

ت ااااااااك  الراوية اااااااااهرزاد عنصاااااااارًا مهمًي مع عنيةاااااااار البنية السااااااااردية في عملييت الق  
رفية، فقم تبنت مهميت السرد بمح  أةادتهي وةغبتهي في تحم  تب يتز الحكيئي لمسلس  اللييلي ال 

الخ يرع، التي ك اااااااألني مساااااااتول الخ وةع منهي مع الحيالت ال ااااااا وةية للمروي لز الب   ااااااااهريية 
المثقلة بيلقلق واالنأل يل والهييج جرا  ف   الخيينة والتي لم ي م يساااااااااامي فيهي أي ا  وأية حكيية، 

لل يية بيلنساابة ل ااهرزاد، على نحو همد حمود التواز  التي تنتج  يً ختبية ةاا بوفي البماية، كي  اال
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أجيدت فيهي اهرزاد وأداةت فنو  الفتز مع التأليع  الحي ويع الراوي والمروي لز، بم يهم بصرية 
الحكي بحكمة وهمو  وت ااااااااويق دف ت ب ااااااااهريية تمةيجييً إلى اإلةاااااااا ي  والتأليع  بمي ينمي البني  

يه الصحي ، فألي الم هم األخير مع الجز  األول مع المسلس  الذي يجمي اهريية السردي بيالتج
صاار الملكي والتي كينت تتحما فيز اااهرزاد عع ع   الميع والمصاابي  السااحري قب ااهرزاد في ال

على أنز ل  وع ل  ومع عيئلة لصااوص، وتؤج  الحميث لل م ولكع اااهريية أةاد م رفة األمر 
 "أنهي غل تك، ج لت القصاااااة م اااااواة لل يية وذكيئك وساااااحرك وجميلك"لهي ا   وليس غمًا، بقولز 

ع أوهني الحكي ال تألرضااااااااز الساااااااال ة والقوع ومسااااااااتوييت المواي وإنمي هو جي  بز كي يهمأ مع وط
التسااااااالط واالنتهيك، ولهذا فقم نجحت الراوية ااااااااهرزاد بكةاااااااراةهي على تأجي  الحكي، بقولهي، )لع 

اه(. ف اااهرزاد تقول وتسااارد هكذا، والسااايف ال يب م عع يم ااااهريية أخبرك القصاااة كمي يجب بيإلكر 
الج د الذي واف بيلبي  ل ط ع على مي يجري داخ  القصاار وحبلز  فضااً  عع أكثر مع ييةدع 

. وك ف التجسيم المةامي البصري ل خصية اهريية بأمر  مع السل ي الوةدي الذي يلو  بز خنقًي 
الحوادا والقصااا ، األمر الذي طوال االضااا را  التي عيااااهي في المسااالسااا  عع حيلة ال ليي  و 

ج لني ن تقم أنز ساااااااااااااايرتكب بحق اااااااااااااااهرزاد خ أ ام يؤدي بحييتهي وحكيهي، فقم أظهره لني المخرج 
بم ااايهم مت مدع ولق يت اريبة ب يو  ممميع، وفحز  غزا وجهز، وةاااراخيت مثقلة بيلجرا  وا الم، 

الحكيئي وتمفق ساااليم ألج  تحقيق البنية الساااردية، بأل   اوع  بمي يألت  أوساااي المنيفذ لمروة المجرل 
 الت بير المنسجمة مي ال ك  واواه المرئية. 

بيلق  المبيار  أمي الجميم في هذا المسالسا  التلألزيوني، فهو أ  الراوية ااهرزاد لم تكتف  
ي في حضااااااارع السااااااال ي  ااااااااهريية، وإنمي ظهرت في م ااااااايهم مت مدع في لقي ات طويلة مبياااااااارع م

الحكواتي ألغرا  التماول في ااااااااااااؤو  الق ، بمي ي اااااااااااك  ت ييرًا أو ت عبًي في أةااااااااااا  الحكيية 
وطريقة ااتبيسااهي بيسااتحماا اااخصااية الحكواتي كي تت لم منز اااهرزاد، فألي م ااهم، تأتي اااهرزاد 

إ  لم يكع "إلى خيمة الحكواتي متخألية وردا  آخر، إ  تسااااااااااااامي النصااااااااااااايحة الخيةاااااااااااااة بيلمتلقي، 
وفيعتراف ل اااااااااهرزاد تخبر فيز الحكواتي أنهي ظنت األمر ساااااااااهً   "مًي، اضاااااااااي عليكجمهوةك مهت

وكيدت أ  تخسااار الم ركة منذ البماية، إال أنز أكم كثيرًا على اللحظيت األولى للق  وأهميتهي في 
هذا فقم تمخ  الحكواتي في تقميم نصيئحز على أ  ال يخلو السرد مع فضً  عع جذ  الجمهوة، 

كنت أم ااااااااي البيةحة ار  الجيمي الكبير في ااااااااايةع التنهمات، "وأع يهي مثياًل ايل فيز ال جيئبية، 
وعنممي تألزع اااااااهرزاد  "ب م ساااااايعة تميمًي مع غرو  ال اااااامس، عنممي ةاااااايدفت الموت وجهًي لوجز

وفي هاذا دةس عجايئبي يراد تضااااااااااااااميناز ب يامًا عع األفكاية ال ايدياة غير  "ها  أتى وةا ك"بقولهاي 
الحكواتي في سرد ال هرزاد وةلت إلى ةغبتز في م رفة كيألية تسل  اللصوص  وتمخ ت .المثيرع

إلى منزل علي بيبي، وعنممي عرف مع اااااااهرزاد، ووساااااايطة ال رفة، عم الوساااااايلة عيدية جمًا بحيجة 
إلى أ  يكو  ااااااااااايئًي أكثر غرابة، كي تجذ  الجمهوة، ولهذا أضاااااااااايألت لل رفة مهمة حم  الجراة 



 ة في السينما والتلفزيون عند الغرب  لألف ليلة ولي

 

208 

 

                                                                                                                                            

المختبئيع، وتلك اضاااية أساااراة مثيرع، لم تكع عيدية، وفي م اااهم آخر الحجرية الحيملة للصاااوص 
وهو  "جم ية القصاااااااااايةاااااااااايع في ب ماد"تلتقي اااااااااااهرزاد الحكواتي في ل هي بقييم مبيةاع غمًا ترعيهي 

نحع نتبيةل مع أج  الميل أمي أنت فتتبيةيع "ةئيساااااااهي ومي عليهي إال أ  ت اااااااترك فيهي، وفيهي يقول 
قمة عيل مع التألصي  تخبر اهرزاد الحكواتي بأنهي أخبرت اهريية اصة . وف"للحألي  على حييتك

م يمرات واصاااااااااة فكيهية وثيلثة خييلية وتريم أخبيةه بقصاااااااااة مأسااااااااايوية، وأكمت للحكواتي بأنهي ام 
ه ااي  زيني ، أمي عع داة يأثيةت اهتميم ااهريية بأ  أحمل ال اخصاييت ت ابهز واألخرل ت ابز أخ
اومأي مع البم  وأدخلي في "النصاااا  في الساااارد، تسااااأل اااااهرزاد، مع أيع أومأ؟ فيجيبهي الحكواتي، 

وهذه اواعم سااااااااااردية تأليم في  "واحرةااااااااااي على أ  ال ي رف مي ا ساااااااااايحما "تواألي"النهيية ب مئذ 
اساااته ك الجمول مع ضاااروةات التواف والمراوحة والق ي، لخلق وؤة الت اااويق واوع الجذ  وعمم 

تة ويتسااي ل ويألساار كي يصاا  إلى مي ألالساارد بم ااهم واحم أو اثنيع، وإنمي ج   المتألرج يبحث وي
 يب ي إليز. 

حواةاتهي فضااااااً  عع وتمث  طبي ة ساااااارد اااااااهرزاد في هذا المساااااالساااااا  بأكثر مع ةااااااوةع، 
ري المجسم دةاميًي البصالسرد المبيارع مي اهريية ومي أويهي ومي الحكواتي فقم اكلت اهرزاد مي 

مي الصااااااااااااوةع عبيةات وم لوميت وت ليقيت ت بر عع  VO "Voice Over"مح يت ا ي لتروي 
وجهة النظر الخيةاااة بيألحماا والم برع عع هيئتهي ك اااخصاااية مهمة في الحكيييت واللييلي، وأ  

ل تبمو بمثيبة تحريك نب  المجر  "ا ي وعودع"هذه التمخ ت السااااااااااااااردية التي ايةفت السااااااااااااااتيع، 
 السردي نحو األميم وتمفق حيف  على اإليقيع الم مود وجذ  الجمهوة. 

يقتصار على تقيليم ونى السارد فحساب، وإنمي يت مل  لك إلى اااتماد أزمة  الودواعي  لك 
المواف لمل الب   وت رضااااااااز للخ ر أو في ب   األحيي  يت لب مع الراوية اااااااااهرزاد تألسااااااااير 

ينيًي أو اجتميعيًي أو فلساااااأليًي، وام علقت ااااااهرزاد في الكثير ب   المأليهيم واألفكية الموضاااااوعية د
في حكيية  "عيالرجيل المتحمو  أفضاااااااااا  مع الرجيل المنقساااااااااام"مع الم اااااااااايهم ب بيةات مهمة مث  

 .في حكيية مقت  المهرج وق وق "يجب عليني جمي ًي تحم  مساااااااااؤولية أف يلني"عبيةع و األخوع الث ثة 
ردية، فقم حيف  المخرج على اسااااااتمراةية الم ااااااهم وتمفق الأل   هذه الق  يت الساااااامع رغم على الو 

وفق آلية ساااااردية خلألهي ب مد مع حيالت الذهي  على الساااااردي المحكوم وثق  الحكيية الذي يتوزع 
واإليي  التي منحهي ل اااااهرزاد وهي تسااااارد ل اااااهريية تيةع، ومع ثم االنتقيل إلى الصاااااوةع المجسااااامع 

 ستمعيز أجوا  الوايئي سم يًي وفصريًي. دةاميًي ثم ت لق تيةع أخرل بمي ت
وختم المخرج م اااهمه األخير عنم سااارير ااااهرزاد وهي تحتضاااع أوالدهي الث ثة تحكي لهم 
الألوز الذي حققز والمهم اااااااااااهريية وإنقي  ب ماد مع الهجوم، وفي هذا تكثيف ل طمئني  الذي نيلتز 

ة مي اهريية، والتي ك ألهي لني المخرج مهمتهي السرديطوال اهرزاد كثمرع مع ثمية الصبر واألنيع 
في لق ة االنتصااااية على أخيز وجي ااااز المتمثلة بيالحتضااااي  الساااايخع ل ااااهرزاد في وسااااط الكيدة 
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أ  ااااهرزاد تمن قت بيلم بس ال ساااكرية كمقيتلة جنبيً إلى جنب والسااايمًي المتألو  جميليًي وم نويًي، 
 زوجهي اهريية. 

 
 ا شخصعة: .ب

على اااات يل بصااري  "اللييلي ال رفية"بيةو  في ساالساالتز التلألزيونية  فعكف المخرج سااتي
واضااااااااااااا  في أظهية ال اااااااااااااخصاااااااااااااييت المهمة في حكيييت ألف ليلة وليلة، بقمة عيل مع األدواة 
والوظيئف بأب يد ساااااييكولوجية وعصااااابية م ئمة للأل   المةامي المخصااااا  ومنساااااجمة مي مجم  

ني، وت رضااااات ب   ال اااااخصاااااييت الرئيساااااة لتكييف ال  ايت المركبة لصااااانيعة الم اااااهم التلألزيو 
 خ ير، تقيط ت فيز مي مي تحملز مع مهمة أو واجب م يع في عرو  الق  األةلي. 

 شخصعة شهايفو:
ليس ااهريية القصاة األةالية، ف لى ممل ث ا سايعيت مع  "اللييلي ال رفية"أ  ااهريية 

مه هيدئًي متأليئً ، أو هو في نج مال ر  البصاااااااري، لم يبتسااااااام ااااااااهريية م لقًي في المسااااااالسااااااا  ول
لل زل والنسااااااي  والموساااااايقى، إال في حمود ضاااااائيلة جمًا، ويأتي هذا  يً ساااااال ينلم نره اسااااااترخي  تيم و 

التصاميم الذي وضاي فيز مع عملية التحوي  التي خضا ت لز ااخصايتز بقلب األةا  القصاصاي 
م عيل جرا  خيينة زوجتز مي أخيز، وه "اللييلي ال رفية"ومنحز دوةًا لم يسنم إليز يومًي، إ  اوتلي في 

وك اااااف لني المخرج هذه ال اااااخصاااااية بحضاااااوة متميز مساااااتخممًي لق يت مت مدع منهي القريبة التي 
المست انهمية الممي واحمراة الجألو  وف ثرع ال  ر وفمحركيت بصرية وسم ية في طبقة الصوت 

الذي اساااااااتمر على مماة  النيئحة إلضاااااااألي  ال اااااااحنة الت بيرية لل اااااااخصاااااااية والأل   الوظيئألي اليق 
فضاااً  فيامًا لتوازنز وفيحثًي عع مي ي اااألي ال لي  ويهمأ ثوةتز المجنونة، فقم وما السااالسااالة التلألزيونية 

الكيميرا بأب يدهي الواساااا ة حركيت ال ااااخصااااية وحيةاااارتهي بكوادة جميلية أخي ع تليق  م زمة، عع
ية، يلتقي اااهريية مي اااهرزاد عقب اااتراطيتز الجميلالبيلمسااتول الم نوي لز، فألي م ااهم مسااتوف 

المحيكمة التي جرت لقضااااااااااااية وفيع المهرج وق وق، والحكمة التي عرفت مع هذه الواا ة، هي أ  
في امةع تنأليذ هذا المبمأ، ولكع  تحألظز اااااااااهريية ل، إال أ  "على الجميي تحم  مساااااااااؤولية أعميلهم"

فيع ااااهرزاد وت يير الرية الذي عم انأل يلز ال يلي بكمسااايكز السااايف وضااارفز الألراش الرابط وينز و 
مي مرافقز الموساااايقى التصااااويرية الم ئمة، مي  "ال.ال.ال"الصاااايلة الملكية ونواحيتز البكيئية بكلميت 

هو إال تنأليذ لم اهم مثير جمًا بمكونيت مساتممع وهي هي مع الصار  الم ئكي الكبير الممزوجة مي 
ع الب   يمةك أنز ال مبرة النأل يالت اااااااااااااااهريية الرعب والخوف والتلوي  بيلقت ، األمر الذي يم

جرا  الحميث عع حكمة موت وق وق، وأ  األمر ال ي نيز ال مع اريب وال مع ب يم، ولكع حيلتز 
تحيع الألرص إلى النألساااااااااااااية وال صااااااااااااابية وعقمه المتراكمة جرا  ف   خيينة زوجتز هي التي تمف ز 

قة بي خريع، وفيلمقيو  نجم اااااااااااااااهرزاد تقيولز بمنتهى للثوةع واالنتقيم والتلبس وموة المهيجم وفقم الث
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كمت أاتلك، وتسااااأليع عمي تساااات ي يع "م اااايعر الراة والحب، األمر الذي يمعز يمةك حقًي دوةهي، 
وفي ضااااااابيوية  "ن م أني القة ب اااااااأنك... أني أحبك.. وأنت تحتيج إلي"، فترد عليز، "القييم بز ألجلي

التي تنق ي ااااااااااايئًي ف اااااااااايئيً ولق يت اريبة جماً ولق يت سااااااااااقوط الرية المت يير ودموع اااااااااااهريية 
التي تزخر بيلحميمة والتلذ  وروحية الم هم وسخونتز االنأل يلية. واخصية اهريية  "Overاألوفر"
ت الألضاااااي  البصاااااري التلألزيوني مسااااايحة  ات وؤةع ةئيساااااة اساااااتق بت الم اااااهم وتكوينيت مرئية ألم

تنق تز المت مدع في فني  الميوا  الملكي السااايحر، فمنذ م اااهم الحلم الذي يقت  فيز خ ل متنيساااقة 
ي الصاااااااابية وينبأ بأ  ك  الزوجيت خيئنيت، تتأليام أزمتز النألسااااااااية وتماعييت مريرع، حملهي بقمة، كم

كتب على هيملت واضاايتز وساالساالة اللييلي ال رفية لم تظهر اااهريية مسااتم ًي لحكي اااهرزاد فقط، 
وإنمي عبر عع تمخ تز وتساااااااايؤالتز المتكرةع عع كودا األسااااااااود وأةف يع جرع مع الزيت، وتسااااااااي ل 

، فألي م هم ي يحز السحر ب، وعع وق وق وع   الميع ومصومصبيحزأيضًي عع مصير علي بيبي 
وهني  "، أم أنتعه  الجني مع ايل غيلبًي مي ت رم النساااااااي  ورجيل ال يساااااااتحقونه"رزاد، يساااااااأل ااااااااه

يتسااااااااااااااي ل عع اضاااااااااااااايتز وأزمتز الراهنة التي جلبت لز ك  ال ني ، وجلبت لز األح م والكواويس 
ال اااااارفة إللقي  التحية ل يمة النيس المحتألليع  ظهوة فيواسااااااتمعي  الصااااااوة المألزعة، فألي م ااااااهم 

منز وزيره ج ألر بقبول مصااااايفحة أخيز اااااايه زيني  الراغب في الصااااال  م ز، وعنم  وزواجز، ي لب
ال ني  تق ي اللق ة ويذهب الم اااااااااهم إلى اساااااااااتمعي  ف   ال ني  الذي حصااااااااا  ويع زوجتز وأخيز 

جنونز وات  زوجتز وانهييةه المزمع. وكأنز ام بز وت ااااااااااااااظي ةوائ  الخيينة مع المواف الذي جع 
ركيبتز االنأل يلية إزا  مي مر بز مع اضااااا را  وانتهيك وهم كبير ال اساااااتمعى ةاااااوةع هيملت في ت

يست يي التخل  منز بسهولة، فألي أحم الكواويس التي ي ي هي اهريية، تتقمم إليز اهرزاد لتسألز 
ه  تتذكرني ساااااااايمي، فينكر  لك ويتقمم إليهي وفيمه المساااااااابحة التي يقرفهي مع ةابة اااااااااهرزاد وفي 

ولق ة على ةئيس الج ديع وفيمه الحب  الذي يلف بز الم ااااااااااااااهم المخرج الق ي المونتيجي يق ي 
وةدع ويضي  وفتق يي سريي ويع ةابة اهرزاد والوةدع البيضي  يض ط الج د فيق ي الوةدع فتتنيثر 
ب م تصيعم الضرفيت الموسيقية والمؤثرات المهمة في أغني  الم هم والتي تهمأ فجأع ولق ة سقوط 

قتر  منز اااااااهرزاد وهمي في وسااااااط تألراش، الم برع عع حلم مألزع ي ي ااااااز إ   ةأس اااااااهريية على ال
ال موع في فني  القصر ضيي  الكيدة على السرير المحيط بيألعممع الرخيمية الم  ة بأل   انت ية 

يذهب االسااااااااااااترجيع إلى  Out Focasالملكي، وفي لق ة اريبة مع وجهز الحزيع والتيئز وفحركة 
الذي ي حقز دائمًي وهو حركة اسااتلقي  حسااي لزوجتز الخيئنة. وانسااجيميً  اللق ة الب يضااة والم ااهم

مي المركب النألساااااي واالنأل يلي الذي ط ى سااااالبيً على ااااااخصاااااية ااااااهريية وأيق  فيز اااااااتماد الهم 
والحز  المسااااتميم عمم المخرج إلى إعألي  اااااخصااااية اااااهريية الملك والساااال ي  ال ااااراي مع أجوا  

أةهقز وموامة التساااااااااايؤل والحيرع واالنتقيم ل لهي انتهت بمقت  أخيز في الملذات والنسااااااااااي  والخموة، و 
 الم ركة. 
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 شخصعة شهازاد:
وضااااا ت سااااالسااااالة اللييلي ال رفية مكينة متميزع ل اااااخصاااااية ااااااهرزاد مكتسااااابة مع الجذوة 
األةااااااالية لهذه ال اااااااخصاااااااية التي عرفتهي أغلب الثقيفيت المختلألة في ال يلم، وفمي يوازي اوع الموة 
والوظيألة الموكلة ل ااااخصااااية اااااهريية التي عرفنيهي في الساااالساااالة، لهذا نجم أ  اااااهرزاد ام أداةت 

وتنوي يت متمةجة ةوضاااات فيهي ثوةع اااااهريية وألهمتز المودع والهمو  والتخلي عع  الساااارد بمهيةات
فكرع الزواج اليومي والقتا  مع فتيايت المملكاة، ودل الم ااااااااااااااهام البصااااااااااااااري على الم م  ال ميقة 

 ل خصيتهي عبر: 
دو  مع اييدتهي للساارد بأاااكيل مت مدع ضاامع النساايج المتيع الذي أظهر ال ر  بكابيل ملألت  -

المجسام الساارد أو تراخ، فهي تتحما مبيااارع مي اااهريية وأويهي ج ألر والحكواتي وتق ي تره  
ةااااوةيًي لتضاااايف إليز ت ليقيتهي، وتساااارد بيلصااااوت فقط فو  المجرل الصااااوةي لت ميق الم نى 

 والماللة في الم هم. 

ب م م ااااهم حلم اااااهريية المألزع، كي  ل ااااهرزاد الحضااااوة األول بمهمة سااااردية خيلصااااة وهي  -
تهي لحضاوة التماول الحكيئي مي ااخصاية الحكواتي، والتي تصاألهي بيلم جزع، وهذا هو مواضاب

 ال روع األول بيلقمة السردي الذي حملتز. 

في الم ااااااهم الذي جم هي مي أويهي الوزير ج ألر اااااااهرزاد وم رفهي ك ااااااف المخرج م م  اوع  -
ااااهريية لم يكع  وال بيب، والحميث عع مر  ااااهريية وااااألي  كلكيمة، وتمخلهي القيطي بأ 

مريضاااًي ولهي م رفة بز منذ ال ألولة، وتساااي لت عع ااااألي  كلكيمة على يم امرأع اااايبة هيوية، 
 ااهريية، ويأتي هذا التماول اب  الم ااهم الذي تلتقي فيز مي اااهريية اللقي  تهبواسااتنكيةهي مقيةن

 األول. 

مقن ة، فمثً  في م ااااااااهم اممت بمسااااااااوغيت تجيم فع التمهيم للحكيية اب  سااااااااردهي ل ااااااااهريية  -
ل هريية ال را  والبسكويت، إال أ  اهريية ال يحبذ البسكويت الحتوائز على حبو  السمسم، 
األمر الذي آثية اهرزاد و اكرتهي التي استمعت عبيةع أفت  يي سمسم، ممي آثية أيضًي فضول 

علي بيبي واألةف يع  اااااااهريية للسااااااؤال عع م نى هذه ال بيةع، فتجيبز بأنهي  ات ةاااااالة بحكيية
 أفت  يي سمسم.  "المروة"حرامي التي اعتممت كلمة السر 

ظهرت لني اااااااااااهرزاد ب ااااااااااخصااااااااااية  ات هيبة وواية ولهي اط ع واسااااااااااي في ال لوم والم يةف  -
والحكمة، وأ  ااااااخصااااايتهي المتوازنة هي التي منحتهي الصااااابر والقوع لصااااام الهجميت المتكرةع 

جميلهي وحساااااع مظهرهي، وةاعى المخرج فضاااااً  عع ريية التي تتلقيهي ويع حيع وآخر مع ااااااه
في  لك حركيتهي واساااتميلتهي ل اااهريية وتكوينيت بصااارية مساااتوفية ال نيةااار الماعمة للحضاااوة 
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المرئي األخي  فضااااااااً  عع سااااااااييدع التواز  في تكويع اللق يت وتنيغمهي وب   في ةاااااااانيعة 
ي اااااااهريية على ساااااارير الميوا  الساااااايمي في الحضااااااوة الثنيئي المائم الذي جم هي مو الم ااااااهم 

الملكي المحيط بيلسااااااااااااااتيئر ال يلية ال ويلة واألعممع الذهبية والرخيمية والم لة على فني ات 
 واس ة جمًا. 

في أكثر مع م اااهم أطلقت ااااهرزاد ب   ال بيةات الم برع عع حكمة أو م نى عميق، فأميم  -
مر  أميرًا أم متسااواًل، وفي م ااهم اااهريية تقول: ال ع اة للحب بيلقيمة، الحب جنو ، أكي  ال

آخر، تذكر، أ  ك  اصاااااااة جيمع تحم  أمثولة أخ اية، أمي تصااااااارفيت الرجيل والنساااااااي  فرهع 
 ب بيعهم. 

على الرغم مع اعترافهي وتصااريحهي بقمم ال  اة التي ترف هي منذ ال ألولة مي اااهريية، أال أ   -
 عمم تذكره لهذه ال ألولة.  اهريية وفأوج انأل يالت وتماعييت أزمتز المريرع، أعلع

ساااااااجلت اللق يت المتكرةع في م ااااااايهم عمع تخألي ااااااااهرزاد وتنكرهي عنم  هيوهي إلى الحكواتي  -
 للم يل يت السردية، وتقصمت خلي غ ي  الرأس حيل دخولهي خيمة الحكواتي. 

لوحت وهمفهي األول، وهو اساات يعتهي إنقي  اااهريية لصاايلحز الخيص، على الرغم مع أدعيئهي  -
 حسب اعتقيدهي. بنهي ال ت رف ال ريقة، ولكنهي مصممة وفيست يعتهي  لك بأ

فت في م هم التماخ  الصوةي الموسيقي بحأل  االنتصية الذي ترا  فيز الكي  لهي حضوة  -
مرجينز أميم علي بيبي وهو سااااااااارد ةاااااااااوةي تقوم فيز ااااااااااهرزاد وترا  أميم ااااااااااهريية، وفأل   

مرجينز وااااااااهرزاد وعلي بيبي وااااااااهريية بحركيت  ةاااااااييغة مونتيجية محكمة يقوم التق يي ويع
بكيقيعيتهي ال ااااراية، نألمت وهيةموني  مت اااايوهة ومتميثلة على م زوفة موساااايقية واحمع. ةااصااااةً 

 ع في الحأللة. يدايق مع خ ل ال ك  المرئي أ  اهريية واهرزاد كيني حيضر 

يه زيني ، فقم واألت لم ت ب اااااهرزاد عع ااااااتماد األزمة القيئمة ويع زوجهي اااااهريية وأخيز ااااا -
إلى جينب زوجهي، واساااااااااات مت وااااااااااايةكت في الم ركة واةتمت م بس القتيل، وايدت السااااااااارد 
المت لق بيلم يةك وتحركيت الجية وانمحية الخصاااام، واعتزازًا وهي أوةااااى الساااال ي  اااااهريية 

 . "أحرسوا زوجتي أنهي أغلى علي مع حييتي"جنمه في الم ركة: 

امرأع محبة ت م  على احتوا  اااهريية وكساابز، وتخلي  ونيت أظهر الساارد الصااوةي اااهرزاد  -
جنسهي مع القت ، بأل   المهيةات المت مدع التي توافرت في اخصيتهي التي تقصم السرد أ  ال 

 أخ ي  جسيمة. ةينسب لهي أي

 شخصعة  ل  بفبف: 
يجيوي الساالساالة التلألزيونية األمريكية اللييلي ال رفية اااخصااية علي بيبي بيل ااك  اإلأظهرت 

وأب متز عع ةاألة اللصاوةاية والتساليب التي ااترنت بأعمائز ممثلة بكودا األساود وعصايوتز ا يع 
تجسااااااام في "اللييلي  عمي أ  ل لي بيبي ااااااااهرع في الذاكرع ام تختلف مع رغم على الال ر  والقتلة، 



 ة في السينما والتلفزيون عند الغرب  لألف ليلة ولي

 

213 

 

                                                                                                                                            

هة نظر الذي أظهر اصااااااة علي بيبي واألةف يع حرامي، عيلجهي مع وجالمساااااالساااااا  ال رفية" إال أ  
 خيةة ومنهي يمكع ك ف م م  اخصية علي بيبي وسميتهي. 

أظهر لني الم هم األول للقصة أنز اي  فقير يجمي الح ب ليبي ز في السو  ولز اعتقيد بأ   -
هذه ال ريقة ب يئة في جمي الثروع، فلميز أفكية جميمع عع كيألية جني الميل تمثلت في خلط 

 حسب اولز. بيضج، أاجية الخوخ بيلكحول إلنتيج خوخ ن

 ينبهز عع اموم الخ ر وال صيبيت وحأل  ال رايت.  "سيفرا"لز جم   كي يمعى  -

 والتق هي مع كودا األسود وطبقهي وحص  على الثروع.  "أفت  يي سمسم"حأل  عبيةع  -

 حيلألز الح  في الحصول على الثروع.  -

 . "ايسم"اخصية هيدئة متوازنة وغير متهوةع وغير كسولة ب كس اقيقز  -

 أظهرت ب   الم يهم جلسيتز في أميكع القرا ع ومراج ة الخ ط وتنظيم ال م .  -

في م هم دخولز إلى الم يةع، اكتألى بجمي مي هو نأليس وخرج بيلتوايت المنيسب والسريي كي  -
أفت  يي "ال يماهمز األعما ، وهذا ةساام مقصااود ل ااخصاايتز ب كس أخيز ايساام الذي نسااي عبيةع 

 وتأخر وفقم توازنز وهيجمز األعما  واتلوه.  "سمسم

ينب ي أ  تتوفر "قول لزوجتز مرجينز، في م ااااااااااااااهم بمنزلز الجميم وهو يجلس ليأك  التمر، ي -
بيلمقوميت الذهنية ال يلية،  ئيً وملي يً غنيًيااااااتراكييً ااتصاااايدي اً وهذه عبيةع تمث  فكر  "الثروع للجميي

 فكية ت ئم اخصيتز. مث  هذه األوال تخلو مع اصمية إةماة 

اختألوا وهي اضاااااااى على األةف يع حرامي بمسااااااايعمع زوجتز مرجينز والب الجراة الحجرية التي  -
 وح مهي وعلق جثث القتلى على أعممع األاجية. 

ظهر علي بيبي في أكثر مع م ااااااااااهم وهو يرتمي م بس األمرا  ب م أ  ااااااااااااترل منزاًل فيخرًا،  -
وظهر أيضًي هو وزوجتز مرجينز في احتأليل النصر على كودا بأوهى الثيي  الخيةة بيلمراتب 

 مصمميع األتراك المختصيع وثيي  أمرا  ال ر .ال ليي والتي أول تني الراوية اهرزاد بيل
 شخصعة  بف ا دع :

تقصاااااااااام المخرج سااااااااااتيألع بيةو  في ساااااااااالساااااااااالتز التلألزيونية اللييلي ال رفية إظهية ةااااااااااألة 
اللصوةية التي نسبهي إلى اخصية ع   الميع، فقم ةوت اهرزاد إلى اهريية في أحم الم يهم 

أ  حمود الت يير والتحوي  لهذه ال ااااااخصااااااية و  "أ  ع   الميع ل  وع ل  مع عيئلة لصااااااوص"
 هي جز  مع عملييت التكييف التي خضي لهي الن  التلألزيوني، في الم يهم ا تية: 

في الم هم األول لظهوة ع   الميع والسنمبيد وفي تجمي مثير لمتيب ة سبي  الخيول، يرت م  -
ي  بيلسنمبيد يتقيسمي  الميل ع   الميع بحركة مألت لة ورج  ويسر  حقيبتز، ويلتقي ب مهي بقل

 المسرو . 
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في م هم يجمي ع   الميع ومص ألى السيحر فو  أحمل البنيييت فيت يةفي ، يقول مص ألى  -
ولكع ع   لع  "كي  والمكم محتياًل لمةجة أ  بيساااااااااااااات يعتز االختألي  وةا  فلينز"ل    الميع، 

 ينكر  لك و  يؤكمه بقولز: عرفتز ف ً . 

في م اااااهم يظهر لني المخرج أ  أم ع   الميع هي األخرل سااااايةاة، عنممي يلتقي ع   الميع  -
بأمز حيمً  ع اااااااريع ا  ة  هبية تسااااااالمهي مع مصااااااا ألى عرفونًي لمهمة أكبر، فقم أخألت في 

ون رف أنهي ام ساااااارات الق  ة بمي ال يليق فمهي ا  ة واحمع، وف م اإللحي  تخرجهي مع فمهي 
 ب مرهي ودوةهي كأم. 

الذي ج لز ع   الميع في م هم االست ماد لتنأليذ مهمة جلب المصبي  السحري مع السردا   -
للتميثي  وفتكليف مع مصاا ألى، يسااأل ع   الميع لمي ا اخترتني أني؟ فيجيبز مصاا ألى:  مقبرع

 ةأيت اللصوةية في ةوحك. 

ي ع   الميع بمصااااا ألى على السااااايح  الصاااااخري، ي اااااهر ع   الميع طم ز في م اااااهم يجم -
ا  ة  هب، وعلى الرغم مع تسلمز  "200"وي لب المزيم مع مبلغ ال رفو  في  يز مص ألى 

 تراوده. تظ   إييهي، إال أ  أفكية عمم القنيعة وهواجسهي 

مع اونتز زفيمع عم  ع   الميع بأل   السااااحر مي مصاااا ألى على خماع ملك ساااامرانم والزواج  -
 على أسيس أنز أمير ويمتلك ثروع طيئلة واصرًا ونيه الجني بيلسحر. 

في م هم الحصول على المصبي  السحري، وفي لق ة على دكة الخروج مع السردا  ي مي  -
لق ة مع  "فيال اااااق"ع   الميع ويرف  تساااااليم المصااااابي  لمصااااا ألى الذي يقف فو  الحألرع 

بيري مؤثر، األمر الذي آثية اسااااتيي  مصاااا ألى منز وفقم داخ  السااااردا  وفوضااااي جميلي وت 
غلق فيهي السردا . وفقي ع   الميع ومصبيحز في الماخ ، ولكع أ أعصيبز وفحركيت سيحرع 

 لميز خيتم مع مص ألى ألغرا  السحر. 

في م اااااااااهم سااااااااايحر ويع ع   الميع وجني المصااااااااابي  والحميث عع ال يعة وتقميم الخمميت  -
تقيطي الألكرع مي القمةات مع رغم على الجني المصاابي  إيقيف الم ر، ي لب ع   الميع مع 

ا لهية، فنرل الجني في م ااهم بصااري وهو يخرج حجرًا أو دةجًي مع ةاامةه ويسااحب منز آلة 
 حميمية يحركهي ةو  السمي  بحركيت ميكينيكية ويواف الم ر. 

اااااااااااا غولنية اوع كبير الوزةا ، دو  زواج األميرع زفيمع وللحيلولة دور مؤامرع مي جني المصبي   -
ب ريقة الساااحب بيلهوا  وخلخلة الجسااام وإساااقيطز في المرحي  وفضااا  ةائحتز النتنة واساااتيي  

 الملك مع وض ز المزةي. 

دور مصااا ألى خ ة الساااترداد المصااابي  الساااحري مع ع   الميع وتجوالز في الممينة ل ر   -
لمصاابي  السااحري الأليع  الموجود عنم تبمي  المصاايوي  الجميمع بيلقميمة، وعنمهي يصاا  إليز ا

ع   الميع، يحيول تحريكز والب الصاااااااوةع على عقب ع   الميع، ونرل هني الم اااااااهم ع   
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الميع وزوجتز زفيمع وهمي نيئمي  على ساااارير الزوجية ولكع ليس بيلقصاااار وإنمي في حميقة، إ  
ًي، وتت وة األموة تجرد ع   الميع كونز أميرًا وةاايحب اصاار وثروع، وك  اااي  أةااب  زائأل

وي اتم الصاراع ويع مصا ألى وجني المصابي  الذي التزم ع   الميع وتنتهي بساراة المصابي  
كبير مع التحوالت عامد على يام ع   الاميع مع مصاااااااااااااا ألى الاذي يتحول إلى ةاااااااااااااانم ب ام 

 ال جيئبية أثر سقوط الخيتم على األة . 
 األمااف األنمك ا ثبثة:

 اايهم مثيرع لقصااة األمرا  األخوع الث ثة بقمة عيل مع الجودع نألذت الساالساالة التلألزيونية م
أوني  ملك  "علي، أحمم، حسيع"المخرج اخصييت األخوع  مالتقنية واإلانيع البصري الم و ، فقم

  -اليمع ك ر  ااحي ، والم يهم البصرية لقصتهمي ك ألت لني مي يأتي:
جيعة وفروساااااية ميثلة بحثًي عع مرةفهم فرساااااي  عر ، ان لقوا إلى ديية مختلألة ب ااااا ةةأيني ث ث -

 . "التلسكو  وتأليحة ال ألي  والسجيدع ال يئرع"ال جيئبية للحصول على 

خضا وا الختبيةات ااجيعة بقمةات فيئقة، اثبتوا فيهي مهيةع ال اخصاية ال رفية وحساع كألي تهي،  -
االنتصااااااية على عمد مع الرجيل المبيةزيع وكذلك أجيدع التصااااااويب بيلسااااااهيم في البؤة خ ل 

 المموةع، والمنيوةع في ال يرا  بيلسجيدع. 

أع ى أحمهم وهو أحمم مثياًل في الحكمة والتواز  ال قلي ب مم التهميف على تأليحة وضاااااا ت  -
هذا المواف ال اااجيع والتنيزل عع فرةاااة  وأ فو  ةأس ةااابي، امتثياًل ل عتبيةات اإلنساااينية 

الألوز ألهب ةو  الحب والتقمير عنم الساااااااااااااايم المقمس بمن  الأليةس ال رفي الألوز بيلجيئزع عع 
 ثميع. استحقي  وت

 
 شف  زيمفن:

ل ااااخصااااية ااااايه زيني ، فقم عرف  اً وجهًي آخر  "اللييلي ال رفية"ك ااااألت الساااالساااالة التلألزيونية 
عنز في القصااااة األةاااالية لحكيييت ألف ليلة وليلة، بأنز  لك األخ ال زيز ل ااااهريية. الذي ت ر  

ألت هذه الحقيقة ، في حيع أ  السااااااااااالسااااااااااالة خيلزوجنيهميم ز إلى الخيينة بأل   اإلثم الذي اةتكبتز 
وةساامت ف ً  ساالوكيًي ينتمي إلى زني المحيةم، فقم عقمت الخيينة الوثي  ال ااارعي ويع  ةاألساا وةي

م اايهم الساالساالة طوال ااايه زيني  وزوجة أخيز، ممي حم  اااهريية همًي وآلمًي وغضاابًي لع يهمأ فيز 
ومع هذا الساااااايي  ز، ب م أ  ختمهي بحر  ايسااااااية وينهمي أدت إلى مقت  ااااااايه زيني  وهزيمة جي اااااا

ااااااخصاااااية اااااايه زيني  السااااالبية وألحقت وهي ا ثيم واألف يل الب يضاااااة التي ترتبت عليهي.  اساااااتممت
الهوع الكبيرع ويع الساال ي  اااهريية وأخيز ااايه زيني  الذي لم يبني ويبمو أ  ةاايني اللييلي أةاد أ  

هم وةااااول ةئيس الج ديع إلى إلى المكينة والهيبة ال ئقة التي تمتي وهي اااااهريية، فألي م اااا يرتق  
ممي يحرم ةئيس الحميث حول ض ف اهريية وعمم امةتز على ات  زوجتز يموة مملكة ايه زيني  
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الذي ساااايألوز بز ااااايه زيني  كي الج ديع مع ال م  األمر الذي ج   ةئيس الج ديع يحلم بيليوم 
، ساااااااااااااايكو  لميك عم  كثير يميةس عملز على أكم  وجز، لهذا يقول زيني  للج د: ال تجزع أوماً 

عنممي اةف ، وسااتنت اار الحبيل على طول اااواةع ب ماد، وسااتكو  هنيك م اانقة في ك  زاوية، هذا 
 مي ي م بز ايه زيني  ةئيس الج ديع، فهو مألتي  كبير لك ف اخصيتز ال يئ ة والقيتلة. 

 ا حكفية اإلرفو: .ج
تقيليم الساااارد ال ااااراي التي عرفت التزم الن  التلألزيوني المتمث  بساااالساااالة اللييلي ال رفية و

السااااامة األكثر امتييزًا في الق  وهي طريقة الحكيية اإلطية، والسااااايمي وهي حكيييت ألف ليلة وليلة 
لم يتنكر للسااااامة  "اللييلي ال رفية"أ  البني  القصاااااصاااااي في السااااالسااااالة التلألزيونية  المؤلفوام وجم 

 ف الم يهم التلألزيونية ومراابة مجرييت ال راية في الق ، ولع يحي  إلى خيةج حمودهي، ومع ك
  -السينيةيو تبيع مي يأتي:

ومأت السااااالسااااالة في الم اااااهم األول كحلم ي ي اااااز ااااااهريية ويحم  المألتت  والمخيلألة لمي عرف  -
عنهي، وهو طلب الصاااااااابية زوجة ال ألريت مع اااااااااهريية مواا تهي، ولكنز لم يمتث  لرغبتهي، و  
أامم على خنقهي واتلهي الذي أفزعز وهو ينه  مع السااااارير بيكيًي وةااااايةخًي ووجز وزيره األول 

تماع متكرة للحيلة األكثر فظيعة التي واجهت اااااااااااااااهريية وهي لحلم بحم  اتز ج ألر، وهذا ا
فقط وهي حكيية الخيينة التي  "حكيية واحمع"مي أخيز، األمر الذي ج لز ي ية خيينة زوجتز 

الأليع  لخلق السااااااااببية الم ااااااااروعة المسااااااااوغ لم يتخل  منهي، وفيالعتقيد الحكيئي، ت م بمثيبة 
يف الذي ي ي ااااااااز، ومع أار  االحتميالت لرد ف   اااااااااهريية هو أ  لمواجهة هذا التماعي ال ن

 ينتقم للخيينة وعم ك  النسي  خيئنيت، وعليز أ  يتخذ اراةًا بقتلهع. 

النصااااااااااايحة المثلى التي اممهي وزيره األول ج ألر هو أ  يتزوج حساااااااااااب اااااااااااارائي المملكة وإال  -
عمع أاتني اهريية بضروةع  ألخيز، وهذا مي ال يرتضيز اهريية، وفي م يهمسيذهب السل ي  

وفااأيااة  "الزوجااة"ويت لااب تسااااااااااااااميااة مااي يجري في األةااااااااااااااا  الزواج، بألتاايع واتلهااي الحقااًي وهااذا 
 ومي هو دوةهي في حييع السل ي ؟ ،المواةأليت

ك ألت لني السلسلة أ  اهرزاد التي ت رف اهريية منذ ال ألولة، وتوده كثيرًا، لهي الرغبة القوية  -
تحأل  أويهي الوزير ج ألر وعمم انيعتز، إال أ  إةااااراةهي مع رغم العلى في أ  تكو  زوجة لز 

لم ينكسر. ونألذت مي ترغب بز لتتبوأ مكينة الزوجة الراوية المض ل ة بمهمة تخلي  اهريية 
المنبثقة مع الحكيية الجميمع فيتحة لتوليم الحكيييت  يه يمع جنونز النيزف جرا  الخيينة وهذ

 األة ، الحكيية اإلطية. 

التي الم ااايهم األولى في ت ماداً لتأسااايس عنيةااار الحكيية اإلطية، سااا ى السااارد التلألزيوني اسااا -
جم ت اهرزاد والحكواتي للحميث عع الق  وطرائقز، يمهم الحكواتي لضروةات الق  بقولز 
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يحتيج النيس إلى "ل اااااااااااهرزاد وهمي في لق ة اريبة ب م أ  أنساااااااااااحب ا خرو  مع الم اااااااااااهم، 
 . "م إلى الخبز، تخبرني القص ، كيف ن ية، ولمي ا ن يةالقص  أكثر مع حيجيته

أ  م اااااااهم ضاااااااجيج والق نساااااااي  القصااااااار خوفًي مع القت  الذي تسااااااار  مع ال ميل والحرفييع  -
ال يمليع في الب ط سايعم على اإلساراع في حسام أمر زواج ااهرزاد مع ااهريية بكيقيع ساريي 

حولت األحماا بصاااااريًي مع الت ااااايؤم ات  وواطع الخوف والتذمر التي سااااايدت أجوا  المملكة و 
انقي  اااهريية إلى حأل  زفيف واحتأليالت لتساالم اااهرزاد المهمة الكبيرع التي تساا ى إليهي، وهي 

 . بيلسرد

المهنئيع وزواجز مع اااااهرزاد ووةااااول أخيز ااااايه التحية على النيس أ  م ااااهم إلقي  اااااهريية  -
ل نيف الذي أحيلز إلى ةااااوةع م ااااهم االسااااترجيع اأدل إلى زني  ل ر  المصاااايلحة وال ني ، 
ه وزوجتز، األمر الذي أطل ني على حجم المأسيع التي يحملهي و الجريمة الب  ة التي ااترفهي أخ

وي ينيهي اااهريية، ممي يصاا ب ف   الحكي الهيدف إلى التخأليف مع حجم هذه المأساايع إ  لم 
 نق  إزالتهي. 

مح تيع متنياضاااااتيع إيجيد لسااااالسااااالة هو مع المثيبيت الساااااردية التي خلقهي السااااارد التلألزيوني ل -
أحماهمي لقي ات ااااااااااااهرزاد مي الحكواتي ويع ممع وأخرل لمتيب ة مجرييت الق  وانساااااااااااييويتز، 
وثينيهمي هو اتخي  ااااااااااهريية ةئيس الج ديع ااااااااااوكة وااألة إلى جينبز تلو  بيلقت  وتساااااااااتمعي 

و لت ذية التمفق أ  تنيو  هيتيع المح تيع ه المؤلفاااااااااااهرزاد وتسااااااااااتألزهي بيسااااااااااتمراة، ويرل 
 السردي دةاميًي وتص يم األزمة وانألراجهي. 

تميزت هذه الساااااالساااااالة بيحتوائهي على خمس اصاااااا  مهمة وغنية وم روفة مع حكيييت ألف  -
م رفية مسااااااااااااااوغيت ليلة وليلة ومتوالمع في ونيئهي التنظيمي مع ةحم الحكيية اإلطية بموجب 

أميم الساال ي  اااهريية، وأ  هذا التوالم  وسااببية اسااتمعتهي ضااروةات الق  التي تقوده اااهرزاد
على وألدتز، و يسوغ المنبثق مع الحكيية اإلطية لم يكع مألت ً  أو مقحمًي ع وائيًي، وإنمي لز مي 

 : النحو ا تي

حكيية علي بيبي واألةف يع حرامي: في م اااااااهم يجمي ااااااااهرزاد وااااااااهريية وهي تقمم لز اااااااارابًي  .1
  ة البسكويت ألنهي تحتوي على حبو  السمسم التي وا  ة بسكويت، إال أنز ال يرغب في ا

أ  "على وجهز، متألمًي، ولكع اااااهرزاد أول تز  أال يحبهي، واااااهريية في وضااااي منهية وام انكأل
، فيرد اااااهريية، "ةف يع حرامياألالساااامساااام  كرني وتلك القصااااة الرائ ة وهي اصااااة علي بيبي و 

، وهني ومأت اااااااهرزاد تساااااارد "لصااااااًي هذا اااااااي  غريب 40ليلة مع الحلم و  40و  "لصاااااايً  40"
القصاااااااااة وتق ي ثم ت ود وتق ي وهكذا، وام ومأ التجسااااااااايم البصاااااااااري لز مع الساااااااااحر مي يبهر 

 المتلقي. 
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واألةف يع حرامي، والحميث ويع  يحكيية المهرج وق وق: في الم هم األخير مع اصة علي بيب .2
ميم م بس مرجينز زوجة علي بيبي مع اب  فيصاا  وزوجتز ساايفي  اااهريية واااهرزاد عع تصااي

لكنز وما هو وزوجتز وكأنهمي محن ي  في :"القيدميع مع القساااااااااا ن ينية، ولكع اااااااااااهرزاد تقول
فيساااألهي ااااهريية: مع هو؟ فتجيبز، أنز ةج   "الزفيف، التقيي ةاااميقي ةائ ًي لم يرييه منذ سااانوات

، وفمأت ااااااهرزاد تممحز كثيرًا "أسااااام جيم وق وق"، أحم  كي  اسااااامز وق وق، وي لق ااااااهريية
 حتى سردت اصتز. 

حكيية ع   الميع: تروي اااااهرزاد اااااخصااااية مصاااا ألى الساااايحر األفريقي وهو في طريقة إلى  .3
سااامرانم، وتتحما عع مواةاااأليتز وأوةااايفز ومهيةاتز لكنز ليس ب   القصاااة، األمر الذي يمع 

بقصااااتهمي فيبمأ الساااارد التلألزيوني  "   الميعساااانمبيد وع"اااااهريية يتسااااي ل عع الب   فتجيبز، 
يحضااااااارا  سااااااابيايً للخيول وم يمراتهمي ك ااااااابي  وت ل يتهمي  يبيلم ااااااايهم المصاااااااوةع عنهمي وهم

 وتحقيق المرة  وواس ة خيتم الجني والمصبي  السحري. 

حكيية السل ي  والمتسول: في م هم يجمي اهرزاد واهريية الذي يمير ظهره ل مم االهتميم،  .4
أ  هذه القصااة بيلذات سااتثير اهتميمك أل  المتسااول )يع بقصااة جميمع( وتقول لز أنك تبم)وكأ

، وعنم  لك يرغب السااااال ي  في (اااااايه زيني  يككي  ي ااااابهك وااااااخصاااااية السااااال ي  ت ااااابز أخ
 . فتسرد لز القصة االستميع

لممينة : وفينمي يتلقى اهريية نبأ وةول جية أخيز خيةج أسواة اةحكيية األخوع األمرا  الث ث .5
مع وزيره ج ألر، نرل في الم ااهم اااهريية وهو يقف جينبيً ليلبسااوه م بس القتيل التي وةااألهي 
بيلمبتذلز، وألنز ي  ر بيلحر، تخبره اهرزاد بيحتميل مسيعمتز بكحمل القص ، فيرف  أل  
مصااااااااااامة الخ ر مع أخيز، وأ  الوات ليس منيسااااااااااابًي ومثيليًي، لكع ااااااااااااهرزاد تؤكم أنز الوات 

، فهي اصااااة ةائ ة عع ث ثة أاااااقي  تقيتلوا كمي يحما ويع اااااهريية وأخيز ااااايه زيني ، المثيلي
 Voiceوام غلبت الصاوةع في ط يي  الحضاوة المرئي للق ، فقم نألذ السارد بأسالو  الاااااااااااااااا 

Over ،  عملت المقممة لهوييت األمرا  الث ثة واخت ف تخصااااصاااايتهم ومهيةاتهم، ووضااااي إ
ية بمواي الحكمة الترفوية واألخ اية والتحرة مع الم ااااااااااااايجرات السااااااااااااارد التلألزيوني هذه الحكي

الصاااااااابيينية وتحويلهي إلى أف يل ب ولية مثمرع تصااااااااني المواف والمكينة والقيم الجميلية ال نية، 
الساااااااااااااايمي تحقيق المرة  الث ثة مع ابلهم وهي النيظوة وتأليحة ال ااااااااااااااألي  والبساااااااااااااايط ال يئر و 

الحييع في مملكتز. فيتم األيؤه واست يدتز الذي يحتضر  والمهمإلى والوةول بيلوات المنيسب 
وعنمهي يتضااااااا  أ  الحكمة مع عر  هذه الحكيية هي ةسااااااايلة ل اااااااهريية الذي ي يني األزمة 

في التوحاام وةااااااااااااااني الم جزات  ي تجرفااة األخوع الث ثااة إال دةس  وليغ  الخااينقااة مي أخيااز، وماا
 والتخلي عع ال ية والنزاعيت الصبيينية. 
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أ  ساااااااااااال ة الحكيية اإلطية حيفظت على نساااااااااااايج الحكيييت الألرعية المنبثقة منهي بحكم إداةع  -
الساارد مع اب  الراوية اااهرزاد وعودتهي إلى اااهريية في م اايهم ةااوةية للت ليق على مجرييت 

وتماعييتز كمي أ  اوع تأثير الحكيية اإلطية لع يصب  مقممة إلط   الحكيية التلألزيوني السرد 
ة أو الألرعية وإنمي ت مل إلى حمود عميقة في ةفط الصاااااااالة ويع أزمة اااااااااهريية والحكمة الثينوي

التي تحملهي الحكيية وفقصمية واعية للحألي  على حرية اهرزاد في السرد ومراعيع دةجة تقبلهي 
مع اب  اااااهريية وأحكيم الب م الجميلي والألكري للحكيية وضااااروةع سااااردهي، وال ااااك  البصااااري 

، أل  سايمع الق  ت لم بك  حرف وةاوةع تمثلت في مع دو  تراخ  مت فيز، المةامي التي جسا
 جسم السرد التلألزيوني البليغ.

 ا لحمالت ا  جفئ عة: .د
التي ال جيئبية ت الساالساالة التلألزيونية األمريكية اللييلي ال رفية دةسااًي غنيًي في التحوالت ومأ

ةافقت مجرييت السارد بأااكيل مختلألة، فهي ال تخلو مع االعتقيد بأ  ال ار  هو األة  الخصبة 
في لألف يل ال جيئبية السااايحرع، فضاااً  عع أ  هذه التحوالت ال جيئبية كينت في تميس مي الحييع 

نجم أ  الساااااااااااارد ام امم الواا ي والتخييلي بحمود متأليوتة، ومهم لهذا الوااي والذاكرع، وفي التيةيخ، 
ال زمة لحموا ك  منهمي، وفحمود الوعي الثقيفي السيئم في ال صر. ويمكع ت خي  المسوغيت 

 كي تي: ب   الكيألييت التي نألمت وهي التحوالت ال جيئبية
اااهريية وفيز ترا  الصاابية في كف زوجهي ال ألريت  ي القرنيع  في الم ااهم األول وهو حلم -

ةاصااااااًي اااااااراييً خيلصااااااًي على أن يم وإيقيعيت فجرت الحركة الجساااااامية المتوافقة م هي، وعنممي 
أنهت  لك أودعهي ال ألريت داخ  الصااانمو  وةام كي يأخذ اسااا ًي مع النوم، ولكنهي تخرج مع 

هريية وترغمز على مواا تهي وإال ساااااتخبر زوجهي. لتقف أميم ااااااال ألريت ب م إغألي  الصااااانمو  
ه مع و هو وأخ يً والأل   ال جيئبي في هذا الم اااهم مل خ بيلمساااحة األخ اية كو  ااااهريية هيةف

ف   الخيينة )في القصاااة األةااالية(، ول لز يجم مي ينسااايز  لك الأل  ، ويصااامم بخيينة الصااابية 
تكمع ال رابة بيلجرأع التي تنكرت لك  ي، بم نى أ  زوجهي عألريت ةاام بجواةهي، فظب ااااااااااااك  أف

المحظوةات مع أج  تحقيق الأل   الجسااامي المحرم. لهذا نجم أ  ةاااممة ااااهريية وأخيز هي 
التي ايدتهمي إلى الرجوع إلى مملكتيهمي ليقب  بيلحيل الذي همي فيز، وفي هذا الم ااااااااااهم تؤدي 

 ةممة اهريية إلى خنق الصبية واتلهي في الحيل. 

تظهر الصاابية وهي تت لي إلى منيةع جيمي كبير لل نوا  قممة الصااوةية المرافقة في لق يت الم -
اموم فرس أوي  وتنيثر ال يوم ممزوجة بيألبخرع، وغرائب المكو   عةااااااااااااااوة فيز وام تماخلت 

البصاااااااااااااري هو أ  تنيثر النقود الم منية بأعماد كثيرع مع ابة الجيمي ومنيةتز وهي تت يير هني 
وهي تجمي ويع يميهي ا ي النقود، ةموزًا للخير،  ة أ   لك ي مئنهيظنًي مع الصاااااااااااااابيوهنيك، 

 والتلذ  الذي ام ال يحص  في الوااي أومًا. 
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اااؤو  الساارد في أطل ني الساارد التلألزيوني في م ااهم جمي اااهرزاد مي الحكواتي وهمي يتماوال   -
،.. كنت أم ي... ينب ي أ  يكو  أكثر غرابة وي  يهي مث ً "والحكي فيقول الحكواتي ل هرزاد 
ال ألوية،  علهذا نجم أ  ةنيعة التحوالت ال جيئبية لم تكع وليم "وةيدفت الموت وجهًي لوجز..

 إنمي هو اعتقيد مسبق. 

سااايد الكثير مع الم ااايهم اساااتخمام المصااابي  الساااحري والخيتم السااايحر، الذي تحول بموجبهمي  -
 حموثهي في الوااي.  الكثير مع األف يل والحركيت ال جيئبية لتحقيق مرة ، ا 

وااترانهي بحكيية  "أفت  يي سامسام"حيف  ال ر  البصاري التلألزيوني على سايي  اساتخمام عبيةع  -
علي بيبي واألةف يع حرامي وعمم اساااااااااااتخمامهي في حوادا أخرل على الرغم مع وجود الحيجة 

اسااااته كز إلى  لك، وهذا تنميط في ةمز الأل   ال جيئبي والتقيم بخصاااايئصااااز ال جيئبية وعمم 
 في أميكع وأف يل أخرل. 

ك ااااألت التحوالت ال جيئبية أاااااكيال جميمع غير مألوفة عرفت وهي حكيييت ألف ليلة وليلة، فقم  -
في جرف ةخري لحيفة نهر بأل   خيتم مص ألى السيحر  "فت  اق"اوتكر لني المخرج م هم 

سااااا ت هنمساااااية كي يمخ  ع   الميع هذا ال اااااق ليجم المئيت مع التميثي  المصااااا ألة وتسااااال
مرتبااة باأطوال واةتألاايعايت وحجوم متسااااااااااااااايوياة بمااي يزيام ال ااااااااااااااكاا  وهااي  جماايليااًي يوحي بايلتردد 

ز ةااااااايمتًي في مقبرع ئال متنيهي للذاكرع الحيملة ااااااااتى ةااااااانوف الأل   اإلنسااااااايني الخيلم، وفقي
خيوط الضاااااااو  الماخلة في المنيفذ، وأ   محرومة مع الضاااااااو  الماخ واسااااااا ة سااااااايدهي القنوط 

المصااااااااااابي  الساااااااااااحري مع يم كبير التميثي  مع اب  ع   الميع سااااااااااابب هزيمتز ويع ااتنيص 
تتجسااااااام سااااااالسااااااالة إ  ةاااااااألوف التميثي  واةت يمز بأحمهي الذي يساااااااقط فو  التمثيل الذي يليز 

التميثي  الساااايا ة كم ااااهم ل بة المومنيو وسااااقوط ا  هي الواحمع تلو األخرل، كمي نرل سااااقوط 
الميع في اللحظة التي ينه  للخروج مع حيفة سلم المقبرع أخر تمثيل على أطراف امم ع   

المقيت، وفيهي يسااااااااج  فوزه بيلمصاااااااابي  السااااااااحري، على الرغم مع الألزع الذي نيلز جرا  هذه 
 الم يمرع المخيألة التي دف ز إليهي السيحر مص ألى. 

لسااااااايحر ومع األااااااااكيل الجميمع األخرل في التحوالت هو عزف وغني   اتي تقوم وهي القيثيةع ل -
مصااا ألى تخبره بأ  غريمة ع   الميع ام يألوز وتحقيق مرةفز وزواجز مع األميرع زفيمع األمر 
الذي آثية غضاابز وأامم على تح يمهي وإسااكيتهي، أمي م ااهم إيقيف سااقوط الم ر الذي ي لبز 

 يحم  تلك التقنية ال جيئبية بقمة مي اوتكر المخرج فيز كألي ع مع   الميع وأمز مع الجني، ل
الجني في أخراج ةااااانمو  مع ةااااامةه وتوجيز آلة حميمية ةاااااو  السااااامي  لل م  على إيقيف 

في ثقيفيتني والساايمي الم ر، وفي هذا الم ااهم البصااري تقيطي واضاا  مي حكم القمةات ا لهية 
 اإلس مية وال رفية. 
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ك اااألت لني التحوالت ال جيئبية أنهي تأخذ ةاااوةًا وأااااكياًل ال حصااار لهي، بيلقمة الذي تساااتمعي  -
الحيجة إليز، والى أي ممل تص  بز التخيي ت الذهنية، ف ر  عليني الم هم الألقيعة ال يئرع 

ماخلهي فتيع أساايوية ترا  على ال ريقة الهنمية، وفأل   السااحر ال جيئبي حم  ع   والحيملة 
يع وأمز ةنمو  المجوهرات الثميع والمنوع الذي أوهر الملك كثيرًا ممي عج  بكع يئز اونتز الم

مع ألعماد  كبيرع األميرع زفيمع، أمي التحوالت السااااااااري ة التي حصاااااااالت في المساااااااار  اإلغريقي 
 اً ، فقم نألذت بألكرع أ  هنيك سااااااااااااااحر "الق ة، الكلب، التنيع، الجم ، المجيجة، الألي "الحيوانيت 

 آخر. مع سحر أاول 

ليس للساااال ة ال جيئبية حمود م لقة في التحوالت وخلق الأل   ال جيئبي فقم عجز الجني عع  -
تنأليااذ طلااب ع   الااميع وأمااز، وهو أ  يقاامم لهمااي آلااة ت ير، فتقصااااااااااااااام الجني إهماايل طلبهم 

 وتجيه  ةغبتهم في هذا الخصوص. 

إلغريقي وهو يرتمي عميمة في أحمل التحوالت ال جيئبية ظهر الب ير في سااااااااايحة المسااااااااار  ا -
خضااارا  مثبتة ب مود ةااا ير يتوساااط ال ميمة كيلتي ي تمر وهي ةجيالت ال ر  والمسااالميع في 

هذا التكييف الذي يتقصاااااااام تحريف ال ااااااااك  ليحي  إلى مي يقر      يخ   محروفهم وإسااااااااأليةهم، ول
 ال ي  بمي ال ينيسبز، كصوةع مع ةوة الخ ي  البصري الم ر . 

صااااارية ال جيئبية التي بسااااا هي ال ر  التلألزيوني في سااااالسااااالة اللييلي ال رفية، بأل   الكثيفة الب -
حملني المخرج اعتقيداً بأ  المجتمي ال اااااراي يمي  كثيرًا إلى الت يطي مي الأل   ال جيئبي وتقب  

 مر  ال يت ية  مي الموةوا الثقيفي وال  بي للمجتمي ال راي. 

 ممضمع ا جمس: .ه
لييلي ال رفية تحألظيً واضااااحًي في الك ااااف المرئي لموضااااوع اااااهمت الساااالساااالة التلألزيونية ال

التقيليم االجتميعية المنيطة بيل ر  مسااوغيت الجساام والجنس، وام يسااتمم هذا التحأل  ب ضااًي مع 
التلألزيوني وأساالو  الخ ي  البصااري الموجز ل ااياااة التلألزيو  حصاارًا، ويمكع تثبيت الم حظيت 

 -س في اللييلي ال رفية كي تي:الخيةة بكيألية الت يم  مي موضوع الجن
في الم اااااهم الذي طلبت فيز الصااااابية مع ااااااهريية مواا تهي، واساااااتلقت لز. ةف   لك ب ااااامع  -

واتلهااي في الحاايل، على الرغم مع أ  هااذا الأل اا  مع تخي ت حلم ةاوده، ولم يتضاااااااااااااامع هااذا 
 . غير الئق الم هم أي تميس جسمي

ي  ال يةييت والرااصااااايت الميجنيت، وإنمي في ب ط السااااال ي  ااااااهريية، لع نجم م ااااايهم للنسااااا -
ٌ  اكتألى الم هم بحضوة نسي  . يتغير متبرج   

الذي لم يتخذ الق  الساااااارد التلألزيوني مع الم يمرات اإلبيحية، ويأتي هذا مع مضاااااامو   وخل -
 مع الجنس عقمع مبيحة وإنمي تم استب يدهي. 
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ة واااهرزاد على الرغم يظهر المخرج أية لق ة أو م ااهم لتميس جساامي حصاا  ويع اااهريي لم -
مع أنهمي زوجي  اااااااااارعيي ، فألي كثير مع الم ااااااااايهم يجلس االثني  م ًي بمسااااااااايفة تألصااااااااالهمي 

حيلة اغترا ، عما م ااااااااهم واحم يتبيدال  القب  فيز، ب م أ  كينت اااااااااهرزاد   وكأنهمي ي ي ااااااااي
 ت ر  ل هريية الحكم المنبثقة مع اصصهي ال ريألة. 

للييلي ال رفية وهي علي بيبي واألةف يع حرامي القصااااااااا  الخمس التي وةدت في سااااااااالسااااااااالة ا -
وع   الميع ومصبيحز السحري والسل ي  والمتسول وفق وق واألخوع األمرا  الث ثة لم تتنيول 

وإنمي  هبت إلى الحكمة والقيم والمةوس وال بر والمأليهيم الترفوية والألكيهة  موضااااااااوعًي جنسااااااااييً 
ويع اااااهريية وااااايه زيني  والمت لقة بخيينة زوجة والصااااراعيت.. فألي القضااااية الرئيسااااة القيئمة 

اااااهريية مي أخيز، تسااااتمعي الذاكرع السااااردية اسااااتحضااااية م ااااهم ف   الخيينة لت ميق الم نى 
المةامي والجميلي للقضية اإلنسينية ولكع ي ر  الم هم بيألسود واألوي  وفتأليةي  أب م مي 

 تكو  عع الك ف الجسمي واالكتألي  بأل   ال ني  فقط. 
 ألجماف ا شاقعة:ا .و

أ  ك  القصاااا  والحكيييت المتضاااامنة في ساااالساااالة اللييلي ال رفية لع تخرج عع اإلطية 
ال اااااااااااااراي واألجوا  التي عرفت وهي، ف م  التكييف ووضاااااااااااااي م يلجيت بصااااااااااااارية لتأل ي  ع ايت 
ال نيةااااااااااار الماخلة في المركب الصاااااااااااوةي الحركي وهو يحم  الحكيية وزمع وخييل فريم، وتقودني 

نهي وفيئيتهي وأةواتهي ومؤثراتهي إلى أ  المخرج األمريكي ستيألع بيةوو ، ام التكوينيت المرئية بألوا
 نه  مع الم يةف مي يملز على سميت ال ر  وخصيئصز. 

 -ويمكع تثبيت مي ةأينيه عع كيألية الت يم  مي األجوا  ال راية على النحو ا تي:
ومأت الم م  ال اااااراية في الظهوة منذ الم اااااهم األول الذي ةاصااااات بز الصااااابية وهي عيةية  -

الب ع ب م أ  اةتمت الم بس على ال ريقة الهنمية، مي ت  اااااااااااااايق الن م الصااااااااااااااوتي المتمث  
تموجيت الجسااااااام المتنيغم مي اللو  واإليقيع، وام ةأيني خلف وبيلموسااااااايقى ال اااااااراية وإيقيعيتهي 

ف ال ألريت الألضااي  الواسااي المتمث  بيلصااحرا  وتنيثر ال ااجيرات والنخي ، الصاابية وهي في ك
 هني وهنيك مي انت ية ب   الخييم ال رفية. 

ي ااااك  عرش الساااال ي  اااااهريية المحوة األساااايس للساااارد التلألزيوني الذي تقوده اااااهرزاد، فهو  -
لمتكرةع منز إلى الألضي  األكثر حضوةًا بصريًي في س ة الم يهم، وةأيني  لك عبر االنتقيالت ا

مواي الحما المجسم الذي ترويز اهرزاد، ويمكع ت خي  وجهة نظر الكيتب أو المخرج في 
ةسم الم م  ال ئقة ب رش سل ي  حكت عنز القص  والثقيفيت المختلألة، فقم جلس اهريية 

على  بيألعممع الرخيمية والذهبية الكبيرع التي ت   يً محيط يً واساا  على ساارير فخم يتوسااط فني ً 
فني  أكثر ساااااااا ة وبحيراتز الزة  وظ ل أاااااااااجيةه الواةفة، وام أدةك التصااااااااميم األخي  لز وهي  
األواويع المقوسااااة المزةك ااااة والمرةاااا ة بيلجماةييت ال ااااراية واإلساااا مية، مي تنيثر ال ااااموع 
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 المضاااايئة المتنيسااااقة مي الزوايي واألةكي  والمساااايحيت الكبيرع، بمي يحقق هيبة المكي  المرتب ة
 بج ل السل ي . 

تجولت الكيميرا أكثر مع مرع في األساااااااوا  وهي تمر بحركة انساااااااييوية نيعمة بينت اااااااية أميكع  -
البيي وتجوال ال يمة، وحلقيت الحكي المنت اااااااااارع أميم الحكواتي وام ةافقتهي الموساااااااااايقى الم نيع 

ساااااااااااا مية بيللحع ال ااااااااااااراي والكلميت ال رفية، وام ظهر في عموم الم ااااااااااااهم اةتما  الثيي  اإل
وال رفية الألضااأليضااة مي كثرع ال ميئم وأغ ية الرأس المرةاا ة بيلمجوهرات واألحجية الكريمة، 
مي التركيز على تلقيئية المكي  وانت ااااااااااااااية ا ي الخ ااااااااااااااب الأليئ  في تهيئة أميكع عر  

 البضيئي بمي فيهي الألواكز والخضية والحبو  والألحم. 

 روفة الممزوجة بحركة اللساي ، وانت اية النساوع جسامت اله ه  ال اراية ال رفية بأةاواتهي الم -
 بأوهى الم بس الأليخرع است مادًا لزواج اهرزاد مع اهريية. 

القبلة التي أطلقتهي ااااهرزاد ألويهي ج ألر ممزوجة بيلصاااوت ع مة ااااراية عرفية لع ت ااابز أي  -
 ت بير يحص  في ثقيفة أخرل، وهي ت بير منهي إلانيع أويهي وزواج اهريية منهي. 

امم ال ر  البصاااااااري ب   ال  ميت المالة على المنحى ال اااااااراي، مث  الجم  سااااااايفرا وهو  -
ب ير علي بيبي، واةتما  ال ميئم، واألختيم والمسبحة والنيةكيلة، ودالل القهوع ال رفية فضً  عع 

نحيسية وسجيد وا ئم  المخزو  الذي امتأل بز كهف كودا األسود مع نأليئس ومجوهرات وأوا   
ة ااااااراية، بمي يك اااااف عع ثقيفة مجتمي عيش في تلك الحقبة مع القرو  الوسااااا ى، ومي عرفي

 ال  بي والحضيةي.  زيحتأل  بز مع موةوث

ك ااااف لني الم ااااهم الخيص بمراساااايم دفع ايساااام اااااقيق علي بيبي بأجوا  اااااراية، وفيز تنيثرت  -
األكتيف ب م والضاااار  على الوجوه والصااااموة و  ي  بر  عع حزنهع وفكيئهعالنسااااي  هني وهنيك 

 أ  اةتميع الثيي  المت حة بيلسواد والنقي  الصيةم. 

أف اااى السااارد التلألزيوني أ  ثيي  علي بيبي وزوجتز مرجينز ام ةاااممهي فيصااا  وزوجتز سااايفي   -
مع أوهى الثيي  مع القساااااااااااااا ن ينية، بمي ينيسااااااااااااااب المكينة ال ئقة التي حظي وهي علي بيبي 

 التصيميم ال راية التركية، محط أنظية ال يلم.  وزوجتز، ويبمو أ  في تلك الحقبة كينت

لم يظهر لني المخرج في م ااايهمه التلألزيونية أجوا  األنس وال ر  وال ااار  في اواويع المملكة  -
كمي عرف عنهي في اللييلي ال رفية في الق  األةاااااااااااااالي، ويبمو أنز تقيم بيلنمط الذي منحز 

لتسااالية والنساااي  الن ااا يلز بقضااايتز الكبيرع ل اااخصاااية ااااهريية السااال ي  التي ال تتقب  المت ة وا
 وهمز المستميم جرا  خيينة زوجتز مي أخيز. 

أ  األجوا  ال ااااااراية التي ك ااااااألتهي الصااااااوةع تقبلت وت يطت مي السااااااحر وأدواتز مع مصاااااابي   -
 حمود المبيل ة وال ك  ال جيئبي. في سحري إلى خيتم سيحر، 
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اية ةااينية وليساات عرفية، فقم ظهرت كينت أجوا  اصااة ع   الميع والمصاابي  السااحري ااار  -
األجوا  الصااااينية بم محهي وع ميتهي ووجوه أنيسااااهي بمي يسااااتمعي التحأل  مع أ  ع   الميع 

 زمينًي ومكينًي. النصية ةيني، وليس عرفيًي، بقمة حمود الحألي  على حقيئق الوايئي 

ت مث  مملكة ك اااااااألت السااااااالسااااااالة أجواً  ااااااااراية غير عرفية حصااااااالت فيهي الحوادا والم يمرا -
سمرانم و هي  السيحر مص ألى مي ع   الميع، وحكيية زواج ع   الميع مع األميرع زفيمع 

هة أواونة ملك ساااااااااااااامرانم ومي ةافقهي مع م يمرات، والتي أطل ني عبرهي على أجوا  المملكة و 
 السل ي  وتقيليم أداةتز والسميت الخيةة بأجوا  مملكة سمرانم وحضيةتهي المميزع. 

 ااهم المتسااول الذي أةااب  ساال ينًي، يوضااي في عرش خرافي مع األوهة الذهبية وفني اتز في م -
ام تقصم أ  يضي  وثقيفتز ال رفيةللنظر أ  المخرج ال فت الواس ة ونقواز اإلس مية، ولكع 

وكي  األمر ليس إلداةع المملكة وإنمي لقصااامية  "المكتب"وساااط القصااار وليس  "السااارير"الألراش 
ق الذي يرافق المكي  المخملي الذي يمل على سااااااارير النوم والنساااااااي  وال واطف، الم نى ال مي

 دو  أدنى تحأل  أو مراعيع لسرية الألراش وطقوسز األخ اية. مع 

مع زومي  وهي أم ع   الميع  "ساااايلة الكوس"ك ااااألت أحمل اللق يت المرافقة لموكب األميرع  -
على  "الق ي الم منية الذهبية"وةاااااااايحبة الثرا  المألت   أنهي كلألت مع يرافقهي أ  ينثر الأللوس 

المتألرجيع على موكبهي، في محيولة لتح ااااااااااايم الحأليوع التي تسااااااااااا ى إلى أ  تحظى وهي، وهذا 
 ي الجمهوة. اوتذال يراد منز النقم ال ميم لموااي السل ة ال ليي في الت يم  م

ال "في أحم الم يهم التي تجمي اهريية واهرزاد في وركة المي ، يسبحي ، والحميث ل هرزاد  -
. وهني يق ي المونتيج اللق ة إلى "يهم، إ  أحببت ااااخصاااًي، كأليية يمكع أ  ت ألر لز أي ااااي 

لق ة عيمة ب يمع للممينة وام وزة فيهي الجيمي بمنيةتز ومأ نتز تتوسااااااااااااااط المنيزل وةااااااااااااااوت 
ا  ا ، يكبر ب بيةع هللا أكبر، وهذا استمعي  فيض  لذكر هللا في وات يتوافق مي الجو النألسي 
والحيلة الذهنية التي ت ااااااا   ااااااااهريية وع اتهي بصااااااانيعة الم اااااااهم. مي أنهي انتبيهز  كية مع 
المخرج في خلق األجوا  اإلسااا مية وال رفية، وفي ساااييايت م ئمة في البني  التركيبي للألكرع. 
على الرغم مع عمم ظهوة لق ة واحمع تك ااااف عع أدا   لألريضااااة الصاااا ع أو التهيؤ والساااا ي 

 لهي.

م اااهم الحينة التي دخ  إليهي الخليألة هيةو  الراااايم متنكرًا ليجيةي المتساااول أميع في مزاجز،  -
راصااااة اااااراية خيلصااااة، كينت الكيميرا ام وضاااا ت فو  الصاااايلة وام بينت الألتيع الم ااااهم وومأ 

تت يلى األةااااااوات المنت ااااااية بيألجوا ، في حيع وهي كيلم زل الذي يموة بساااااارعة، الرااصااااااة 
في مي ي يي وفيلم زوفة الموسيقية اإليقيعية الرااصة، واهقهيت النممي ، والرو  الظريألة، وهو 

 لجو ال راي الم روف وثرائز ال يطألي وسحره الجمي . االوات نألسز 
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فرساااااااز، على لك اليمع ويلز، ين لق األخوع، ك  واحم في اصاااااااة األمرا  األخوع الث ثة أوني  م -
إلى مماايلااك مختلألااة، ف لي يااذهااب إلى ماامينااة زيروغ البرونزيااة ويلتقي ملكهمااي هاايةي وع كريم 
ويألوز بيالختبية ويجلب التلسكو ، وأحمم الذي يح  في مملكة في الصيع بأجوائهي ووجوههي 

جهمًا اااجيعًي في الألوز بيلم ركة التي  يبذل حساايعفي حيع ويألوز هو ا خر ويجلب التأليحة، 
   يتصااااامل فيهي لم تميع ولصاااااوص ب م أ  د مروا، ويأتي بيلساااااجيدع ال يئرع إلى أخويز فيذهبو 

م ًي إلى أويهم الذي يحتضاااار، وفهذه الحكيية ي  ي الجو ال ااااراي هني في أسااااوا  ممينة البترا 
على ال راز اإلغريقي. ولكع  في األةد  على الرغم مع أ  طراز البنااااييااااة الكبيرع للماااامينااااة

في تلااذ هم  والساااااااااااااايمااياألسااااااااااااااوا  والباايعااة وعاايمااة الناايس، هم في تجااينس اجتماايعي متواز ، 
بينتصاايةات حساايع وهو يلقع أعما ه دةوسااًي في م ركة ااارسااة، حصاالت فو  السااجيدع ال يئرع 

 . يزأدت إلى ه كهم وخروجز سيلمًي إلى أخوتز وأو
 

ح  االغمفف ا جفف   " ه دوو سعمففئعًف و ل زيمنعفً " لغة ا  صاية ا شكل ا  م  ا فلضف    مفخا ا .ز
  لحكفيفت.

ي ول الكثير مع المخرجيع على اعتني  ال ااااااااااااك  الألني خييةًا فساااااااااااايحًي في الصااااااااااااييغيت 
البصاااااااارية للمكونيت وطرائق تحريكهي، فأليز االسااااااااتجيبة الواساااااااا ة في التحوي  والتكييف والم يلجة 

ي الذي يقوده المخرج وسااال تز الم لقة في التصاااوير والتكويع واإليقيع بقمة الرسااام الألكري والجميل
واللو  والضااو  والصااوت وال ااخصااييت والموجودات عمومًي. ب مه المسااؤول األول عع اييدع نظيم 
األاااااااااكيل وإداةع فع ال  ايت فيمي وينهي. فألي ساااااااالساااااااالة اللييلي ال رفية التلألزيونية تقميم أللف ليلة 

نمو ج ممهة بمي ك ااااااااألتز مع عنيةاااااااار دةامية م ااااااااواة ممزوجة بقمةات تخيلية عجيئبية أوليلة ك
منحت الم هم أفياًي واس ة للتوغ  في الذات والذهع والحلم. وجي  ال ك  على امة عيل مع الثرا  
والقمةع الت بيرية نظرًا لقمةع الراوية اااااااهرزاد في إداةع الساااااارد والصااااااوةع والق ي والتماخ  في الزمع، 

المصااممة البصاارية، األولى لصااييغة الق  وت ااويقز وإانيع اااهريية وتأالمز مي الساارد فوةااألهي و 
اليومي كحلقة مع حلقيت األلف ليلة وليلة، بمي يحيف  على الهوية الألنية والجميلية، لساااااااااااااالساااااااااااااالة 

 . مع وجهة نظر ا خر: ال ر اللييلي ال رفية التي نراهي مركزًا ةوةيًي لل ر  
ي الذي ن اااااااااخصاااااااااز هني، الوم أنز ينتمي إلى عيلم مصااااااااانوع مع الخييل وأ  ال اااااااااك  الألن

كمي لو كينت ميكنة نسااااااايج مثلمي ةأيني في الم اااااااهم، الذي ي م فيز  اً الجيم ، فيل جيئبية تقيم اصااااااار 
الجني أكميلز في غضااو  سااب ة أييم، مي أ  حجمز وتصااميمز يساات ر  ساانة كيملة. فيلصااوةع عنم 

د الذي تحملز مساااتممع مع ب غة الخ ي  الذي تقممز الحكيية، ااااهرزاد كينت تحكي، وايمة السااار 
منتمية إلى ونية ال اااك  الذي يتجلى فيز الموضاااوع الجميلي، وسااالسااالة اللييلي نألساااهي وأ  الصاااوةع 
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ونيهي الساااااااردية والمةامية والزمنية والمكينية، وتبلوةت في ااااااااك  في ال رفية حملت هذا الموضاااااااوع 
 ية على تألقز وأدا  وظيئألز الماللية. متنيسق، سيعمت ال نيةر البصر 

ويمكع الواوف عنام هذه ال نايةاااااااااااااار وكيألياة م ايلجتهاي، اعتقايدًا بأ  الن  التلألزيوني أو 
وعة والمتحركة، أي إدامة مالسااااااااااااينميئي ي تمم في م يلجتز، عنيةاااااااااااار ث ثة هي المرئية والمساااااااااااا

 ال  ايت القيئمة على تأليع  الصوةع مي المضمو  الذي تحملز. 
 ا لصميا:  -

على الرغم مع سااحرية التركيب التي ةااممت الم ااهم االفتتيحي األول، وهو م ااهم حلم، 
قم اللو  ال بي ي تبمهيةع تقنية المونتيج اسااااتجيبة ل جيئبية المواف فأ  الجو ال يم للم ااااهم يكيد يأل

استخمم والحجم المألوف، فأطل ني المخرج على تموجيت الجسم الرااصة في كف ال ألريت، ب م أ  
الحجوم المت مدع للق ة، وتركيبهي بمي ي ئم حجم الألتيع وحجم ال ألريت المتبيينيع، الساايمًي في لق ة 
ال ألريت الذي مم يمه وهو يتمتي وراصاااااايت ال اااااار  في جساااااام ةاااااابيتز الممللة الصاااااا يرع وفتكويع 

األاااااااااكيل  . وهذا التنوع في حجوم اللق يت والزوايي وفحركيت فيئقةOverجم تهي اللق ة ووضااااااااي 
 أع ت مهيةع خيةة في تصوير اللييلي ال رفية، اللق يت الواس ة الكبيرع: 

كينت الحيجة واضااحة السااتخمام اللق يت الواساا ة الرامية إلى ك ااف الألضااي  ال ااراي وأجوائز  -
ت لب الأل   ال جيئبي المنت اار على تلق يت  هأ  هذفضااً  عع الساايحرع، وهويتز الحضاايةية، 

 ضي للمبيل ة.مسيحة كبيرع والخي

حركة كيميرا  ات فيعلية مرافقة لحركة الب   اااااااهريية أ  أثبت التصااااااوير في اللييلي ال رفية  -
المتوثب  و الصاااااااااااااراع، وكذلك الحركة التي الحقت األف يل والتحوالت  زتهمأ بأل   الق الالتي 

فت  يي وأ "المصاااابي  السااااحري والخيتم الساااايحر"ال جيئبية المتكرةع جرا  السااااحر المتمث  واااااااااااااااااا 
 سمسم. 

اسااااااااتخمم المخرج لق يت اريبة جمًا يراد منهي الك ااااااااف  :اللق يت القريبة: في م اااااااايهم مت مدع -
ااااااااخصاااااااية ااااااااهريية وهو ي ية حيلة في والسااااااايمًي م م  الوجز وت بيراتز المالة، عع المايق 
 ر احمراة ال يو  وا رات المموع وتنيثر ال اااااعع ي  والهييج، فقم ك اااااألت اللق ة القريبة ال لي

ة عع الحقيقة. وهي المؤلألالرو ، وام ت يملت أيضاااااااًي مي الذات وتماعييتهي في والحز  ال ميق 
 في حيالتهي النألسية وال  وةية واالنأل يلية. 

ااااهريية، ااااهرزاد، وعلي بيبي وع   "تألرد التصاااوير في االساااتخمام األمث  لوضاااي الب   مث   -
في وساااط الكيدة اعتمال ينم عع تنيساااب محساااو  لقيمة التواز  الذي  "الميع، وهيةو  الراااايم

 يت لبز الم هم أو اللق ة.

ةافق التصااااااااااوير، التحوالت ال جيئبية واالنتقيالت السااااااااااحرية، بأوضاااااااااايع ال تخلو مع المبيل ة  -
والألينتيزيي وتنوع حجوم اللق يت وزواييهي المت مدع، فألي لق ة كبيرع تنألت  م يةع كودا األسااااااااااااود 
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رافقهي ت يير ال بية مع أجنحة الم يةع، وفي لق ة كبيرع أيضاااااًي ينألت  ال اااااق الصاااااخري بألرك ي
عع المصاااابي  السااااحري  للمةاسااااةالخيتم الساااايحر الذي أع يه مصاااا ألى ع   الميع في مهمة 

المخرج كتلة مساااااات يلة ويضااااااي  محيطة بظ م أةاني داخ  مقبرع التميثي . وفي هذا التصااااااوير 
في حيع المكة التي ينزل منهي إلى المقبرع. ووةاااااألهي ليهي ع   الميع دامس مخيف، يساااااقط ع

احتلت الكيميرا مكينًي أخر في األساااااااااأل  لتصاااااااااوير اااااااااامع البيي  الضاااااااااوئي المحيط بيل اااااااااق 
الصااااااااخري، وفيز وجز مصاااااااا ألى وهو يحيكي ع   الميع وينصااااااااحز بيلنزول، وفلق ة جميلة 

رزت مهيةع التصااوير في ك ااف النسااق وط يي  اإلضااي ع، وف (الساالويت)تحياااى فيهي أخ ي  
ال مق الكبير لهذا الت اااكي  وفر ت المرتب مع التميثي  ألعماد كبيرع بيساااتخمام إضاااي ع متبيينة 

المألزع والمكلف في الصمت في ظلمة حيلكة بيستثني  الخ وط المضيئة الضئيلة التي يتحرك 
جميلي والماللي لترتيب ابوة فيهي ع   الميع. فألي لق ة كبيرع مع فو  ك ااااااااااألت لني الم نى ال

الذاكرع المتنيسااق، ب ااك  يكيد ال نراه في الحييع، ويأتي هذا مع وراعة المخرج في الحألي  على 
حكيم النساااااج الصاااااوةي بك  عنيةاااااره التي إاليقظة البصااااارية وعمم غيي  الم اااااهم عع طريق 

المر  في خلق يحوم حول الوااايئي واألوهاايم المتااأةاااااااااااااالااة مع الرواياايت ال جاايئبيااة مي المااماد 
انساااااييوية ممت ة في النظر إلى الصاااااوةع والم اااااهم، مي مراعيع حبس األنأليس لمتيب ة األحماا 

 والتحوالت السردية بين ماد واهتميم. 

 "حسااااااايع"ليس مع اليساااااااير تصاااااااوير م ااااااايهم الم ركة التي جرت على الساااااااجيدع ال يئرع ويع  -
عيلية في م حقة حركة السااجيدع  والتيجر الراف  ل اارا  السااجيدع، إ  لم تخضااي إلى مهيةات

ال يئرع واااااقهي لل ر  واألحيي  واألزاة بساااارعة فيئقة وهي تحم  حساااايع وعموه وهمي يتحيةفي  
بيلسااااااايوف، وام غ ت الكيميرا وزوايي مت مدع حركة األف يل والضااااااارفيت التي يوجههي حسااااااايع 

مع الحي  والخمع  ل موه، بق  يت سااااااااااري ة تكيد تقتر  مع حركيت االكروفيتيك التي ال تخلو
الألنية، مثلمي حصااااااااااااا  ولق ة دخول الساااااااااااااجيدع لبي  ممينة وترا عبر السااااااااااااالم ال يلي ال ري  

ال ااق الجبلي المجيوة للممينة وت رجيت ومن  أليت خ ل وخروجهي مع البي  ا خر ومروةهي 
 ايئكة يص ب المروة فيهي وهكذا سرعة. 

 ا لومي :
ي ال رفية تكوينيت بصااااارية مت مدع الحجوم، ةااااامم المخرج ساااااتيألع بيةو  بسااااالسااااالة اللييل

مكيمنة الجميلية والألكرية، في كينت فضي  لحركة أف يل ال خصييت واألحماا ومي يبو  بز الن  
الم اهم. أو في اللق ة  يقتضايهيفقم ةاعى في هذه التكوينيت القيم المةامية والألنية اساتجيبة للحركة 

 : فيمي ا تي ع مع هذه التكوينيتالواحمع، ويمكع ت خي  مي ك ألت لني الصوة 
تكوينيت اللييلي ال رفية مع فكرع اللق ة الثيوتة، وتمساااااااااكت بيلحركة، إ ا ومأت بم اااااااااهم  تتخل -

الساااااااو  حيث تحركت الكيميرا أثني  حكي الحكواتي لجمي مع الجيلسااااااايع حولز ب ريقة نيعمة 
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الحكواتي  وااترفت مع وجز وانساااييوية وكأنهي اسااات را  ليس أفقييً و  عموديًي، اخترات البيعة
اااااهرزاد مروةًا بيلحكواتي، وفهذه  زثم اسااااتقرت على وجللق  ثم تنقلت ويع وجوه المسااااتم يع 

ك ألت لني أجوا  السو  وهو محيط بيلبنيييت واالواويع، وانت ية الم بس الألضأليضة تالحركة 
تقودهااي آلااة التي كاايميرا وال ماايمااة والخمااية األوي  واأللوا  الزاهيااة المت اامدع، وتقنيااة حركااة ال

 . لأل   خييل المخرج ميكينيكية

عم  المخرج على اسااااااااتحماا تكوينيت تكيد تكو  مقتبسااااااااة مع اااااااااك  المثلث أو الهرم، فألي  -
عع الوضااااي  داة الحميث فيزهي ج ألر وال بيب يم اااايهم عمه ومنهي م ااااهم يجمي اااااهرزاد وأب

ةسااااام المخرج ب اااااك  دايق حركة تنق  الممثليع الث ثة، فتيةع إ  ي ل اااااهريية ساااااالصاااااحي والنأل
وتيةع تكو  مي أويهي وينألرد ال بيب،  "هي وال يبيأو"تكو  اااااااااهرزاد في مقيو  ال ااااااااخصاااااااايتيع 

وأخرل يرساااام الوزير ج ألر وال بيب على خط مسااااتقيم ويضااااي اااااهرزاد على امة الهرم، وهذا 
مع عنيةاااار التكويع، وهو اسااااتحوا   ييسااااامتثيل لألكرع عنصاااار الخ وط المهم والمكو  األساااا

 ، التي ظهرت في م يهم مت مدع أخرل.للخ وط الحركية الأليعلة في ةسم اللق ة

اللق ة ظهر الكثير مع اللق يت الحميمية جرا  التركيب الثنيئي الذي ا لتز، بمي يسمى الااااااااااااااا  -
Over يع علي بيبي وهذا مي ةأينيه ويع اااااااااااهرزاد واااااااااااهريية أو ويع اااااااااااهرزاد والحكواتي، أو و

مع تكويع جميلي يساات ر بحراةع الموضااوع بز ومرجينز، وع   الميع واألميرع زفيمع، لمي يتمتي 
 الحية  ويع ال خصيتيع. 

ةاعى المخرج في مهمة تصااااااااااااااميم التكويع وظيألة اإلطية، فقم وظألز ب ااااااااااااااك  مزج فيز أهمية  -
يمينز جز  مع كيدة وام ظهر اااهريية الفيهي التواز  والب م الجميلي للق ة. فألي لق ة يتوسااط 

مع اوس اإليوا  اإلسااا مي ال اااراي واتخذ ااااك  اإلطية للصاااوةع، وام تكرة كثيرًا في م ااايهم 
 عمع، لحم  المملوالت نألسهي وأخرل غيرهي.

أثبت المخرج المهيةع في حركة تصاااميم التكوينيت في مساااية الم اااهم الواحم.فألي م اااهم يجمي  -
خلف البني  ال اااايهق للملكة ولق ة متوساااا ة وسااااط الكيدة اااااهريية مي ةئيس الج ديع الذي ت

تخيلف هي الواساااااااااااااي وعنم حركة الكيميرا إلى الخلف يمخ  ااااااااااااااهريية الكيدة ووجهة نظر ئوفني
ةئيس الج ديع، وفحركة إضاااااايفية مع اااااااهريية ينسااااااحب مع الكيدة ثم نراه يلتف  وجهة نظر

يية إلى يميع الكيدة بيتجيه جميم وةا  الج د الذي يتحرك هو ا خر إلى اليسااااااية ليقف اااااااهر 
مختلف الى يسية الكيدة على نحو يحقق االغترا  وينهمي، التي تأتي مع المهمة التي يوكلهي 

وهني عكف اهريية لرئيس الج ديع أ  يحسع ال ريقة في ات  ال روسة الزوجة اب  الصبي ، 
يص في الم يلجيت على ةاااااااااااااانيعة تكوينيت م ئمة للخ ة اإلخراجية وأساااااااااااااالوفز الخالمخرج 
 البصرية.
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تنسااحب منز لتبقى في لق ة متوساا ة هي، ي، في م ااهم يجمي اااهرزاد وأبال فتةمع التكوينيت  -
الم ااااااااابك وانسااااااااامال  "بيل راجيع"غ ي  الرأس أاااااااااابز إال يظهر منهي ال وحمهي وساااااااااط الكيدة 

، ثم ولق ة اريبة ظأليرتهي الخلألية على ظهرهي، واااااااااهرزاد في وضااااااااي أداةت ظهرهي للم اااااااايهم
تلتألت إليز لتقول أني مع ساااايتزوج الساااال ي  اااااهريية، وتأتي هذه الحركة مع اوع الوظيألة التي 

 . وفت بير جميلي واض تؤديهي ال خصية، 

في حيلة في م اااااااهم ينه  ااااااااهريية مع حلم مألزع يجلس في وساااااااط الكيدة منحني الجسااااااام  -
 . مثً  هرمييً تيةع ي ك   الكيدة مق ي مع ستيةع ويضي  وكأنز والس يسيةوام ظهر انأل يلية 

م وهي تنظر إلى اهريية في نق ة الظ ولق ة عيمة في لق ة ل هرزاد تقف إلى يسية الكيدة  -
على ساااااااااااااريره الكبير الذي توساااااااااااااط القصااااااااااااار حيث أاواس االواويع  وهو م يط  الرأس بيك  

رل وجهة نظر ااااااااااااهرزاد، وهي تعع ي بر  يً والمماخ  المنيةع بيل اااااااااااموع ااااااااااااك  المخرج تكوين
 المملكة بك  وهيئهي وثرائهي الجمي  ولكع ب ك  مض ر .

يبني المخرج في ب   لق يتز تكوينًي جميليي  ا امةع ت بيرية عيلية، فألي م اهم  هي  السايحر  -
مصاااا ألى مي ع   الميع إلى مواي ابر التميثي  كينت اللق ة متوساااا ة وهمي يم اااايي  بيتجيه 
عيع الم يهم الذي احت  مواي الكيميرا وتقصم أ  يضي وينهمي والى الخلف الحصي  األوي  

الث ثي في الكتلة المتنيسااااااااااااااقة الممعومة مع التكويع ةا هم وعلى نحو يحقق وهو يم ااااااااااااااي و 
التبييع المقصااااود بيأللوا ، والجمي  في ةااااييغة هذا الم ااااهم أ  حركة الكيميرا المتراج ة إلى 
الوةا  حسااااايساااااة جمًا في الحألي  على مواا هم يمينًي واااااامياًل كي ال تألقم التوساااااط الذي منحتز 

 هم والى الوةا  اليً . للحصي  وهو يم ي وين
 ا فمنلفج:

ظهرت المهيةات المونتيجية منذ وماية السلسلة، بيستخمام تقنية إيجيد ال  اة البصرية في 
وعنممي تسلقت أاراط أ نز كي  ،كألزعلى الحلم والوااي ويع الصبية وزوجهي ال ألريت عنممي ةاصت 
تركيب فضااااااااااااً  عع يقيع ويع حجميهمي، تهمس لز، بمكونيت منحت ال  اة نوعًي مع الوفي  أو ال

ةوةع الجيمي وهو محيط بيل يوم واألبخرع وام تنيثرت منز النقود الم منية، عبر المؤثرات الصوةية 
 وأاكيل االنتقيالت التي تجيز التحوالت ال جيئبية في الأل   المقصود. 

ةاعى المخرج في البني  المونتيجي، السااااااااااااالم األفقي التصااااااااااااايعمي، وتجنب المتيهة في إت ف  -
الحبكة على الرغم مع ت مد الحكيييت التضاااااااامينية. و لك العتميده على الساااااااارد الرئيس الذي 
تقوده ااااااهرزاد والذي ساااااخرتز ألج  إعيدع الحييع واالطمئني  إلى ااااااهريية والتخل  مع عقمع 

ولهذا نجم اااااهرزاد ام أع ت في ك  اصااااة حكمة إلى اااااهريية ل لز ينتألي وهي، الخيينة المرع، 
 ويستجيب لمهمة السرد. 
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ي ك  م هم عني  اهريية وايه زيني  ألغرا  المصيلحة، لحظة تألجر أزمة حقيقية نجمت  -
عع اسااتمعي  م ااهم بيألسااود واألوي  لصااوةع الخيينة التي جرت ويع زوجتز وأخيز ممي يؤدي 

على اتلهي، ب م أ  طيوق عنياز الذي ي اااااااابز عني  أخيز لزوجتز، الصااااااااوةع المقيتة  إلى أامامز
 التي سببت لز ك  هذا ال ني  المرير. 

أجيد المونتيج في ةفط الصاالة ويع المساابحة التي يقرفهي اااهريية مع ةابة اااهرزاد وفيع الحب   -
وتناايثر أوةااهااي، الوةدي الااذي يلو  بااز ةئيس الج ديع والتألاايفااز على غصااااااااااااااع وةدع وا  هااي 

كصاااااوةع تجيوزت حمود الرمز، لتختز  في تألكير ااااااهريية الذي يساااااقط على الألراش هرفًي مع 
 هواجسز وأح مز التي ت يةده. 

بكتلة احتلت نصااااااف الكيدة بيتجيه يميع الكيدة بحركة  "وروفي "في لق ة لوجز كودا األسااااااود  -
مع الكهف يخبره عع سراة الكهف بسي ة يستمير إلى عمق الكيدة ليخرج أحم أفراد عصيوتز 

ي    النصف ا خر أحم ةجيلز الذي اةتمل األسود في حيع ولكع ةأسز يحت  نصف الكيدة 
في تبييع مي الجماة ال يني خلألز، وتقمم كودا خ وتيع إلى األميم ليقف وسااااااااط الكيدة وفو  

عمد  ه  ى يسية اة ف إلى يمينز والفي حيع ةأسز اوس أحم الكهوف ال ينية ككطية للصوةع، 
التواز  في الحساااااااابي  متساااااااايو مع الرجيل. إ  ت ميم اللق يت والتكوينيت البصاااااااارية هني تأخذ 

والتنيسااااااااااق، مي مراعيع الحجم والخ وط والكتلة في توزيي المكونيت سااااااااااوا  كينت ب اااااااااارية أم 
 عيدية. 

ف يع لصًي، م هم الحأل  الراا  الذي أايمز علي بيبي ب م انتصيةه على كودا األسود وات  األة  -
التق يي في ةااصااااااااااة على اإليقيعيت ال ااااااااااراية وام أضاااااااااايف المخرج فقرع تقوم مرجينز وتقميم 

لق يت ل ااااااهرزاد وهي ترا  أميم اااااااهريية وعلى اإليقيعيت نألسااااااهي، إ  جرل تق يي متنيو  
ويع مكينيع على نحو يوحي بأنهمي مكي  احم. بأل   ت يوق األاااااكيل واألجوا  وتوحيم الألكرع، 

  الساارد الصااوةي في ت اي اااهريية واااهرزاد وكذلك عنم الأل   المجساام ةااوةيًي، عبر وجريي
 اإليقيع المونتيجي. 

 علىالمونتيج  عفي م هم المحكمة المكلألة بقضية موت وق وق، كينت الم يلجة محسوفة بقمة  -
ي نسااااج اللق يت المت مدع األاااااكيل والحجوم، بيسااااته ل اللق ة ال يمة الواساااا ة التي ك ااااألت لن

تبوأ القيضاااي في حيع الألني  ب بقتيع مي توزي يت تخصاااا  الجلوس، واساااات را  المتهميع. 
وسااااااط الكيدة وبروز واضاااااا  حتى في ألوا  ثييبز الحمرا ، مي اسااااااتخمام التق يي السااااااريي في 
أوضاايع مختلألة مع الزوايي. فمع السااقف ةااوةت المحكمة ك  الجيلساايع، كمي لو كي  الجميي 

القريبة والمتوساااا ة في جمي األاااااخيص بمألردهم أو  Overلق يت الاااااااااااااااااا تراوحت  ميفي يً متهم
أو مجيميي، الغني  الم اااااهم دةاميًي، السااااايمي أنز أخذ المنحى الكوميمي  "shout 2"اثنيع م ًي 

الةتبااايط بااايلمهرج وق وق، على الرغم مع التوترات التي أةااااااااااااااااايوااات المتهميع أواًل وةغبتهم 
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دو  ف   مع بيالعتراف بمقت  وق وق. التي يك اااااااااااف عع موتز جرا  ضاااااااااااحكز المتواةااااااااااا  
 لك واضحك الحضوة. ب م حضوة السل ي  الذي أعلع  خيةجي مقصود 

 وأخأليفيظهر غير وجهز  المع وركة مي  حمرا  اللو ، وفيهي  (ساااااااااااااايفرا)لق ة اةتوا  الجم   -
امميز وف م أ  يرتوي ينساااحب ولع نرل إال ظلز األساااود يتحرك وينساااحب ويم اااي ويتجز إلى 
منزل علي باايبااي في جباا  أوي ، حيااث يقف ويكو   لااك التبااييع في ال ااااااااااااااكاا  حجمااًي ولونااًي 

اايت، أماي في لق اة مع داخا  م ايةع علي بايباي فيظهر مع إطاية باي  الم ايةع وهو ي لق وع 
وهذه التنوع في اللق يت سااااايدهي التركيب الجميلي  األةاااااوات نماً  ل لي بيبي كي ينه  ل ملز

 . والت بيري مونتيجييً 

لي بيبي في مسيعمع ع (سيفرا)  ماهرزاد دوة الجتسرد في حكيية علي بيبي واألةف يع حرامي،  -
لم رفة م يةع اللصااااوص، يصاااامم المخرج هذه اللق ة بأةوع وني ، حيث جلساااات اااااهرزاد ابيلة 

ال يمعو إلى التميس ولكع جلوسااهي وسااط ال رش المحيط  وفيمه المساابحة وفينهمي فراغاااهريية 
بممخ  مقوس مع طبقتيع تتألرع منز أعممع ةخيةاااااااية عيلية وتتوسااااااا ز ساااااااتيةع كبيرع جمًا وام 

بينتقيالت متزامنة ويع  اإلنيةع ب اك  متنيساب، أكسابتز هيبة المكي  واوتز الجميلية وزعت عليز
 .أجوا  الم يةع والجم  واسترخي  اهريية وهو يص ي ل هرزاد

ة في وسط الكيدة لمعم القوع الت بيرية التي تحملهي خرج كثيرًا وتصميم لق يتز الرئيستمسك الم -
لذي يرف  اخت ل الم نى، والمجيوةع الخيطئة، وفهذا اللق ة ب م ت زيزهي بيلق ي المبيااااااااااااااار ا

كبير فقم أوهرني المخرج ب مع اللق يت ال نية جمًا بسااااااااااااااحرهي وثرائهي الجميلي ومحموالتهي  مد 
 . ، التي كينت متوافقة مي البني  المونتيجي للم هم ودالالتزالألكرية

جسم تلألزيونييً ينأللت أو يتمرد تترك اهرزاد سردهي البصري الم موفق البني  المونتيحي، لعلى  -
عليهااي، واا  ااايدتااز وتاايب تااز وكاايناات لهااي الحريااة في ا  ااز والرجوع إليااز وإيجاايد فرص التحكم 
والتماخ  ب اااك  يسااام  بيلمونتيج أ  ين ااا  ونية مونتيجية ايولة للتكثيف واإلاااايةع واالساااتمالل 

   الميع والمصااااااااااابي  والرمز. كمي في ساااااااااااردهي لحكيية علي بيبي واألةف يع حرامي وحكيية ع
 السحري أو حكيية بقبق واألخوا  األمرا  الث ثة أو حكيية السل ي  والمتسول. 

أجيد المخرج الصااااييغيت المونتيجية في م اااايهم الم ركة التي جرت ويع اااااهريية وأخيز ااااايه  -
زيني ، بكيقيعيت سااااااري ة م ااااااواة، اعتممت التق يي السااااااريي وم حقة حركة األفراد والمجيميي 

راكبة للخيول وتنوي يت ةاااوةية مت مدع تصااايعمت فيهي اااامع الصاااراع والمواجهة، ولكع بأل   ال
مهيةات خيةة أظهرت لني بصريًي كينت بمثيبيت للألوز بيلم ركة، مث  لق ة استخمام النيظوة 
في اصاااااااة األمرا  الث ثة وإعيدع اساااااااتخمام النيظوة في الم ركة لك اااااااف تحركيت جية اااااااايه 

الكميئع في الحألر التراوية لمواجهة جية ال مو التي اساااااااااتخممت مع اب   زيني ، وكذلك لق ة
في م يةك كودا األسااود، واسااتمعي  ةااوةع سااقوط الجراة الحجرية للصااوص األةف يع وت بيق 
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مي يميثلهي في ساااااحب الجراة ب رفيت في الم ركة. أمي ساااااحب المصااااابي  الساااااحري في المقبرع 
ى خييم ال مو حتى تحتر  ويصاااااااااااايبهي الهلي، وفي وةمي المصاااااااااااابي  عل اتهي فتكرةت اللق ة 

م اااهم الهجوم الكبير لرجيل ااااهريية بيلسااايوف البي ، أطلق ااااهريية ضااارفتز القيتلة بسااايألز 
وي ااااااق خيمة ااااااايه زيني  ليجمه مرعوفًي داخلهي، وفي لق ة  "أفت  يي ساااااامساااااام"وهو يقول عبيةع 

ط نة زيني  حص ، فيوجز لز  مونتيجية تترا ل ل هريية لق يت لز وهو يضحك وغير آبز بمي
ويسااااحب الخيط الذي يسااااقط حيفظيت السااااهيم المموبة ويمف ز إلى الوةا  لت رز السااااهيم بظهره 
ميتًي، ب م ةفط في المونتيج تساااااياط الساااااهيم المموبة بيلتسااااالسااااا  في تميث  مي ةاااااوةع تساااااياط 

 تميثي  القبوة الذي سق ت متسلسلة بيلترتيب الهنمسي في المقبرع. 

الصااوة واالسااتمعي ات التي اعتممهي المونتيج في ةف ز الألكري والجميلي المحكم كي  أ  هذه  -
في األ هي  والذاكرع،   ً امةًا تجريبييً ميثكينت   إ، ب م الم ركة ل ر  اسااااااااااااتثميةهي في ميما 

 هريية في أثني  الم ركة: يقيل لهذا، بقولهي واستمعتز الحيجة، ويبمو أ  اهرزاد ام نوهت ثم 
 ح  يحيلف ال ج ي  الذيع يت لمو  مع أخ يئهم. أ  ال

 

 :اإلضففك
كي  ل ضااي ع دوة ت بيري واضاا  في وني  الم ااهم سااوا  كي  التصااوير داخلييً أم خيةجيًي 

 أم في الم يهم ال جيئبية التي تت لب تكيألًي خيةًي بحسب الضروةع السردية التي تألر   لك.

الجميلي ألجوا  ديوا  الساااااال ي  اااااااهريية وفضااااااي اتز ساااااايعمت اإلضااااااي ع في ت ميق الم نى  -
ال راية، وال م  على نقيوع الصوةع ووضو  تأليةيلهي بمي يت  م مي التصميم الخيص بيل ك  
وفلسااألة األلوا ، مي االحتألي  ونظيم التبييع وال  ايت الضااوئية التي يت لبهي الم ااهم، وهذا مي 

 ايهمنيه في القصوة واألسوا  ال يمة.

إضااااي ع أغلب م اااايهم البحيرع الخيةااااة بيلقصاااار الملكي خيفتة وتحم  أجوا  اسااااترخي   كينت -
تهي، ممي يتي  للمخرج التحكم واساااااااتحماا البقي الضاااااااوئية  تسااااااات ني عع اااااااامع اإلضاااااااي ع وحم 
الم لو  الك ااااااف عنهي في الساااااارد الصااااااوةي، وفمي يحم  الم ااااااهم دةجة التبييع المبني على 

ًي، فألي م هم تجمي النسي  ار  البحيرع للتهيمس على خ وةع اخت ف األجوا  والحركيت دةامي
اراة ااااااااااهريية وزواج النساااااااااي  واتلهع في نألس الليلة، يظهر ةئيس الج ديع ولق ة عيمة مع 
أحمل المماخ  المظلمة وفما جسااااااامه مظلمًي وهو يرل ويسااااااامي مي يموة عنم النساااااااي  وهع في 

عع ات  الزوجة التي يتزوجهي اهريية في وضي إضي ع أام ممي هو فيز والسيمي هو المكلف 
 تلك الليلة.

إضااااااي ع الحميم الذي جلس فيز الوزير خيفتًي جمًا بكضااااااي تز مي وجود ضاااااارفة ضااااااو  ةاااااا يرع  -
 وض هي المخرج في زاوية مقيولة إلح ل دةجة التواز  البصري في الكيدة.
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وهي تم ااااي في في م ااااهم مع القلق والخوف، تأتي اااااهرزاد القة تبحث عع جوا  مع أويهي  -
ز جساامهي المتحرك  فضااي  يسااوده الضاابي  وعمم النصااوع ولكنهي ترتمي الثو  ال يمق الذي ور 

 في فضي  خلأليتز ويضي  نيعمة بأل   اإلضي ع المصممة للم هم.

 تجلسفي م اهم حيسام الخت ف وجهة نظر ااهرزاد عع أويهي، في الزواج مع ااهريية حيث  -
م بيستثني  اإلضي ع الخأليألة السيا ة على جسمهي وجسم على وركة مي  لي ، وام ط ى الظ 

الكيدة وهمي في سااااخونة فيز أويهي كصااااوة متحركة ضاااامع تكويع متنيسااااق على نحو توساااا ي 
 الحواة.

اغلب الم اااااايهم الذي يظهر فيهي ةئيس الج ديع  ات إضااااااي ع خيفتة واليلة، بيسااااااتثني  ب    -
، بحكم الموة الم ااايع الذي يضااا لي بز الضااارفيت الضاااوئية التي تساااتمعيهي الضاااروةع الساااردية

 الج د مع تهميم وةغبتز جيمحة في القت . 

في م اااهم اللقي  األول ويع ااااهريية وااااهرزاد في الزواج تساااألز فيمي إ ا كي  يتذكر طألولتهمي  -
م ي، فيجيبهي بيلنألي، وهي في وضي اريب مع الكيميرا ووضو  تيم ولكنز اب م منهي في وضي 

هواجسااااااااااااااز تقتر  مع حيلة ال ليي  التي كينت في تلك اللحظة   out focusغير واضاااااااااااااا  
أخرل اريبة ي ي اااااااهي، فيقر  المسااااااابحة مع ةابتهي ويذهب الخييل ب يما فيضاااااااي المخرج لق ة 

تم فيوهي الج د وام وضاااااي الحب  الوةدي على غصاااااع وةدع ويضااااا ط عليز فتتنيثر األوةا ، 
 إعمام مي يمكع تصوةه. 

في م ااااايهم جوالت وم يةك كودا األساااااود، اساااااتخممت اإلضاااااي ع وتبييع ااااااميم ويع م بساااااهم  -
الماكنة واإلضاااي ع الخيفتة على أجسااايدهم والألضاااي ات المكونة للق يت الأليتحة اللو  كيألة  

 المنبس ة والسمي ، بمي ي مق اوع الت بير المةامية للصوةع. 

خيةف اإلساااااا مية وال ااااااراية الجميلة التي ك ااااااألت لني اإلضااااااي ع التخ ي يت والرسااااااوميت والز  -
 لموةوا عريق وزاخر. ي ير ت على جمةا  م يةع كودا األسود، بمي  طب

حماا االنتقيالت الزمينية أو المكينية والموااألية، فألي م ااااااااااااااهم يجمي ألوظألت اإلنيةع أحيينيً  -
  القصر ع علي بيبي ومرجينز، بأجوا  وي  كست م بسهم وجمةاعاهرزاد ب هريية بحميث 

إلى  يوفكضااي ع م تملة وهيدئة، وفي لحظة انأل يل واسااتيي  مع اااهريية يمسااك اااهرزاد ويقوده
ةئيس الج ديع القيبي في دهليز مظلم وام سااااااااااق ت اإلضااااااااااي ع على أجرا  منز دو  األخرل 

 وحتى وجهز ووجز الج د ا خر، بمي ي كس الخبث والجريمة في هذا المكي  وسيكنيز. 

بكضااااااي ع ي ااااااوفهي الحذة بخلق  ذة الجراة الحجرية للصااااااوص األةف يع، نألم ااااااهم مسااااااير عرف -
التبييع ويع أجزا  مع هييك  الجراة بكضااااااااااااااي ع اليلة والمساااااااااااااايحة المظلمة التي تجري فيهي، 
فيلمواف الحذة ووةااألز ةااولة مبيغتة ضاام علي بيبي تت لب عمم الك ااف والساارية التيمة بمي 

 ال تمة وال مو .  ين كس على الم هم الصوةي الذي تتخللز
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في حكيية وق وق نألذت أغلب الم يهم وتوزيي إضي ع غير متسيوية لألميكع والمسيحيت التي  -
تتحرك فيهي األحماا، فقم غ ى المخرج أميكع الحما بكضاااااي ع مجسااااامع لألااااااكيل ومحيفظة 

أهم  المنيطق األخرل المكملة ب ي  مع ال تمة أو اإلضي ع في حيع على وضوحهي وف لهي، 
لخيفتة لت ميق دوة السااااااارية التيمة التي تنقلت وهي جثة وق وق مع منزل  خر، ألب يد ااااااااب  ا

التهمة بموتز، األمر الذي انتهى إلى اإلضاااي ع ال يلية في م اااهم المحكمة التي سااايعمت على 
 ألاخيص وانأل يالتهم الصيدةع ب أ  اضية موت وق وق. عع االك ف المايق 

في م اااااهم ي لب ااااااهريية مع ااااااهرزاد م رفة الحكمة مع حكيية وق وق، وام واف ااااااهريية  -
ولق ة متوسااا ة وخلألز اواويع القصااار وأعممتز ال ااايخصاااة بكضاااي ع خأليألة تتخللهي بقي ضاااوئية 

يرا ، تواكب الحيلة النألساية عميمع خلألتهي م اايع  وضاا ت إلى جينب ك  عمود بألساانة مع الن
التي يمر وهي اااااااااااااااهريية وهو في أوج غليينز والقز مع جمول الحكيييت التي تسااااااااااااااردهي إليز 
اااهرزاد، وفهذا الم ااهم زادت انأل يالت اااهريية ممي دف ز إلى تمزيق الساارير بساايألز القيت  ب م 

 أ  ت يير الرية إلى أعيلي السقف، وهو يصرخ ال. ال. ال ويبكي. 

إلضاااي ع أع ى المخرج لم اااهم ابوة التميثي  ت اااكي ت م برع وفمساااحة جميلية ممه اااة بأل   ا -
نسااااق طوي  يمث  وب م أ  اسااااتخمم التبييع ال ااااميم في توزيي اإلضااااي ع على الصاااارو  الوااألة 

التردد الذي ال ينق ي مع الذاكرع الحيملة لك  ااااااااي ، على الرغم مع الصااااااامت الم بق الذي 
ي يحملز ع   الميع في مهمتز بأخذ مصاااااابي  سااااااحري مع يم أحم يسااااااود المكي ، والحذة الذ

التميثي . في ب   الم ااايهم الساااحرية، اساااتخمم المخرج إاااا يعيت ضاااوئية ساااري ة كينتقيالت 
 للتحوي  مع حيل إلى حيل آخر، كمي حص  عنم ظهوة السيحر الجني عمر الخييم واختأليئز. 

ووةاألز    الميع هيلة دخي  ضاوئية، يحيط بيلجني الخيص بيلمصابي  الساحري في حكيية ع -
ظهر خيةج حمود في حيع تللتحوالت ال جيئبية التي يجيم التحكم وهي وات مي ي ااااااي ،  اً مؤااااااار 

 هذه الحيلة أجسيم وموجودات تكيد تكو  مظلمة ل مع الألزع مع عيلم الجني المخيف. 

لقي  ااايه زيني  اسااتخمم المخرج اإلضااي ع الممزوجة بيلظ ل وف   منيطق ال تمة في م ااهم  -
همي م ااااااوهة ونق اااااات على يوةئيس الج ديع في خ وع للتأمر على اااااااهريية، إ  ومت ةااااااوةت

وجهيهمي ب   الخ وط المتماخلة والم ئمة للوظيألة التي يقومي  وهي مع تخ يط ساااااي ، ينم 
 عع إطميع اريرع. 

والجميلية بأل    يساااااتخمم أحيينيً المخرج الظ ل لرسااااام األااااااكيل البصااااارية  ات القوع الت بيرية -
االسااااااااااااااتخمام المتقع في اإلضااااااااااااااي ع فقم واف الجني وهو يرل نزول القرد الذي تحول بأل لز 

على الجماة، لتأكيم اوع  ظ همي م وعيع متحركيعالساااحري، وتسااالقز حيفة النيفذع، وام ظهر 
ج ير األعميل ال جيئبية التي تتقيطي مي ةغبة غولنية في الزوايالصاااااالة التي ترف همي في تساااااا

 مع األميرع زفيمع. 
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نألذت م اااااايهم لقي ات الرااااااايم مي المتسااااااول بيل ااااااك  التنكري بكضااااااي ع خيفتة جمًا مي ب    -
المساايحيت المضاايئة الساايا ة على أجزا  مع الوجوه واألجساايد اسااتجيبة لألكرع الم ااهم القيئمة 

ال تك ف  على الحلم، وتوافقًي مي حيلة التنكر واالختألي  الذي ةسمت في السرد الصوةي والتي
 ةغبة الخليألة. 

في م ااااااايهم الم ركة مي ال اااااااييطيع في مملكة هيةي وع كريم، سااااااايد المكي  لو   هبي بأل    -
 اإلضي ع المنسجمة مي النيرا  الم ت لة مع وركة المي  التي ي  س وهي ال ييطيع. 

 -ا لمن: -

مي وضااااااااااي يتبنى مخرج اللييلي ال رفية فكرع ط يي  لو  م يع على حسااااااااااي  لو  آخر، وإن مل -
الم ييير الجميلية والألكرية في ااااااااااااااااتراطيت الحيجة إلى اللو  بيلقمة الذي تساااااااااااااام  بز القمةع 

 الت بيرية المتوافقة مي السرد وت ميق الم نى. 

للم ااهم، فقم في م ااهم حلم اااهريية األول في عر  الساالساالة خيلف اللو  المألوف ال بي ي  -
مي اللو  األساااااامر المحمر ال يمق ل ااااااك  وم بس الصاااااابية  ساااااايد اللو  األةااااااألر الجو ال يم

 ال ألريت، بمي يميز  لك عع الوااي الذي ي ي ز اهريية. 

نقية وفرااة وواضاااحة ومت مدع الترددات وامتثلت جي ت ألوا  الميوا  الملكي لسااال ي  ااااهريية  -
لمألهوم التبييع والتنيظر في التكوينيت البصرية في الم يهم، كيخت ف لو  ثيي  اهريية عع 

 زيره ج ألر ومي يحيط بز. و 

مع النقوش والزخيةف بمي يكسبهي الميزع  اً سيدت األلوا  الخيةة بيلثيي  ال راية وال رفية عمد -
فألي الم ااهم الذي يحي فيز الخيةااة بيلموةوا ال ااراي وال رفي، عع ثيي  ال يمة والحرفييع. 

ل قيق وفيلتيجي  الملكية ، ظهرا ل يمة النيس بأوهى الثيي  الم رزع بيلذهب واااااااااااااهريية ال يمة
 المهيبة، وكذلك الجمهوة الذي اةتمل األلوا  الزاهية المت مدع والبرااة. 

 م هم حلم الخيينة ظهر بيألسود واألوي ، كيسترجيع لحما مي . -

عنممي أعم ةئيس الج ديع حب  إعمام الملكة التي يتزوجهي ااااااااهريية، نصااااااا  أ  يكو  الحب   -
مهمة،  ه، أمي القنب الماكع ف ير منيسااااااااااااااب لهذو ي لو  وةديكة مع الحرير ألنز يليق بيلمل

ولهذا نرل في الم اااااهم ا ي وةدع ويضاااااي  بحب  وةدي بمي ي ااااابز وضاااااي المسااااابحة ار  ةابة 
 اهرزاد لل ر  نألسز، ولكنهي في الحلم. 

في لق ااة اةتوا  الجماا  سااااااااااااااايفرا مع وركااة مااي ، ةأينااي لو  المااي  أحمر، يمكع أ  يكو  مع  -
ة ال مس أو مع ضرفة لونية حمرا  لمالالت ام تنب  بيلحوادا السيخنة والمثيرع، ان كيس أا 

 وا  الجراة الحجرية الحمرا  ال تخلو مع الصلة بيلموضوع. 
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ووةاااألز وضاااي المخرج ع مة محملة وماللتهي، تلك هي الح ااارع الساااودا  التي تم اااي ساااري ًي  -
  تنتق  بق  ة مونتيجية لق ة الح اارع لحميث اااهرزاد عع كودا األسااود، إلى أ يً ةااوةي الً م يد

 إلى سيعم كودا األسود وعليز وام للح رع السودا  نألسهي. 

التزم المخرج بمي اعتيد عليز ال اار  بيةتما  اللو  األسااود في أثني  الحز ، وهذا مي اتضاا  في  -
 م هم دفع ايسم اقيق علي بيبي. 

في م هم مقبرع التميثي  اات   المخرج على التبييع ال ميم ويع األوي  واألسود إ  عم  مع  -
خ ل ا إلضااااي ع على األجزا  البيضااااي  الضاااائيلة الضااااو  وال يةاة في ال تمة في تحميم ال مق 
 الجميلي للمكونيت مع المنحوتيت ال ميمع وممل الخوف الذي تجلبز في الذات المتجولة فيهي. 

الم ايهم الساحرية ال جيئبية الضابي  وال بية والمخي  وااتى الساب ، لت يير األجوا  بمي  ةافقت -
 يألقمهي الحقيقة ال بي ية. 

ميز المخرج البيئة الصاااااااينية ومملكة سااااااامرانم بيأللوا  الزاهية والصااااااايةخة التي اااااااااتهرت وهي  -
نيااة الم ااااااااااااااايعااة في م وال بي ااة اللو  م بس الملوك والوزةا  وفقيااة الحرس وال اايمااة، بمااي يت 

 تصيميم وأاكيل الموةوا الحضيةي للمملكة. 

على عرش  هيةو  في اصاااااره وام جلسفي حكيية السااااال ي  هيةو  الراااااايم والمتساااااول، نرل  -
التصاااااااااااااايميم والزخيةف والنقوش   اتحم  بكج ل ك  وهي  الحضاااااااااااااايةع اإلساااااااااااااا مية ال ريقة 

بات اللو  الاذهبي الم  م بايأللوا  والم بس الألايخرع وفماي يحقق ا وهاة الملكياة، التي اكتساااااااااااااا
 الأليروزية والخضرا . 

الث ثة السودا  الجييد في م هم ان    األخوع األمرا  الث ثة، يبني المخرج ألق ال  اة ويع  -
المن لقة على أة  ةميدية فيتحة بمي يحقق المركب الم ئم في ال  اة البصاااااااااااااارية للحركة 

وهو يتجز ةو  ممينة زيروغ بحصينز األسود،  "ليع"المرسومة. وكذلك في خ وات أحمهم 
ةااااااااااااااوةع  ات تكويع  بحيث جي تالكيدة،  في وسااااااااااااااطدو  ت رجيت مع على أة  ةميدية 

 متنيسق وجذا  ب  ايتز اللونية المت زمة. 

من  المخرج م يهم المبيةزع ويع علي ومنيفسيز ألوا  النية الذهبية المنبثقة مع البركة السيحرع  -
يهي مع يقضااي عليز، وأجوا  كهذه، غير مألوفة تميمًي حيث ط ى اللو  األةااألر التي يسااقط ف

 الذهبي، على ال ك  ال يم. 

ألااااااايي  مت مدع حصاااااالت في األحماا، لونًي ليس مع بي  المصاااااايدفة أ  يكو  اللو  األحمر  -
الحجرية التي والحكيييت المختلألة، فيةتول جم  علي بيبي مع وركة مي  لونز أحمر، والجراة 

  هي حمرا ، والتأليحة التي جلبت لل ااااااااألي  حمرا ، والسااااااااجيدع و اختألى وهي اللصااااااااوص األةف 
هي و أوو  اااااايهم ثوفًي أحمر، وكذلك اااااااهرزاد المال يئرع حمرا  أيضااااااًي. واةتمل اااااااهريية في أحم 

را  الوزير ج ألر، وفي حكيية األخوع األمرا  الث ثة الذيع ت اااااااايجروا في مواي ورك المييه الحم
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يألقم داللتز واواه الت بيرية النيفذع، فمنحى ال يطألة ايئم  الالم مع لصبغ الثيي . فيللو  األحمر 
والنزعة المموية السيخنة تجري في عرو  الب   أمثيل ايه زيني  واهريية الذي يهمد بيلقت  

 والثأة. 

هية البرااة واكتألت م يهم الم ركة التي حصلت ويع اهريية وايه زيني  استب مت األلوا  الزا  -
في حيع بيأللوا  البيةدع والرميدية والم أليع مع النقوش والزخيةف بيسااااااااااااااتثني  القيدع واألمرا ، 

 سيدت األجوا  كت  ال بية والألضي ات غير النقية. 

 ا صمت:
المسيةات الرئيسة للصوت في سلسلة اللييلي ال رفية الحواة والموسيقى التصويرية املت 

ةافقت الساااااااارد الصااااااااوةي بأليعلية الفتة أثرت في ت ميق الم نى الجميلي فقمية، والمؤثرات الصااااااااوت
والألكري لل ر ، وام اااات   المخت  ةيت اايةد هيةفي في اااؤو  الصااوت والموساايقى التصااويرية 
عع دةاية واعية في الل ة واللحع واألجوا  ال ااااااااااااااراية وال رفية، على نحو يقر  األدا  إلى الذائقة 

 -:أ  نؤار في هذا الصمد مي يأتي. ويمكع الواوف ال رفية ب ك  خيص.

حملت المقممة السااااام ية البصااااارية للسااااالسااااالة موسااااايقى ااااااراية ومأت ب زف النيي ت هي إيقيع  -
تمةيجييً لتبقى فقط الموسايقى  تتضاي لال بلة ال اراية وةافقهي الكمي  والتماخ  اللحني الراا  

  التصويرية الخأليألة تحت المجرل الحكيئي للحواة.

ي ماا  ةيت اااااااااااااااايةد هاايةفي في م ااااااااااااااهاام السااااااااااااااو  على مرافقااز ف اا  الكاايميرا الزاحف بحركااة  -
ت بر و ال مودي بيلموساااايقى التصااااويرية المتضاااامنة آهيت غنيئية إ  تتجول الكيميرا Pon"ألبي "

حيث ساااي  الجم  وعنمهي نسااامي ةاااوت الجم  ليصااا  إلى جلسااايت حلقة الحكواتي الحكيئية 
يبمأ الحكي، وتركيب منسااق لك  مساايةات الصااوت بقمة مع الضااروةات السااردية والجميلية في 

 الم هم. 

في حيلة االنتقيل مع م ااااااااااهم إلى أخر ومع ف   إلى أخر، وضااااااااااي المخرج انتقيلز ةااااااااااوتية  -
 ةافقت الحركة، ت ميقًي للت بير األدائي. موسيقية اصيرع 

 ةافقت الحواةات المت مدع في الم يهم، الموسيقى التصويرية التي تحم  ن مة ا هيت.  -

أغنت ال نيية الأليئقة في تجسااايم أةاااوات واي األامام وفت  األووا  واساااتخمام األدوات، ب اااك   -
لك ب ية تساااااااهي  مهمة السااااااارد ي ني الأل   الوظيئألي لل اااااااخصاااااااييت، اوع ت بيرية وجميلية، و 

 الصوةي، كل ة م لو  فهمهي ب مق. 

دني ةيت اااااااايةد هيةفي أكثر مع البيئة ال رفية في تصااااااااميم م ااااااااهم أفرا  زواج اااااااااهرزاد وأطلق  -
ه ه  امرأع ااااراية تبوأت الزاوية الرئيساااية في الكيدة وتب هي عمد مع النساااوع وهع يرا  مي 

 هي المألرحة. الموسيقى ال  بية ودبكيت زرفقوالرجيل 



 ة في السينما والتلفزيون عند الغرب  لألف ليلة ولي

 

238 

 

                                                                                                                                            

تركب الصاااااااوت في م اااااااهم إلقي  تحية ااااااااهريية للجمهوة بمنيسااااااابة زواجز بأةاااااااوات ال يمة  -
ااايه زيني  المصاايلحة فيز يتخللهي حواة ب لب المسااير ال سااكري وتحييتهم الم ززع بيلموساايقى 

الخيينة والم ركة بيلساااااايوف بأساااااالو  االسااااااترجيع مع أخيز، وف م ال ني  يتحول الم ااااااهم إلى 
مي تصاايعم الموساايقى ال يلية وا هيت والرجوع إلى لحظة الم ااهم األولى واسااتمراة  والصااراخ

تقميم التحييي.. وفيز أطل ني المخرج على تمفق المجرل الساااااااااااااام ي بقواه المت مدع وامةتز على 
 مرافقة الحما وتجسيمه، سم يًي وفصريًي. 

موسيقى التصويرية والمؤثرات ك  الم يهم الحواةية التي جرت ويع اهرزاد واهريية ةافقتهي ال -
الصاااااااااوتية الم ئمة عنم الحركة، ولهذا نجم أ  اةتأليع المجرل الصاااااااااوتي وانخأليضاااااااااز مرتبط 

 بيلحيلة النألسية واالنأل يلية لل خصييت أمثيل اهريية واهرزاد. 

ك ااااااألت لني القصااااااة أ  الجم  ساااااايفرا، الذي يرافق علي بيبي ب ملز،  كي جمًا، ولهذا اسااااااتخمم  -
ز ع مة مهمة في تنبيز علي بيبي مع األخ ية، وكذلك أةااااااااااواتز عنم مرجينز المخرج ةااااااااااوت
 ر ، جرت م ركة مي ةجيل آخريع، الفي غزوع كودا األسود وةجيلز ا يع و التي توده كثيرًا. 

ر الخي  وةااهيلهي ودخول الم يةع وحركة التنيع فتمثلت بيسااتخماميت مثيرع في األةااوات وحوا
سااااااامسااااااام وانألتي  الم يةع التي يرافقهي مؤثر ةاااااااوتي ي زمز غبية  وانخأليضاااااااز، وعبيةع افت  يي

مت يير جرا  ف   الساااحر ال جيئبي في أحماا ااااق في جماة الم يةع مي تصااايعم الضااارفيت 
 الموسيقية وتنوي يت التراب والحذة. 

في الموةوا  ل يدعأةاااوات ال زا  والبكي  في مراسااام دفع ايسااام ااااقيق علي بيبي، هو تجسااايم  -
 لذي يسج  طبيئي ال  و  وعيداتهي في األفرا  واألحزا . ال  بي ا

أ  مسيةات الحواة والسرد تمثلت بسرد اهرزاد وهو على هيئة ت ليق على ةوةع مجسمع، أو  -
مي اااهريية أو أويهي أو الحكواتي، أو حواةات ال ااخصااييت  "ةااوةع وةااوت"في حواة مبيااار 

 الماخلة في السرد الصوةي المجسم دةاميًي. 

هم سقوط الجراة الحجرية للصوص األةف يع م بي بيلصوت والمؤثرات مع ومايتز حتى أ  م  -
بمأ وتراب وحسي  واي الخ وات وت يير ةوت علي بيبي متنكر على أنز ايئمهم ينهييتز، فهو 

بخمعة ايدت اللصاااااااوص إلى التصاااااااميق، إلى أ  تهيئيت األموة لقلب ال رفة بمي فيهي الجراة 
 ت وهم إلى االة مام والتكسر. منحمةع أد  التي تمحرجت على أة  

كينت م زوفيتهي ال ااااااااراية أ  حأللة الألر  التي أايمهي علي بيبي انتصاااااااايةًا على كودا وجميعتز،  -
 . الرااصة وأن يمهي المألرحة منيسبة لحأللة لألر  ومالالتهي على األجوا  ال راية

في البحيرع، غيطسي  وهمي في م هم البحيرع في القصر، والحميث جية ويع اهرزاد واهريية  -
 ا  ثم يرجي إلى مواةلة الم هم، وفيز ا إلى الممينة فجرًا حيث ةوت اللق ة يق ي المخرج 

 يحيول المخرج أ  يلألت االنتبيه إلى عمم االست ماد للص ع على الرغم مع منيداع المؤ  . 
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  في حكيية وق وق ط ى الكثير مع الضحك المتواة ، نظرًا ل رافة القصة. -

وضااااي المخرج موساااايقى تصااااويرية ألجوا  الم اااايهم الخيةااااة ب    الميع في البيئة الصااااينية  -
مستوحيع مع الموةوا ال راي الصيني، ومتوافقة مي االعتقيد السيئم عع حمود المسيحة التي 

 دو  سواه. مع تتحما عنهي حكيييت ألف ليلة وليلة، والتي ااتصرت على ال ر  

م ف جفت يكفيفت أ ط  علة و علة ح  ب ض األ ففل ا ستتتتتتتعمففئعة وا لل زيمنعة  مرمي ب ض  .5
 -ا  ف فعة  ل  مقفخد وأمداف اجلفف عة وثقفحعة وسعفسعة ودعمعة نجفلهف بفآل  :

في م هم الحلم يقمم اهريية على ات  الصبية زوجة ال ألريت التي طلبت منز مميةسة الحب  -
على ف   ا ثم أنمي هو تمجيم لصاااااااااااوةتز ال اااااااااااخصاااااااااااية م هي تحت التهميم، وأ  عمم أامامز 

 الوضي النألسي واالنأل يلي الذي يمر بز جرا  أزمتز. و المنسجمة 

مي ينيسااب الحكيييت ال رفية في أ  ع   الميع أو الساانمبيد ةااينيي  وأ  لهمي حكيية ال يوجم  -
خيةاااة وهمي، فقم ك اااألت سااالسااالة اللييلي ال رفية أ  ع   الميع ةااايني وهو ل  وأمز لصاااة 
وهم مع عيئلة لصوص، وام ةاحت الكيميرا تك ف البيئة الصينية والوالييت التيب ة لهي. ب ك  

 التحريف في األةول وأنميط السلوك. ال يخلو مع مقيةم 

منذ القمم، عرضاااااز في  يً موةوث يً ااااااراي اً خيية ووةاااااألهي ةكز المخرج على فكرع ال ااااانق والت ليق  -
اانق ايسام ااقيق علي بيبي، وعرضاز أيضاًي في م اهم اانق جميعة كودا وت ليقهم على جذوع 

 األاجية، وفتكراة الصوةع تتولم القصمية الماعمة للألكرع. 

جة م ااااااهم دفع ايساااااام، كينت المراساااااام أار  مي تكو  إلى الموةوا ال رفي وال ااااااراي في م يل -
وعر  نمي ج سااااااااااااالوكز ولكع اوتذال ةئيس النماويع وتملقز الرخي  ل لي بيبي، أكم ت اااااااااااااويز 

جميعة كودا لم  عع علي بيبي مع  المةاسااااااةساااااايئة أثبتت خيينتهي في م اااااايهم ساااااالوكية أخرل 
 . على منزل علي بيبي ميت ةئيس النماويع للماللةاألسود التي تخألت واست ينت بخم

في حكيية وق وق، يأتي فيصاااااااااا  وزوجتز بجثة وق وق على أساااااااااايس أنز مري  وفحيجة إلى  -
زةا نقودًا، ممي عزةا اليهودي، في  ي فيصاااااااااااااا  زوجة عز أميم بي  ال بيب نع ج ويضاااااااااااااا ي

قود لليهودية للت جي  في زةا إلى إنقي  المواف، وعملية أع ي  النعج لهي تهم مسااااااااارعة داعية 
 حيجة مي أمر ال يخلو مع المقيةم التي ام تثلم مع الهيبة والسلوك الم روط بيل مي. 

في م هم يك ف عع ض ف أفراد السل ة بمختلف مستوييتهم في مميلك ال ر ، دخ  ع    -
 يمكيف تجيوزت"الميع وأمز وم همي ةاانمو  مجوهرات، إلى حضاارع ساال ي  ساامرانم، ايل لهمي 

والصاااااوةع تك اااااف  "ف وني ر   كي  بحوزتني مي ي  "فقيل لز ع   الميع:  "حراساااااي ودخلتمي الب ط؟
عع ةااااااااانمو  كبير يحم  أثمع وأةاى المجوهرات والتحف والم يد  النأليساااااااااة، التي ايل فيهي 

، وهو بحم  اتز نقم للمؤسااااااسااااااة الرساااااامية "هذا ت ريف ال يقيومز أي ةج  حياااااااية"الساااااال ي : 
 . داللة على الراوعقبة مع أزمي  ال ر ، وهو في الوات نألسز اإلداةية في ح
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هيةو  الرااااااايم المتسااااااول أميع، فيسااااااقيز خمرًا كثيرًا ويأمر بجلوسااااااز على يماعب في م ااااااهم،  -
عرااااز ب م أ  أفي  مع ساااكر عميق، وفمأ يصااامة األوامر وتخألي  الضااارائب وفني  المماةس 

يتة واعية ودايقة ألموة تكو  المؤسااسااة ومضاايعألز ةواتب الجية، األمر الذي ك ااف عع التأل
أو يقظة مع إغألي  الخمر  يً الحكومية ام أغأللتهي، وفي ك  األحوال، ساااااااااوا  كي  الم اااااااااهم حلم

فأنز أااااااااااااااايةع إلى فكرع، ام تكو  الحيجة إليهي أكثر ةااااااااااااااميمية، على الرغم مع أ  الألكرع ام 
 ةمةت مع سل ي  الحكم وأمير األمرا  الخليألة الرايم. 

ب م م اااااهم نهيية حلم السااااال ي ، ي ود أميع متساااااواًل مضااااا رفيً ويع حيلز الحقيقي وحيل الحلم  -
المجنو  وحمه "فينهيل عليز الب   ضارفًي وساط الساو  في لق عبيةع:  وهو يصارخ "السال ي "

ووجهااة  الألكريااةوتلااك عباايةع تنم عع عمق فكري غني حاايماا  للااماللااة  "ي تقاام أنااز حاايكم ال اايلم
 النظر الحيدع التي تقود إلى استحيلة فر  الخيية على ا خريع وذةي ة الحكم أو السل ة. 

يخعة  حكفيفت أ ط  علة و علة  مد ا غاب  قفرع مع ثقفحة ا لأويل  لفضتتفمع  واألختتمل ا لفو  .5
  -ا شا  وا  اب أيعفنًف ويفكممف  أشعا ذ ك   ا اآل  :

أ  التحوي  في أةااااااول الن  المكتو  والأليلمي جرل في هذه الساااااالساااااالة بيسااااااتهماف أةاااااا   -
لكع ، و زوجتيهميالحكيية الرئيساااة التي داةت حول ااااهريية واااايه زيني  عنممي ت رضاااي لخيينة 

ه اهريية يب ك  أوسي عنممي ج لت ايه زيني  هو الذي خي  أخالت يير السلسلة فتحت منيفذ 
 مي زوجتز، وفقمة مع ا ثم الذي ال يست يي ال راي أو ال رفي تقبلز، ب مه مع زني المحيةم. 

أ  اسااتحماا اااخصااية الحكواتي الذي تتردد عليز اااهرزاد بيسااتمراة للمماولة ب ااؤو  الحكي،  -
 كتسب تأويً  يب م االعتقيد بمكينة اهرزاد ومهيةتهي، وأنهي ةاوية ايم المةس. ام ي

في أةااااااول الق  أ  الوزير ج ألر هو ةاااااايحب فكرع أ  تتزوج اونتز اااااااهرزاد مع الساااااال ي   -
ااااااااااااهريية العتقيده وم رفتز بمهيةاتهي وامةاتهي الذاتية، في حيع أ  منيفذ التكييف والتحوي  ام 

وعمم االكتراا لرأي أويهي الراف  للألكرع أةاااااااااااااً ، خوفًي مع اراة القت  من  القراة ل اااااااااااااهرزاد 
 والموت. 

أ  اصة األمرا  األخوع الث ثة غنية بأةولهي التيةيخية، فقم ك ف لني ال ر  التلألزيوني، أ   -
مااي جلبااز األخوع األمرا  الث ثااة وهم مع ب د اليمع إلى أويهم مااي يساااااااااااااار ويب ااث على الألخر 

م خضاااا وا عنم المميلك التي وةاااالوا إليهي إلى جملة مع االختبيةات والمنيزعيت واإلعجي ، فق
التي حققوا فيهي النجي  واالجتييز والظألر بيل ااااي  ال جيب الذي يبحثو  عنز، فقم جلب أحمم 

، وام وةلوا إلى أويهم البسيط ال يئرجلب حسيع في حيع النيظوة وجلب علي تأليحة ال ألي  
. واام احتأل  ال ر  البصااااااااااااااري بايلمهايةات الحقيقياة لألمرا  يفيهاي هي التوأنقاذوه مع الحايل 

ال ر  وحملهم للقيم األةاالية، فقم أثبت األمير ةجيحة عقلز وتوازنز في الك ااف عع التهميف 
على التأليحة وهي فو  ةأس الصااااابي، خوفًي مع أةااااايوتز ولئ  يسااااا ى للحصاااااول على مبت يه 
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نية، ولهذا فقم آثية اهتميم وتقمير السيم المقمس، الذي بك  السب  مع دو  اعتبية للقيم اإلنسي
منحز الجيئزع دو  أكميل عملية التهميف. أمي فروساااااية حسااااايع ومقيةعتز األعما ، فهي أثبيت 

 للرجولة وال جيعة ومي تحملز مع سميت الذكي  والقوع اإلةادع. 

لحميث عع اااااألي  أ  وةود اساااام كلكيمة في م ااااهم يجمي الوزير ج ألر وال بيب واااااهرزاد وا -
ملحمة ووةاااااااااألز ب   فتيع متمةفة، لم يكع بمساااااااااتول المكينة التي يتمتي وهي على يم كلكيمة 
أسا وةية غزت مييديع األد  والثقيفة ال يلمية، وأ  اإلاايةع إليز وهذا القمة الضائي  مع بيولية 

 وال راي وةموزه الحضيةية. القميم الحواة، ام يقل  مع ةف ة ومكينة التيةيخ 

دو  تحريف مث : ساااايمي،  مع و  بيلل ة ال رفيةلسااااتخممت في الساااالساااالة مألردات ارأهي الممثا -
السااااااااال ي ، ااااااااااية كبي ، هجوم، يللز، هللا، وفي هذا محيفظة على طبي ة األجوا  ال اااااااااراية 
 واالاترا  منهي، بمي يخألف مع حمع التقيطي الذي يحص  في أثني  عملية التحوي  واالاتبيس. 

وهي اختبي   "االختبي  والتنكر"وةي في الساااااااالساااااااالة التركيز على ظيهرع تقصاااااااام الساااااااارد الصاااااااا -
اللصااااااااااااااوص األةف يع في الجراة الحجرياة، واختباي  اثنيع مع جمايعاة كودا وتنكرهماي ل ر  

عع علي بيبي، وتنكر هيةو  الراااااااايم وتجوالز في ااااااااواةع ب ماد للت رف على أحوال  المةاساااااااة
لحكواتي مرات عمع. واختبي  كودا األسود في حأللة علي النيس، واختبي  اهرزاد و هيوهًي إلى ا

بيبي ب م أ  ك اااااااااااااألتز مرجينز عنممي اممت إليز الخمر، ف  نتز بيلسااااااااااااايف وهي في حركة مع 
 حركيت الرا  التي تقممهي في الحأللة. 

وعلى الرغم مع أ  االختبي  فكرع مع األفكية المن  ة في ت ويق الم هم، إال أ  تكراةهي 
عع إزاحة الصااااااااااوةع لوجز ا خر الذي يبي  ف   المحظوة في أوضاااااااااايع لع تساااااااااام  فيز ام ينجم 

األموة بمميةسااااااااااااااة الأل  ، وام يحقق ةغبة ملحة غيلبًي مي لم تتحقق في الظروف ال بي ية. ومهمي 
يكع فقم يسااه  االعتقيد بأ  فكرع االختبي ، أساالو  سااردي مألوف في حكيييت ألف ليلة وليلة يراد 

 السردية لزييدع وتيئر الق  وتأزميتز المت يلية. منز المنيوةع

ومثير، يحيول اااهريية تسااليم اااهرزاد إلى ةئيس الج ديع لم يابتهي بيلقت ،  عفي م ااهم ساايخ -
يكترا لتوسااااا تهي و  يتركهي  لموهي تبكي وتتوسااااا  أ  يكف عع هذه الألكرع، ولكنز ااااااهريية 
مع إجرا ات الج د وهمجيتز،  ويذهب خيةج الم اااااااهم، وهي في وضاااااااي نألساااااااي متأزم وخيئألة

اااااخصااااية سااااميت وفهذا المواف يكو  اااااهريية ام تجرد مع ال يطألة وال يرع، والتي بيتت مع 
تليق بز أ  يكو  ساال ينيً ومحبًي، أ  هذه الصااوةع النيتجة مع هذا المواف لم تكع موجودع في 

يً ، وهو في ةلب الحكيية األةلية، ف هرزاد تحكي ل هريية بأ  القص  يجب أ  تسرد ل
 حيل  نألسي ال يسم  لز بيلتأجي ، في ضب ولكنز لع يسلمهي إلى الج د، ولع يألقم عيطألتز. 
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الذي أختية بز اخصية عمر الخييم كسيحر وجني، ويقوم المسوغ لم ي ط ال ر  التلألزيوني  -
 فيامع التواز  والتصاااااااااميق، وفمي يتقيطي مي الألكرع ال ااااااااايئ ة عنز ك ااااااااايعرتكو  بأعميل تكيد 

 . وعيلم فلكي م روف ب غة ل وية عيلية ياراي،  

أ  فكرع طلااب ع   الااميع وأمااز مع الجني أ  يواف الم ر، أمر يألت  التااأوياا  على مناايفااذ  -
أوسااي وتتقيطي مي ثقيفة ال ر  والمساالميع، بيلقمة الذي يهمد وحمانية القمةات ا لهية وتألردهي 

 قة ال تخلو مع سذاجة، واستهجي . االعجيزي. وأ  الم هم الذي ةأينيه، نألذ ب ري

جني المصاابي  والذي اساات ر  أساابوعًي واحماً بأل   على يم في م ااهم وني  اصاار ل    الميع  -
وكأنز هو الذي ونى تيج مح   "هذا أفض  أعميلي منذ وني  تيج مج "السحر، إ  يقول الجني 

ية لحقيئق األميكع أو  لك الصااااااار  الكبير وأحم عجيئب المنيي، وفيز تحوي  لألةاااااااول التيةيخ
ال خصييت أو الحوادا. أو التقلي  مع المهيةات اإلوماعية الخ اة التي أسهمت في وني  هذا 

 المواي الحضيةي الكبير.
 : شهازاد ا مفمذجاسا 

 ا ممع: حعلا  ل زيمن 
 جهة اإلنلفج: حانسف

 1990سمة اإلنلفج: 
  منععاي كف ب ا قصة األخلعة: حعلعب دي باوكف  جعاو  

 كف ب ا سعمفويم واالقل فس: حعلعب دي باوكف
 ا فخاج: حعلعب دي باوكف

 أنلفج: اندويه آجفوي 
 مدعا ا لصميا: جع   مونعا

 مدعا ا فيثاات ا خفخة: كايسلع  غم عمن 
 مهمدس ا صمت: الوونعت كعمكلعم  كبوند حعلمد  بانفود  عاوكس

 ممسعق : ج ايل يفويد
 ج: مماي النمي فممنل

  فثعل: 
 شهازاد  : كف اي  زيلف جمنز 

 شهايفو   : ثعاي  عامعل  
  بف ا دع    : سلع   حايسز 

 سمدبفد  : حعلمويم كفسففن 
 ا جم   : جعااود جمكممت 
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 وئعس ا مزواف   : ووجا كفويل 
 CINEMAX – TELEMAX – ANTENNE 2 TV. Franceا شاكة ا فملجة 

Films A2 – RA12 – TELEOPPL 

CIUB INRESTISSEMENT MEDIA  
 ملخص حعلا شهازاد: 

تموة حكيية فيلم اااااهرزاد حول اضااااية الملك اااااهريية الذي تخونز زوجتز في القصاااار مي 
ع ااااايق لهي في سااااارير الملك. الذي يقوم بقتلهي اثر م اااااهم جنساااااي يمعي ةئيس الوزةا  انز افت لز 

المحرمة، ويتخذ الملك اراةًا بساااااااااحب م هي في السااااااااارير ل ر  لألت انتبيه الملك ل رامييت زوجتز 
الثقة مع النساااي ، وتأثير مع ةئيس الوزةا ، الذي أان ز بي  النساااي  خيئنيت وينب ي اتلهع، في لب 
الملااك مع ةئيس وزةائااز، أ  يتزوج اونتااز، ولكع ةئيس الوزةا   ال يرغااب وااذلااك، فيحاايول ةف  

ل فكرع تبني أحمل الجيةييت وارائهي مع الألكرع وإب يد اونتز عع موضوع الزواج، وعم  على احتيي
ساااااو  النخيسااااايع وتقميمهي للملك على أنهي اونتز، وهي )ااااااهرزاد( وتزف ااااااهرزاد للملك ااااااهريية، 
ولكنهي في دعيبيت ث ا حيولت أ  تب مه عع فكرع الم يااااااااااااااارع م ز في تلك الليلة، ويقرة الملك 

لوزةا ، لتلتقي ع   الميع ثم تهر  م ز تنأليذ حكم اإلعمام وهي، إال أنهي تهر  بمسااااااااااايعمع ةئيس ا
هي للملك، فتهر  منز وتساتمعي الجني دكتوة نخوفًي مع جنم الملك ولكنهم يقبضاو  عليهي ويسالمو 

واودهي وتسااااقط في وينألذ جيني بألركهي المصاااابي  السااااحري الذي عثرت عليز، فت ير م ز ب يئرع، 
أحضاااااااي  سااااااانمبيد الذي ت اااااااترك م ز في ب   حأل تز الميجنة، وتتركز الساااااااتييئهي منز، وتذهب 

 ًا للهمو ، فيت يةفي  وي ااااااااااااااتركي  متخألية وهيئة فتى إلى الملك اااااااااااااااهريية الذي اختية البحر م 
، ويأتي ةئيس الوزةا  ويمعي ات  اااهريية على يم اااهرزاد اثر اختأليئز ةب رو  الساايرك البهلواني

في احم الم ااايهم الساااحرية ال جيئبية، وي لع ةئيس الوزةا  نألساااز ملكي ويقرة م يابة ااااهرزاد بقراة 
ايز عقبيت فيجتيزهي ويأتي ب يئرع مروحية اإلعمام، إال أ  الملك في ةفقتز مي المكتوة جيني ت 
حكم اإلعمام، وحيل وةااول الملك ينتهي  بز مي جيني ثم بيلبساايط ال يئر إلى المكي  الذي سااينألذ

ك  اااااي  ويلتقي اااااهريية واااااهرزاد وي رد ةئيس الوزةا  ب م أ  ي يع المكتوة جيني محلز، ومع 
وهي على دكة اإلعمام ب لب هذه األحماا هي التي تروي في البني  الساااردي أ  ااااهرزاد  ال فت

 مع األطأليل لم رفة أسبي  م يابتهي، بحكم اإلعمام. 
 

 : ا  علا حلعل 
ا ستتتتتعمففئ  " مم ت أشتتتتتكفل  مفول يكفيفت أ ط  علة و علة ح  ا خرفب ا ستتتتتف   ا  صتتتتتاي  .1

امف ا  ف ف  ح  راائه  دك  ممهف األ داد واالقل فس وا لضتتتتتتتتتفع  وا لحميل وغع "وا لل زيمن 
 م  ممفحذ ا لوععط وا لمفص: 
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عمم كيتب القصااة األةاالية لأليلم اااهرزاد فيليب دي وروكي إلى وضااي السااينيةيو واإلخراج 
وتصاااااااااااااارف جاامياام مع أاااااااااااااااكاايل تناايول الحكاايياايت ال رفيااة، وهو التكييف الااذي ثبتااز في التااييتاا  

Adaptation and screen play  وجري  بيسااامز، وهو ف   تحول كبير في ال اااك  الحكيئي ،
في النق  نألساااااز في مساااااألة الرفط ويع الميضاااااي والحيضااااار الم يةااااار، ولم يتقيم الكيتب والمخرج 

التقليمي للقصاااااا ، وإنمي حيول الت يير والتحريف واإلضاااااايفة كمي حيول أ  يرساااااام لز خ يبي مليئيً 
 بيلمحموالت ال رفية. 

ب ماد مع الحسااااااااااااااي  في الم ااااااااااااااهم األول يجلس عيلم فلك عرفي يجري تجيةفز الأللكية، في  -
توةاااااااااا  إلى فرضااااااااااية مأليدهي: أ  األة  ليساااااااااات مركز الكو  و  أنهي تموة حول يواألة ، 

ال اااامس، وفجأع يتم التحول، مع ةااااوت اااااهرزاد التي تساااارد عع هذا ال يلم إلى ةااااوت أخر 
يلم ويلتف تمةيجيي ويمخ  المصاااابي  الم اااات   لينقلب يتهم ال يلم بيل ااااكوك، ويتحول جساااام ال   

لتلتف حول نألساهي كحركة  "االوكزلري "مع اإلاايةع المألقودع في نظيم التلألزيو  البث  إلى  ةات
الم زل إلى أ  يرجي وضاااااا ز الساااااايوق وهو جيلس ويموة ثم يسااااااتقر ويلتألت يمينًي وااااااامياًل ثم 
 تيساااااااااقط مع فراغ على أةضاااااااااية يتجمي ب مهي أثيا غرفة  حميثة وهو في فزع مع األةاااااااااوا

والصوة النيزلة مع فو ، فيقوم إلى حيث النيفذع ويقتر  منهي كي يسمي ةوت سيعة بك وع 
واااااااااااايةع لنمني وم ر كيل يدع، ثم يرجي لي ير ال ميمة التي يرتميهي بقب ة حميثة أوةفية وفجأع 

نظر مليًي أ  ييأتيز ةااااااااااااااوت يهمده بيل ية في أة  األم ية حيث ال نجوم يتأملهي، ويأمره 
عليك "تلك ال ااااايااااااة وليس ساااااواهي خ ل ألزيو  ويمكنز مع ال ودع إلى أهلز ودييةه اااااايااااااة التل

بم نى أنز تحول إلى جني يمتث   "االمتثيل لمع يضاااااي  المصااااابي  ويكو  سااااايمك وأنت عبمه
 إلى حركة المصبي  في خلق التحوالت غير المألوفة. 

عجيئبية مع ال ياة  وهذا تلوي  بأ  ثمة تقنية في السرد الصوةي ستحص  عبر انتقيالت
إلى األميكع القميمة الحيملة لحكيييت ألف ليلة وليلة وهي المقيةنة ويع عصااااااااااااريع مختلأليع، وهذا 
بحم  اتز تكييف واضاا  يسااتهمف ت يير أةااول الق  وطريقة الساارد والتنيول بمي يت لبز المحرك 

 المصمم للخ ي  التلألزيوني أو السينميئي فيز. 
الألرنسااااااااية الذي تنيول موضااااااااوع ع اة الملك اااااااااهريية  يةم التلألزيونأ  فيلم اااااااااهرزاد مع أف  -

ب اهرزاد، وكيف ن اأت ومي ةافقهي مع مسايةات وموااف خضا ت لبني  ساردي مبتكر ومختلف 
 ألة  اص  ألف ليلة وليلة وحكييتهي. األةلية إلى حم مي عع الحقيئق 

يبز واالخت ف في حقيقة المخرج دي وروكي تصااااااااميمًي بصااااااااريًي لأليلم اااااااااهرزاد، مع الت ااااااااأع م  -
الحكيية وأااااااااكيل تنيولهي، فقم ك اااااااف الن  المرئي ع ايت إضااااااايفية بمي تسااااااام  بز األجوا  

للتحوي ت التي جرت على الن . وتقول اااااهرزاد لألطأليل في ووةااااألهي مسااااوغيت الألرنسااااية 
قة عنممي ارأت القصااة األةاالية، لم ت جبني ال ري"على لسااي  المؤلف والمخرج، أحم الم اايهم 
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كيتب ووةااااااااألز . فقم عمم وروكي "التي كنت أظهر فيهي بيسااااااااتمراة، لذلك ارةت االةتجيل الي ً 
ةئيسااة وهي بحث فكرع القصااة ومخرجهي إلى اسااتحماا اصااة جميمع بساارد مختلف يموة حول 

ونية السااارد منذ م اااهم تتب ت ااااهريية عع ااااهرزاد الهيةفة مع سااال ة القت  واالغتصاااي . إ  
 ال ودع إليهي عبر البسيط ال يئر الذي جي  بز اهريية. دكة اإلعمام. إلى 

للتحول مع  اً منألذ"ووةااألهي اااياااة التلألزيو  "أخذ اااك  التنيول م يلجيت ةااوةية اسااتخمم فيهي  -
حيل إلى آخر، وفمي يقتر  مع ةوةع الت ريب ال يئ ة في تجسيم الحما ووجهة نظر الراوي، 

ز التي تجيز هذه االنتقيالت والتحوالت وام ساااااايعم في  لك فكرع المصاااااابي  السااااااحري وساااااال ت
 دو  استنكية. مع السردية والصوةية، 

أن مستتتتتتتلميفت ا ف ف جة  حكفيفت أ ط  علة و علة ح  ا خرفب ا ستتتتتتتف   ا  صتتتتتتتاي ا  ف ف   .2
  -ا فمضم فت اآل عة:نبل  جسدت حوايًف وجفف عًف م  

 ا  معة ا سادية: .أ
ااااك  خيص بيلسااارد أ  تم اساااتحماا كي  لمهيةات التكييف الذي خضاااي لز فيلم ااااهرزاد 

 ايولة للتصميق. مسوغيت منبثق مع 
في الم ااهم الذي تظهر بز اااهرزاد، على دكة اإلعمام في حمائق القصاار الملكي يأتي الج د  -

مع وام هيأت ااااهرزاد وهي مقيفيريي  لي ااايهما مي سااايجري على المكة،  يريعورفقة ولميز الصااا 
أبايه ماي هو ال ما  الرهياب الاذي ااترفتاز كي تنايل هاذا ال ألليع ل أحام أةابتهاي ل عامام فيسااااااااااااااا

الساااارد، ودعي اااااهرزاد أ  انبثق منز  قي ؟ ويبمو أ  هذا السااااؤال هو المألتي  الحقيقي الذي ال
رئيس ترفي ةأساااهي إلع   ةغبتهي في سااارد اصاااتهي إال أ  مسااايعم الج د أولغ أ  األمر اراة ل

الوزةا  والوم مع تنأليذه، فبكى األوالد توسااااً  أ  تحكي اااااهرزاد اصااااتهي، فيخلي الج د غ ي  
إليقيف بكيئهمي وإةضيئهمي، وعنمهي ةغبة طألليز ةأسز ويرمي السكيع على األة  وينزل على 

مساااااايعم الج د إلى اااااااهرزاد وي لب منهي أخبية األطأليل مي اةتكبتز مع  نب،  "عجيب"يتقمم 
فرحيع إلى المكة لي لبي مع ااااااهرزاد أ  تحكي لهم، فتقب   ال ألليع يتقممي ل في الصاااااوةع ونر 

ومأت القصة في اصر الملك ال يب اهريية، وهو أنب  ملك "بجملتهي األولى السرد  لك وتبمأ 
حقيقييً ل ااااااااهرزاد أ  تحكي وأ  يتحول مسااااااااوغًي ، ومع هني ومأ الق  وأةااااااااب  "على اإلط  

لتأجي  اراة إعمامهي وهي على دكة اإلعمام. وعنم  لك نمسااااااااااااااك بمؤه ت  الحكي إلى  ةي ة
البنية السااردية القيئمة على الراوية والمروي لز والروي كمركب سااردي ال يمكع فصاا  أحم عع 

 ا خر. 

اااهرزاد اصااصااهي اصاات ةااوة مرئية تجساام األف يل واألحماا إ   الذي ترويز اااهرزادالساارد  -
)الصوت ال ية  أو ومع يحيط وهي وسردت أيضًي ب ريقة الاااااااا يع لل أللوهي على دكة اإلعمام 

على ةاوة أف يل مجسامع دةاميًي، وام ا  ت السارد المجسام وةج ت  (Voice Overالم لق 
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م ززع  لك وت ليقيتهي وم لوميتهي التي تن اااااارهي على الق   الساااااارد لهمإلى األطأليل لمواةاااااالة 
المرئي. والتقت المكتوة جني وتماخلت مي حقبتز الزمنية التي عيااااهي، والتقت أيضاااًي بيااااتراك 

 سردي مي السنمبيد حواةيًي ودةاميًي في البحية. 

يي مي كي  في اميم  كي "في الم هم األول، تبمأ الراوية اهرزاد ب بيةع السرد ال راية الم روفة  -
وهي تتحااما عع عاايلم عرفي فلكي، يحولااز الساااااااااااااارد  "الزمااي  في ب ااماد، ب اام لياايل طويلااة...

ال جيئبي إلى جني والى اخ  مع لنم  يرتمي القب ة وي ية في منزل ولنم ، يمعوه سيحر 
 أكثر ب ياة التلألزيو  فهي التي تجيز عبوةه إلى أهلز القممي .  يً هتمم

فو  منصاااة اإلعمام وهي في السااارد هو أ  ااااهرزاد تسااارد حكيييتهي المتكرةع  الم نى الجميلي -
وام تجمي حولهي الصاااااااااااااا ية والكبية في اااااااااااااااك  يحم  داللة التحمي لقراة اإلعمام وتأجيلز، 

السرد وع  هو الخيية األمث  والبمي  عع ل ة اإلعمام ودكتز الم ؤومة. مَّ

ط ى أسلو  اختألي  األاخيص بأل   سحرية المصبي  وخروجهم منز بمي يق ي السرد ويحي   -
إلى انتقايالت أخرل متاأثرع بأل ا  هاذا االنق ايع، وهو جز  مع ال ايبي السااااااااااااااردي للحكايياة في 

 ال جيئبية.  األجوا تحقيق 

لراوية ان وت التبمالت السااااااااااااردية في ةوي الحكيية على ت مد في وجهيت النظر، فقم حملت ا -
ك اااألت الكثير مع الم ااايهم في حيع وجهة نظرهي، التي ام تحم  ةسااايلة الأليلم كتيبة وإخراجًي، 

وجهة النظر الماخلية الخيةاااة بيل اااخصاااية، وتماعييتهي ودوةهي الوظيألي فيمي ظهرت األخرل و 
الخيةجية التي يرل فيهي الراوي مع خيةج الحما دو  التمخ  بم  ييتز، وهنيك أوجز مت مدع 

م  يايت الحاما وم م   خ لهايخرل ت ما  على تمرير وجهاة النظر باأاااااااااااااااكايل عامع نرل أ
ال خصييت وأدواةهي الوظيئألية، وهنيك وجهة نظر ةئيسة تمثلت ب خصية المكتوة جيني ب مه 

 اخصية غرفية تنتمي إلى الخ ي  األخر. 

 

 ا شخصعة: .ب
همة في حكيية ألف ليلة أوضاا  الأليلم التلألزيوني سااميت وم م  ال ااخصااييت الرئيسااة والم

وليلة المتمثلة في السااااالوك واألب يد النألساااااية واالجتميعية لل اااااخصاااااية، وت يم  م هي على أسااااايس 
التحوي  والتجميم، ومنحهي مراكز دالة مع الوظيئف المت يةضااة مي أةاالهي القصااصااي أحيينيً ومي 

 مي يجيوةهي مع أف يل وتحمييت. 
 اهريية:  -

 الملك ال يب اهريية وهو انب  ملك على اإلط  .  حسب أوةيف اهرزاد في السرد: -

 لز هواييت مت مدع، مث  زةاعة الوةود وال نيية بيل يوة المتنوعة.  -

 خينتز زوجتز ب م أ  كي  يحبهي بجنو  ويقمم لهي يوميًي وةدع حمرا .  -
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تزوج ااااااهرزاد وتموير مع ةئيس وزةائز على أنهي اونتز وهي ليسااااات كذلك، فهرفت منز ب م أ   -
 علمت أنهي ستقت  هذه الليلة كزوجة حسب اراة الملك. 

 أداةتز للمملكة أخذت منز القلي  مع الوات إ ا مي ايست بيهتميميتز ال خصية.  -

 ظهر في أحم الم يهم يقرأ ال  ر لزوجتز ويلحنز بيهتميم عيطألي.  -

ع على دو  انق يمع انت ااااية الجواةي والرااصاااايت والألر  الموساااايقية التي ت زف وترا   أ  -
الممل الساااااااااااايئم مع الملذات وأجوا  وال ر  المحي ة بيلملك يتبيع امتماد المماخ  والألني ات، 

 اهريية. 

يظهر الم اااااهم الصاااااوةي زوجة ااااااهريية وع ااااايقهي في فراش على مقرفة مع عرش السااااال ي   -
السااااااارد ااااااااهريية وهو ين ااااااام اللحع إليهي وفهذه القصااااااامية الحيدع التي نيلت مع كرامتز، يتبنى 

 حيل.  هالأليلمي مهمة ةسم اخصية الملك وهذ

أ  دعيبة ةئيس الوزةا  بم ااهم جنسااي مي زوجة الملك ل ر  لألت انتبيهز لساالوكييت زوجتز  -
 . غير ال رامية أمر مر ب ريقة است أليل ال خصية ليس

حتى ساااااائم كثيرًا مع فقمانز اااااااهرزاد وةح  إلى البحر ليتأم  كثيرًا ب يمًا عع متيعب المملكة،  -
هواييتز األخرل فضاااً  عع وةااالتز ااااهرزاد، وظهر وهو يؤدي األل ي  البهلوانية وبرا ع فيئقة 

 يل يوة وكتيبة األغيني. بفي جني الزهوة وال نيية 

لم يوفق في ارا ع ب   الكلميت في ديوا  ال ااااااااااااا ر، ممي آثية اساااااااااااااتيي  الحيضاااااااااااااريع وعمم  -
 حميستهم في التصأليق. 

 م ز في ليلة الزفيف، أثبتت أ  اخصيتز ال تخلو مع ب دع. أ  دعيبيت اهرزاد الث ا  -

 
 

 شهازاد: 

يك اااااف لني السااااارد الصاااااوةي أ  ةئيس الوزةا  يجم فتيع م روضاااااة للبيي في ساااااو  النخيسااااايع  -
ألنز ال  "اااااهرزاد"في ااااتريهي بمليو  دينية كزوجة ل ااااهريية بيالتألي  م هي على أنهي اونتز وهي 

أنهي ابيحة ام ال فضااااااااااااااً  عع يرغب أ  تكو  اونتز الحقيقية زوجة للملك، خوفًي مع القت ، 
 زوجة لز.  يرضيهي الملك

ولهي حضااوة كبير في القصاا  والحوادا التي  "اااهرزاد"اااخصااية اااهرزاد ايئمع الساارد لأليلم  -
 ةافقت الأليلم التلألزيوني. 

 ات ااااااااااااااخصاااااااااااااية اوية و كية، ونجحت في عم  ث ا دعيبيت مي الملك كي ال تحصااااااااااااا   -
 و  ملكة. الم يارع ليلة الزواج. وال ترغب أ  تكو  عبمه أو خيدمة وإنمي كينت تحلم أ  تك
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هرفت ث ا مرات مع ابضاااااااااااة الملك، األولى مع اصاااااااااااره وتهريب ومسااااااااااايعمع ةئيس الوزةا   -
واختألت، والثينية وجموهي بيلصاااااحرا  وسااااالموهي للملك وهرفت منز، والثيلثة عنممي كينت ترا  

وهذا  في أحم الم هي مي السنمبيد فمخ  حراس الملك، فرأتهم وهرفت مي السنمبيد عبر البحر
 . ى امةتهييمل عل

أةااااااابحت ايئمع لساااااااألينة كبيرع تتمتي بمهيةات بحرية ومسااااااالحة ب لم البحية ب م اط عهي على  -
 كتي  أسراة البحية بمسيعمع المكتوة جيني. 

ك ااألت الم اايهم أ  اااهرزاد بيةعة في األل ي  البهلوانية والساايرك مي الملك عع طريق ت يو   -
 دكتوة جني ومصبيحز السحري. 

تخألت ااااهرزاد وهيئة فتى وةاحت تبحث وتساااأل عع الملك ااااهريية إلى أ   في محيولة  كية، -
وجمتز على سااااااااااايح  البحر، وت رفت عليز ثم اساااااااااااتمعت المكتوة جيني الساااااااااااتكميل ت وةات 

 األحماا. 

  لق عليز، ب بيةات وأفكية عبرت عع وجهة نظرهي. تق  ز و تتمخ  في السرد و ت -

ال اااااااااراية، في الحينيت مجيمع للراصااااااااايت ظهرت في م ااااااااايهم عمع مي السااااااااانمبيد كرااصاااااااااة  -
 والم هي. 

على ممل الأليلم كي  ل ااهرزاد الحضااوة الكبير في ساارد األحماا وتجساايمهي دةاميًي ك ااخصااية  -
 ةئيسة، مع ال راز الرفيي لمي تتمتي بز مع مهيةات. 

 وئعس ا مزواف: 

بيالحتييل  ك اااألت لني الم ااايهم أ  ااااخصاااية ةئيس الوزةا  ضااا يألة ومهزوزع وت م  مي الملك -
 الموااف ا تية: خ ل والريبة، 

مي مع "في م اااااااهم خيينة زوجة الملك في القصااااااار، ولغ ةجيل المملكة بقراةه الذي ين  على  -
وهو الذي حملز على تحري  الملك التخي  اراة بقت   "أمرأع تسااااتحق أ  تهم  البلم مع أجلهي

 الزوجة الراغب فيهي. 

عنم ضاااااابط الملك لز مي زوجتز في الساااااارير الدعيئز اااااااوهت ةااااااوةتز ومكينتز كرئيس وزةا   -
ظهوةه في والساااااااااااااايمي بأنهي دعيبة يراد منهي لألت أنظية الملك إلى غرامييت زوجتز المحرمة. 

 الم هم ب ك  نصف عيةي ال يليق بموا ز الرسمي في المملكة. 

بأعلى الملك أمر يك اف عع مأليسام ومخيلأليت السال ة لم  ظهوةه مقيم اليميع ومحيكمتز مع  -
 مستوييتهي الهرمية، السيمي وأ  أعذاةه ام ال تقني ا خريع. 

أجبية ت أ  تكو  زوجة للملك، حيول ةئيس الوزةا  أفي م ااااااااااااهم في عرفة مي اونتز التي تهي -
بأويهي وتهميمه  واساااااااااتهينتهياألمر الذي آثية امت يضاااااااااهي  اونتز على عمم الزواج مع ااااااااااهريية

 . "ييً سأةب  ملكة يومي مي، وسأاويك ح"
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 دو  علم الملك. مع كذ  على الملك بيفت يلز فكرع ارا  جيةية على أنهي اونتز  -

بيإلعمام في تلك الليلة، ب م أ  تهجمت  واب غهيخي  الملك وتهريب اااااااااااااااهرزاد مع المملكة  -
 "رد مثلاااك والااامي؟اكيف ي قااا  أ  يكو  "، بقولهاااي "أنااات اونتي بااايلتبني"لألكرع  يعلياااز وإنكااايةهااا
أسراة القصة كلهي للملك، وهذا ةسم مقصود لنمط  فو  مع المملكة وإال ستك وهمدتز بيلهر 

مي يقوم بز اااااخصااااية ةئيس الوزةا  وممل مي يتلقيه مع اهينيت ومثيلب في اااااخصاااايتز، جرا  
 . مع أف يل مزةية

في محيولة خبيثة أمر ةئيس الوزةا  جنوده بيعتقيل ااااااااااااااهرزاد وهي تميةس األل ي  البهلوانية  -
والسااايمي في فقرع عجيئبية تمثلت بيختألي  الملك ااااهريية، وام أدعى ةئيس الوزةا  أ  ااااهرزاد 

، وح ااام ال يمة لذلك وأعلع نألساااز ملكًي وماًل "ومي عليني إال أ  نثأة منهي"ام اضااات على الملك 
اااااهريية، ومع محيوالتز ال بية هو سااااقوط المصاااابي  السااااحري منز في البحر، وم لوم أ   مع

الملك وجيني همي في المصااااااااابي ، ولع ي ودا إال عبر السااااااااامكة التي اوتل تز وتم اةااااااااا ييدهي 
ليحملز غرا  ويض ز وةميز وسقوطز على غصع اجرع  منهي على يم أمرأع  واقهي واستخراجز 
 . في عة مي الألراخ

يكلف ةئيس الوزةا  تولي أموة المملكة الذي عع اااااهرزاد  للمةاسااااة ااااهم اساااات ماد الملك في م -
ره بلبياي النهية، وفي حركة االن    والقييم تصاا مم الري ااة الكبيرع بجساام ةئيس الوزةا  وتج

 على السقوط ووضي ال يتنيسب ومكينة ةئيس وزةا . 

قميمهي عرو  السااااايرك البهلوانية أثني  تفي سااااار  ةئيس الوزةا  مصااااابي  ااااااهرزاد الساااااحري  -
 وتنكر لذلك، وأتهمهي بقت  الملك، ب م أ  دور مكيمع فيالة. 

عع خمميتز وإايلتز وت ييع المكتوة و لك بيالساااات ني  تلقى نهييتز البيئسااااة في الم ااااهم األخير  -
 نز، كونز اخصية سلبية وغير محببة لمل الملك وا خريع. مجيني وماًل 

  بف ا دع : 

   الميع في أول لق ة لز وهو جيلس أميم نيفوةع وام مسااااااااك وةاة والم، ي م  ب   ظهر ع -
 التخ ي يت في إايةع إلى اهتميميتز ومواهبز. 

النخيسايع فتذهب إليز وت  يز خيتمًي ثمينًي ساو  يقي عليز اختيية ااهرزاد الم لوفة لل ارا  في  -
خذه وتهر  م ز ب يمًا، وتساااااااألز وت لب منز اااااااارا هي، وفي هذه األثني  يخرج حرس الملك فتأ
 ه  أنت سية  فيجيبهي بيإليجي  عنممي يض ر إلى  لك. 

أنت سيمي، يمكنك أ  تأمرني، أج لني أف   ايئيً كيف "تبمي اهرزاد ةغبتهي في التقر  إليز  -
، وةغم  لك تحيول "أني أفكر.. وزاهم وال أةيم ايئيً ولع أملك ايئيً "فيجيبهي:  "ت ية، مي ا ت م 

وممي يك اااااااف أكثر  "أني عبمتك، علي إطيعتك.. فكر في  لك"ااااااااهرزاد إغرا ه بحركيت مثيرع 
أ  "فيرد عليهي:  "ه  أعجبك؟"حقيقة اااااااخصاااااايتز، تقوم اااااااهرزاد وهز أةدافهي المثيرع وتقول لز 
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وعمم " وهذا يمل على تميساااكز النألساااي تيب ت مقيط ة أفكيةي، ساااأوي ك وساااأااااتري كتبًي ثقيفية
 االنجراة وةا  اللذع ال يورع.

في م هم ت ثر فيز اهرزاد على مصبي  فتأخذه للسو  كي تبي ز، وتمعي أ  لهي القمةع على  -
 . ت بيرًا عع اوع اخصيتز غلبة الرجيل فيرد عليهي ع   الميع: إال أني، فلع تقمةي على  لك

ب م وةااااااااول ع   الميع واااااااااهرزاد إلى أعيلي الت ل الرملية، أعر  عع اسااااااااتييئز مع الحييع  -
يظهر ب م  لك في أي م ااااااااهم ةااااااااوةي فتخبرني اااااااااهرزاد وهي  ف المقرفة التي لم ت م تثيره، 

تق  لألطأليل أنز اختألى في المسيحيت الواس ة مع الكثبي  الرملية وا رت بحز  عنم فقمهي 
 وام أطيعهي يومًي مي، وعم الحييع ل بة و  مزحة حسب اولهي.  لز، فهو ةج  طيب

مع خ ل الأليلم، لم يظهر ع   الميع بحقيئق اااخصاايتز ضاامع الوايئي النصااية، وإنمي خضااي  -
 إلى التهمية وض ف المسيحة التي يتحرك فيهي واختألي ه مع السرد ووات مبكر.

 

 
 ا سمدبفد:  -

ولق يت وهو على ساااايح  البحر بينتظية ا تيع مع  يظهر الساااانمبيد أول مرع في فيلم اااااهرزاد -
 ب د أخرل عبر البحر فيص حبهم إلى الم هي والحينيت. 

يسرد في أميكع اللهو اص  وحكيييت تثير امت ي  الجيلسيع، فيحملوه خيةج الملهى وتهمة  -
، فهم أ  حكيييتز واصصز كي بة وخيلية مع التهذيب، السيمي وأ  األجوا  غير م ئمة للثرثرع

 في انسجيم تيم مي الرااصيت ال راييت على عزف الموسيقى اإليقيعية المألرحة. 

يظهر في أكثر مع م ااااااااااااااهام أناز خماية غير مهاذ  وغير مرغو  فياز، ولع يتردد أ  ي لق  -
 . "سيقينك، تح  ك  م يكلك"أو  "مؤخرتك جميلة ومثيرع"ال بيةات البذيئة عع اهرزاد مث  

في القية  في عر  البحر، يؤكم لهي بأ  ااااااااااخصااااااااايتز مزيألة  في حميثز مي ااااااااااهرزاد وهمي -
 تجية  عيطألية وهمية.  توكي بة و ا

في م اااااايهم عمع ظهر بحيةًا فياااااااً ، أنقذتز اااااااهرزاد في كثير مع المهميت البحرية، فم ااااااهم  -
بيلبحر  زتمز  ال ااااراع وانهيية الزوة  أضاااا ف مع ةااااوةع الساااانمبيد المألوفة وخيةااااة سااااقوط

اهرزاد. تأالم مي أميكع اللهو والألجوة، ب م أ  ااترك مي اهرزاد في حأل ت وإنقي ه مع اب  
 الرا  ال راي وام ظهر ب ك  مبتذل. 

تقصااام ال ر  البصاااري، مصااايدةع السااامة التي ااترنت ب اااخصاااية السااانمبيد في ألف ليلة وليلة  -
ال يييت، وهي الم يمرع واوع البأس واوع ال زيمة في المةاساااااااااة واإلةاااااااااراة على ني  األهماف و 

 وظهوةه كأليام ل ةادع.

 ا حكفية اإلرفو:  .ج



 ة في السينما والتلفزيون عند الغرب  لألف ليلة ولي

 

251 

 

                                                                                                                                            

اإلاراة الثيوت بأ  الراوية السيةدع في فيلم اهرزاد هي اهرزاد وهي تملو وملوهي عع الذي 
 سلسلة مع الحكيييت والقص  التي مرت وهي على ممل اللييلي. في أتى وهي إلى دكة اإلعمام، 

االفتتيحي للحكي هو خيينة زوجة اااهريية لز مي ع اايق لهي في القصاار وعلى مقرفة  الم ااهم -
وينبأ ووالدع م  ييت جميمع  مع مواي عرش الملك. ممي آثية امت ي  ةئيس وزةائز وا خريع

 . للحكي

بط الملك زوجتز مي ةئيس الوزةا  في الألراش واتلهي في إااااااايةع مع ةئيس الحرس الملكي ضاااااا -
في الحيل، وأدعى ةئيس الوزةا  أنهي دعيبة أةاد وهي أثيةع انتبيه الملك كي يمةك أ  الحب أمر 
ةاااااا ب ال يمكع الحألي  عليز، ولهذا فقم نصاااااا  الملك ب مم وجود أمرأع تسااااااتحق التضااااااحية، 

تتخل  مع الخيااينااة، وفقناايعااة الملااك وهااذه  وعليااز فيجااب أ  تتزوج وواحاامع وتقتلهااي الحقااًي كي
الألكرع، تكو  ال ملية السااااردية ام فتحت المنيفذ لتجمد القصاااا  على ممل اللييلي، انبثيايً مع 
الحكيية اإلطية المولمع للحكيييت الثينوية وفمأهي ب لب ةئيس وزةائز أ  يحضاااااااااااااار اونتز كي 

 يتزوجهي الملك. 

اااهرزاد على دكة اإلعمام هو بكي  األطأليل سااوغيت ساارد لمأ  الأل   الحقيقي والمافي الرئيس  -
وحزنهم وتسيؤلهم عع السبب الذي أدل إلى م يابتهي وهذا المستول، األمر الذي أةب  فيتحة 

 . الق  ولهذا نجم أ  تقنية ةييغة الحكيية اإلطية ونيت على دوافيالق  لتوالم 

ي يلو  بز الملك، ساااايعم على تألجر أ  فكرع هرو  اااااهرزاد مرات عميمع مع اراة اإلعمام الذ -
األحماا وتمفقهي وت رضااااااااااااااهي إلى المن  أليت التي تقود إلى المزيم والجميم مع القصااااااااااااا  

وهي حكيية هرو  اااهرزاد مع فكرع اإلطية الحكيئي انبثي  والحكيييت، وهو في الوات نألسااز 
ةااااااااااااااولهي إلى مي ع   الميع وحكييتهي مي الساااااااااااااانمبيد وحكييتهي مي المكتوة جيني وحكيية و 

ااااااااااهريية عنم البحر وحكيية تأمر ةئيس الوزةا  على ااااااااااهريية وإلقي  القب  على ااااااااااهرزاد 
 وإةماة حكم اإلعمام الذي لم ينألذ بسبب عودع اهريية وأب يل الحكم.

 ا لحمالت ا  جفئ عة: .ه

المصاااااابي  ال يلم الأللكي وهو ي اااااا   يظهر ال ر  البصااااااري في اللق ة األولى للأليلم ةااااااوةع  -
السحري ومي ينب  بز المصبي  مع تحوالت عجيئبية، ولألهمية التي ا لتهي هذه التحوالت في 
الأليلم، تصااامةت لق ة المصااابي  ال ر  البصاااري التي تليهي التأليف ال يلم حول نألساااز ب اااك  

تهي إلى المخول في المصاااااااابي ، أمي الصااااااااوةع ال جيئبية األخرل فهي لق ة تمةيجي وفتكوة ين
التي تتمحوة حول  اتهي وتتحول إلى جسااااام وهيئة  "اوكزلري "فقما  اإلاااااايةع في منظومة البث 

 . "جني"ال يلم والذي ينك ف أمره على أنز 

ة الساااو  في م اااهم، تحم  فيز ااااهرزاد مصااابيحًي كي تبي ز في الساااو  لسااام ةمقهي، وفي وواب -
تقف وتمسحز في لق ةوتًي ودخينًي أفزعهي، وام خرج المخي  المتصيعم الذي تبلوة في س   
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أحم المبيني ونزل على هيئة المكتوة جني، فينزل إليهي بمظلتز ال مسية ويت رف عليهي ويبمي 
  بك  و لهي ةغبتز في تحقيق مي ترغب بز عما المساااتحي ، وأ  في المصااابي  هو القر  ال  ااار 

يحم  مع فوضااااااااااااااى ةهيبة، وت لب منز الحلقوم وال اااااااااااااايي، فيتركهي وي يدة المكي  ويتقمم  مي
بيتجيه الكيميرا ليخرج مع البيئة والألضاااااااي  التيةيخي عنم ااااااااهرزاد ويمخ  عبر إطية اااااااايااااااااة 
تلألزيو  كبيرع لينتق  إلى عيلم عصر حميث نسمي ةوت سيعة بك وع والمخول في غرفتز ثم 

 لهي ال يي والكيك.  يذهب إلى أهلز كي يجلب

في م اااااااهم عجيئبي، يتمث  عنممي يلقي حرس الملك القب  على ااااااااهرزاد الهيةفة وهي نيئمة  -
تساااااااااتنجم ب    الميع، ولكنز يألرك المصااااااااابي  فينتبز الجني وهو يحلق  انة فيتحرك إلى أميم 

حم  ي جز الريموت كونترول نحوهي وفجأع نجمه مي ع   الميع في كيدة واحم وهوو ال ياة وي
ع الح اة فيرو  في ال ياة م يةدع ومحيةرع حرس الملك ل هرزاد وهي تحيول اإلف ت يفرا

فيسارع الجني ليجلب لوحًي يبسا ز أميم ال ايااة ويأتي ومةاجة نيةية ةا يرع جمًا فيصا ر نألساز 
ختراي  يبمساااااتواهي وين لق هو وع   الميع بيلمةاجة إلى المواي الذي تحيةااااار فيز ااااااهرزاد و 

س وتركب اااااااااااااااهرزاد م هم وفي حيلة  حذفت المةاجة مع الرؤية، وفقى ع   الميع وحمه الحر 
محلقًي بسااااارعة كمي لو كي  ةاكبًي دةاجة، وهو أمر ساااااحري عجيئبي همفز تخلي  ااااااهرزاد مع 

 حراس الملك.  ةابض

عنااممااي غاايدة دكتوة جيني الت ل التي واف عليهااي مي اااااااااااااااهرزاد وع   الااميع، كاايناات لاامل  -
غبة في ةجوعز فمسكت المصبي  وفركتز فسقط على األة  وهني تص  اإلايةع إلى اهرزاد ة 

اييسااااًي إلى حذا  اااااهرزاد الذي ظهر في اللق ة "جني ويرجي ومةاجتز وهو بحجم ةاااا ير جمًا 
ويمخ  إلى المصاااااااااااااابي  ومةاجتز ةغبة اااااااااااااااهرزاد ال جيئبية هو أ  يكو  اريبي لمنأل تز  "القريبة

 السحرية. 

حلقت ااااااهرزاد بجسااااامهي بيلجو، وااااااهريية وجنوده يرونهي وهي هيةفة منز للمرع الثينية ب م أ   -
 فت  لهي القأل  التي حجزت فيز. 

اساااااتمعى الملك ااااااهريية ةئيس وزةائز ليجلب لز سااااايحرع ل سااااات ينة بساااااحرهي لم رفة مصاااااير  -
همي في زوة  في اااااااااااااااهريية الهيةفة فجلبت دوةاًي كرويًي زجيجيًي وفماخلز اااااااااااااااهرزاد والبحية و 

 عر  البحر. 

في م ااااهم عجيئبي تسااااتمعي اااااهرزاد عبر المصاااابي  السااااحري المكتوة جني ويسااااحبهمي هي  -
والساانمبيد عبر اااياااة التلألزيو  إلى منزلز وهمي مبت   ب م أ  كيني في البحر فت لب اااهرزاد 

ة وهي في ال ااااااياااااااة ان    المركبة الألضاااااايئيلهي مع الجني أخبية القر  ال  ااااااريع، في ر  
جيلسااااة وام ةف ت سااااياهي، وي ح  جني أ  المصاااابي  سااااين أل  فيأمرهمي بيلخروج مع ال رفة 
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المقيةنة ويع هذه التحوالت  يراد معو ال ااااااااااااااياااااااااااااااة الى البحر وهو م همي، عجيئبية مع خ ل 
 عصر وأخر، إ  لم تحم  األرع التألو  التي يمعيهي ال ر  دائمًي. 

تجيبة إلى تحقيقز، فقم عمم المكتوة جيني إلى إنقي  يت لب التحوي  ال جيئبي ضااااااااروةع ل ساااااااا -
بأخذ دةاجة بخيةية ة يرع جمًا مع غرفتز وتص ير حجم  التي يحيةرهي حراس الملكاهرزاد 

 جسمز بقمةهي كي يركبهي ويذهب إلى إنقي هي مي ع   الميع. 

اللو ، مع التحوالت ال جيئبية الم لوفة هو تحريك ل بة ةااااااااااااا يرع على ااااااااااااااك  طييةع حمرا   -
يمف هي المكتوة جني ل ن    فت ير ك يئرع تذهب إلى اااهرزاد المحيةاارع فتنألذهي مع خ ر 
جنود الملك، وهو تحوي  ينسااااااااااااااب إلى النزعة ال جيئبية المخيلألة للوااي والمألوف، وعنم نألي  

 الواود، تسقط عيةية في حضع السنمبيد دونمي أضراة. 

لذي عيد فيز اااااهريية إلى اااااهرزاد، وهذا مع المنجزات ختم الأليلم م اااايهمه، بيلبساااايط ال يئر ا -
ال جيئبية الرئيسااااة في حكيييت ال اااار  ولييليز األلف الذي يمث  تألواًي  هنيًي مساااابقًي في الثقيفة 

 ال راية وال رفية. 

ا ي مع األثيا، كراساااي، منيضااام، عمع يحما في غرفة المكتوة جني أ  تساااقط مع األعلى  -
 ا  ة تأخذ مكينهي في سيي  ترتيب غرفة حميثة، ب ك  عجيئبي.  أاما ، أووا ، نوافذ وك 

 ممضمع ا جمس:  .ه
عع  ، اك ااااف الم ااااهم الصااااوةي الذي يترفي فيز الملك اااااهريية على عراااااز في ةاااايلة الميو  -

 الملك ال  اارات مع كبية ةجيل المملكة ومساات اايةيهي مي ةئيس الوزةا  الذي يسااتمي إلى أوامر
ر الم نى لزوجتز ويصألق لز الجميي، في محيولة ل نت يش النألسي وتوجيهيتز، ب م إلقيئز ال  

واساات ماداً لحر  جميعيت مع البراورع.. يتقمم ةئيس الوزةا  اليً  ليرل جنود المملكة ونسااي هي 
يرل ساارير زوجة الملك وم هي ال  اايق الذي يميةس الحب م هي دو  و المنت ااريع هني وهنيك، 

ي حيم ت مراو  الرية للتهوية. وام نألذ هذا الم ااااااااااااااهم الصاااااااااااااابيي تواألفي حيع أدنى غ ي  
بقصاااااامية جلية لأل   الخيينة األعنف في االنتهيك المقصااااااود، في ثلم مكينة وساااااام ة ساااااال ي  

 مسلم. 

في عودع موفقااة مع الحر  ي ود اااااااااااااااهريااية مي الجية وهو في ماامخاا  المملكااة، يقف على  -
ي ع م رضة، وعنمهي يترج  الملك اهريية في إيم "الملكة"مقرفة منز ايئم الحرس لينبئز بكلمة 

وي ر  بي  المملكة يسااااامي همساااااًي مريبًي فينظر مع ثقب البي  ليتأكم ممي يراه فيألزع ويصااااارخ 
فيكسااااااار البي  ويراهي مي ةئيس وزةائز على الألراش في عنيايت جنساااااااية، فيسااااااقط  "يي فيساااااااقة"

 عليهي عراهي فتموت. 

ة ل ااهرزاد إ  عر  الم ااهم الذي سااق ت فيز مع لع يتحأل  المخرج مع لق يت ال ري بيلنسااب -
 ال يئرع ب م نألي  واودهي، وهي في أحضي  السنمبيد عيةية تميمًي. 



 ة في السينما والتلفزيون عند الغرب  لألف ليلة ولي

 

254 

 

                                                                                                                                            

بيلملك اهريية وهو جيلس  يطيفي أكثر مع لق ة فتيتي  عبمتي  عيةيتي الصمة وام أح تظهر  -
 في عراز الملكي. 

تلقيع على األةائك ب ك  ال ظهرت النسي  في م يهم البحيرات، وهع عيةييت الصموة كمي اس -
 مميةسة الحب في ديوا  المملكة. ليخلو مع اإلثيةع واالست ماد النألسي 

 األجماف ا شاقعة: .و
اتساااامت أجوا  مملكة اااااهريية بيلبهي  والبذخ والقصااااوة الألخمة والقبي ، والمر   ال اااايهقة 
بأعممتهي الكبيرع والم لألة بيثمع أنواع األخ اااي  مي االواويع اإلسااا مية المقوساااة المألروااااة بأفخر 

تنت ااااااار بحيرات االساااااااتحميم المزدحمة بيلنساااااااي  ال يةييت وال لمي  في حيع الساااااااجيد والم رزات، 
لرااصاايت على أن يم الموساايقى ال ااراية، ومع اهتميم الملك اااهريية اليومية هوايتز المألضاالة في وا

ال ني ، وكذلك حميقتز زةاعة الزهوة وةعييتهي وجلب أجم  الوةود إلى زوجتز ةاااااااابي  ك  يوم مع 
 اهتميمز بيل يوة وترفيتهي. 

واألختيم واللحى وتنوع واضااااااااا  لبس ةجيل مملكة ااااااااااهريية الم بس الألضاااااااااأليضاااااااااة وال ميمة  -
   وةجيل الحرس والجية.و لمختلف ال بقيت بمي فيهم الحرفي

ونيً  على السينيةيو الأليلمي، حصلت انتقيالت متبيينة في األجوا  مع أجوا  اراية إلى أجوا   -
في الم اااهم الذي مع نسااايج السااارد الذي ةكب ويع هذه األجوا   اً جز ووةاااألز حميثة م يةااارع 

و  إلى اااااااااااهرزاد وع   الميع أحمل هذه ساااااااااامع منزل ولي . جيني ال  يم والألواكزيأخذ فيز د
 . "أني  اهب إلى ب ماد..."االنتقيالت، 

أ  فيلم اهرزاد هو أغني  ةوةي ايد الم يهم إلى المت ة البصرية الجميلية بأاكيل عوالم 
 ااااايبز واالخت ف ال ااااار  في تجسااااايم الأل   الحركي لسااااارد حكيييت تحم  ةو  عرفية بقمة مع الت

ونيب ة مع كتي  ألف ليلة وليلة، إ  ااتر  المخرج جمًا مع تأليةااااااي  ال اااااار  ونب  المجتمي في 
ات المتضااامنة األااااكيل المرئية ونساااجهي ب  ايت وظألت ألجوا  أوةفية غرفية أحيينيً  ةسااام الألضاااي

وفيع أجوا   مي الرفط الواعي الحماثي في خلق ال  اة ويع أجوا  ال صااااااااوة الساااااااايبقة والوساااااااا ى
الذي يسااميز في الأليلم عصاار الألوضااى، وفي خلق انتقيالت مع  "القر  ال  ااريع"ال صاار الحميث 

 عصر تيةيخي إلى ممخ  في واجهة اياة أو الخروج منهي. 
ح  االغمفف ا جفف   " ه دوو سعمففئعًف و ل زيمنعفً "ا شكل ا  م  ا فلضف    مفخا ا لغة ا  صاية  .ز

  لحكفيفت ا  ابعة.
لل نيةر البصرية الم ب ة بيلكثيفة الت بيرية بأل    ىً ى فيلم اهرزاد اكً  فنيًي مستوفأع 

بأل   ال  ايت  يالقمةات التصااااااوةية الم ززع بيإلضااااااي ع واأللوا  والتكويع والحركة والمونتيج وغيره
ز لتضميع السم ية والبصرية التي منحت ال ك  الألني وهيً  وتوازنًي بيلتنسيق في األجزا  المكملة ل

  -م يني التذو  أب يدًا جميلية وفكرية:
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 ا لصميا:  -

ةمم ممير التصوير جيع توةنير في فيلم اهرزاد أاكياًل مت مدع مع اللق يت والم يهم ورو   -
سااااااااااااااينميئية وتقنية تلألزيونية، تنيغمت مي البني  المونتيجي المرسااااااااااااااوم الذي يت لب المؤثرات 

 الصوةية والحي  الألنية المكلألة بصني التحوالت ال جيئبية. 

  - يلييت التصوير في الأليلم بي تي:ويمكع تحميم المؤارات التي نجمت عع ف

للمصاااااااااااااابي  السااااااااااااااحري ب مه ةمزًا للتحول ال جيئبي الذي اريبة جمًا أول لق ة في الأليلم هي  -
ألهمية الموة الذي ساااااايقوم بز هذا المصاااااابي  في تمهيم ااااااااتهرت بز حكيييت اااااااهرزاد. وهي 

 تحوالت الحوادا واألف يل. 

رًا للضااااروةع المالة على ك ااااف الموااي واألجوا  التي ت مد اسااااتخمام اللق ة الكبيرع الواساااا ة نظ -
 تتحرك وهي األحماا واا يًي كينت أم تخييً . 

 .استخمام واض  للق ة ال ويلة التي ت حق الحركة لل خصييت وتنق تهم لمسيفة أطول -

 .تجلت اللق ة القريبة جمًا في إظهية القوع الت بيرية لل خصية في م يهم الصراع والجمل -

تمفق الحميميز في "لضااامي  انسااايوية two shot"  المخرج على اللق ة الثنيئية المساااميع ااااات  -
 ال  ايت التي يثيرهي السرد الصوةي. 

اللق ة الواسااااااا ة ك اااااااف المخرج األجوا  ال اااااااراية والقصاااااااوة وحلقيت الرا  ال اااااااراي خ ل  -
فق الم لوميت والم يةك والصااااااااحيةي والبحية والحمائق وغيرهي، وفيسااااااااتمراةية حيفظت على تم

 واألحماا الجيةية في اللق ة. 

ظهرت مهيةات واساااااااا ة في حركة الكيميرات واسااااااااتخمام أمث  للزوايي، كمي في م ااااااااهم هرو   -
اااااااهرزاد مي ع   الميع، وم ااااااهم هروفهي بيل يئرع الحمرا  مي المكتوة جيني، مي اضاااااا راة 

اد مي الساانمبيد إلى البحر نزولهمي مع ال يئرع وهي في الجو لنألي  واودهي. كذلك هرو  اااهرز 
ومي ةافقتهي مع مخيطر وم يمرات إضاااايفة إلى الم اااايهم التي ظهر فيهي اااااهريية على ساااايح  
البحر في ةحلة مؤاتة ل سااااترخي  والراحة، فألي أغلب هذه الم اااايهم اتساااامت اللق يت وتنوعهي 

ي التحوالت وحركة إيقيعهي ونب  اسااااااتمراةيتهي مي الأل   الحركي، مي امةتهي في االنسااااااجيم م
ال جيئبية، أو المؤثرات الصااوةية التي تت لبهي ضااروةع المونتيج، وتألقت اللق يت في الم  ى 
الجميلي الت بيري عع ال ر  الساااااردي الذي تحملز، السااااايمي أنهي في فضاااااي  تساااااوده األجوا  

 ال راية البهية. 

 ا لومي :
إضاااألي  القيم الجميلية  أساااهم تكويع ال اااك  البصاااري للق ة والم اااهم في فيلم ااااهرزاد في

وجهة النظر الخيةاااة بز، ويمكع الواوف عنم على والألكرية إلنتيج خ ي  سااام ي بصاااري ي تمم 
 ب   التكوينيت التي ةممهي المخرج وهي: 



 ة في السينما والتلفزيون عند الغرب  لألف ليلة ولي

 

256 

 

                                                                                                                                            

في م ااااااهم ل يلم الأللك وهو ينظر بيلنيظوة إلى النجوم والكواكب في ساااااامي  ةاااااايفية ليً  أخذ  -
القمر ولو  أةااألر بيةز على خلألية الساامي  الزةاي  ظهر في حيع جينب أسااأل  يسااية الكيدة، 

الى أعلى يميع الكيدة، وفهذا التوزيي يكو  ال ااااااااااك  ام اكتسااااااااااب عنيةاااااااااار التواز ، والم نى 
 المراد. 

هنيك تكوينيت مألوفة ام نجمهي في أغلب األعميل، ولكع اإلاااااااااااااايةع إلى ب ضاااااااااااااهي ام تت لبز  -
 الضروةع الجميلية للم هم. 

لألطأليل والكبية الذيع يتوسااااااااااااااط الب   الكيدة أحيينًي، كمي في جلوس اااااااااااااااهرزاد، وهي تق   -
 . تجم وا حولهي

 ي مم المخرج إلى تنيةف الكيدة في حيلة ت مد ال خصييت الأليعلة.  -

يساااام  للب   أ  يحت  أية زاوية في الكيدة، اااااري ة أ  يتوزع ا خرو  في الجهة المقيولة لز  -
 على نحو يحقق التواز . 

الكثيفة اللونية مع اااااتراطيت توزيي الكت  في اللق ة أو الم اااهم فألي م اااهم البحيرع التي يمر  -
ًي على حيفة البحيرع، منهي الملك، وضااي المخرج في أسااأل  وسااط الكيدة فتيع زنجية عيةية تميم

وام اعتمم لو  ب رتهي األسود الحيلك م ييةًا لتواجم الألتييت األخرييت بألوا  ثييوهع في الكيدة 
 التلألزيوني. 

ال رش في اةتأليع التزم المخرج بيلتكوينيت ال ااااااااراية وتصاااااااايميم ديوا  الملك اااااااااهريية ب ريقة  -
فضاااً  قوساااة المألروااااة بأةاى الساااجيجيم، الوساااط والى جينبز تمتم المقيعم وخلألهي االواويع الم

 . عع اةتما  الملك ثييبًي سيط ة اللو  

في خلق تكوينيت  Two Shotعميمع ب ريقة الاااااا ثنيئية استخمم المخرج في هذا الأليلم لق يت  -
أكثر حميمية، إلدامة الم زل الذي يقف خلف الثنيئية التي تجمي ال اااااااااخصااااااااايتيع بموضاااااااااوع 

 سردي م ترك. 

ي اللق ة القريبة أو المتوساا ة على أ  ي اارك مي ال ااخصااية ةااوةع لمسااجم حرص المخرج ف -
أو أاواس أو أي مكو  يحم  الماللة ال رفية أو ال ااااراية، التزامًي ب ااااروط التكويع أواًل والحألي  

 على الب م الجميلي والألكري للق ة ثينيًي. 

  المس   لل ر ، حيف  الأليلم على أحكيم ب   لق يتز ووسيطة اإلطية والتخل  مع ال ك -
لتكويع مع ساااااااتيةع أو جينبيً مع مبنى أو ب   أغصاااااااي  ااااااااجرع  يً فقم اساااااااتخمم المخرج مق  

 . ةوةع على نحو متواز  ومتنيسق

ظهرت ب   اللق يت التي تجمي ث ا اااااااااااااااخصااااااااااااااييت، وأع ت تكوينيت مثلثة ةاعت فيهي  -
م اااااااااااااايهم اااااااااااااااهرزاد مي التوزيي المنتظم في تبييع أدواةهي وحركة أف يلهي، فقم جم ت ب   ال

 الجني وع   الميع أو مي الجني والسنمبيد أو مي الجني والملك اهريية. 
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 اإلضففك وا لمن:

ية عيلم الأللك والمصابي  أنومأ الأليلم في م اهم تساوده اإلضاي ع القليلة، بيساتثني  ب ضاهي الذي  -
 م وطبي ة ال صر وحييتز.  السيحر وف   الموجودات بمي يت 

الأليلم الجو الضبيوي المألوف، بمي يت لب مع القمة المحمود ةكز  واةع لنم ، في لق ة ألحم ا -
 مع اإلضي ع في ال يةع، وفي أجوا  مم رع. 

ط ت في أةواة المملكة ألوا  الزهوة وخضااارع األااااجية وكثرع ال يوة الملونة وانت اااية القبي   -
 "ك  حساااب وظيألتز"يع ألوانهم الذهبية الصاااألرا ، مي ال نيية الأليئقة بم بس ةجيل المملكة وتبي

بمي يمل على نظيم خيص وةاااااايةم. أمي في داخ  القصاااااار، فقم ساااااايدت ألوا  وأاااااااكيل البذخ 
واالساااترخي  مع ساااتيئر ملونة إلى أعممع ةخيمية و هبية ايئمة على بحيرات زةاي  تنت ااار فيهي 

متية وةا ه كي حم  األطأليل ةدا  الملك الذي ولغ أكثر مع ع رع أفي حيع النسي  ال يةييت، 
 يجلس على عراز الضخم. 

في الألضاااي   بمقماة يك اااف عع ال اااخصاااييت وحركتهياساااتخممت اإلضاااي ع ب اااك  اعتييدي،  -
 الذي يمن  عمق المجيل، بأل   التكوينيت الممتمع. 

ظهرت ب   الم يهم الخيةجية التي اعتممت اإلضي ع ال بي ية بأوايت منحت الصوةع النقي   -
  والنصوع وعزل الظ ل.

بقمة الحيجة لل ك  كمي في م يهم اهرزاد مي  بيضي ع بيهتزعرضت ب   الم يهم الليلية  -
 ع   الميع أو مي السنمبيد. 

لو  الرميل الأليت  والمنساااااجم مي حضاااااوة أااااااكيل الممثليع  أفصاااااحت لق  يت  الصاااااحرا  عع -
ي ااااااا لو  هذا بمي يحقق التبييع اللوني وهم وحمهم  "ااااااااهرزاد وع   الميع ود. جيني ودةاجتز"

 الألضي  الرملي الممتم دو  أدنى ع بة في األة . 

ط ى اللو  األحمر في ب   الت كي ت التي ومأت مع عميمة الج د إلى وملتز إلى م بس  -
م بس ةدا  السل ي  األحمر، وم بس حرسز فضً  عع الحيضريع لم يهمع إعمام اهرزاد، 

ا  والسااااااااااااااجيدع الحمرا  ال يئرع وخيمة الملك على المقرفيع، كمي ظهرت ال يئرع النأليثة الحمر 
البحر، وعصااااااايبة الرأس الحمرا  التي اةتمتهي ااااااااهرزاد عنم  هيوهي إلى الملك في البحر وهيئة 

،ويحم  اللو  األحمر دالالت مقصودع ال تخلو مع سخونة األحماا واألجوا  فضً  عع فتى
 حراةع الم يعر واألحيسيس التي أةاد الأليلم وثهي.

  فمنلفج:ا

مونتيج، نألمت ب   الم يهم ووسيلة االختألي  التمةيجي أو الظهوة التمةيجي عبر الفي تقنية  -
عينيت خيةة بيلمونتيج ألغرا  االنتقيل، وهذا مي اتض  في م هم انتقيل ال يلم الأللكي مع 
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ال صااااااااار القميم إلى ال صااااااااار الحميث ونزولز في غرفة ولنم ، وام انهيلت عليز أدوات وأثيا 
 المؤثرات الصوةية التي أضألت األجوا  الحميثة الم لوفة. "وهي مع 3D"ال رفة ب ريقة الا 

اساااتخمم المخرج تنق ت مونتيجية مع الوااي إلى الخييل بم ااايهم تلألزيونية مع خ ل ال ااايااااة  -
التي يمتلكهي المكتوة جيني وساال تز السااحرية بيلم اايهمع عبر التلألزيو  عع ب م، أو بيإلمكي  
التنق  مع المواي الواا ي ال بي ي إلى الم اااااااااهم المصاااااااااوة داخ  الكيدة التلألزيوني بينتقيالت 

 ة ت ريبية. سحري

مي الملك اااهريية  اريبة على وجز المكتوة جيني وهو عيئم  الم ااهم األخير الذي يختتم ولق ة  -
لتستقر في اياة تلألزيو   Outالذي ينصبز ةئيسًي للوزةا ، تنسحب اللق ة إلى الخلف أو الااااااا 

يجي وام جلس الساااااايم ويلسااااااو  وزوجتز لم اااااايهمع ال ر  التلألزيوني بأكملز، وهو انتقيل مونت
 خضي لتقنية المؤثرات الصوةية. ب م أ  ك ف لني االنتقيل الزمني ويع عصريع مختلأليع. 

في م ااهم يقمم المكتوة جني إلى اااهرزاد مي طلبتز منز وهو ال اايي والأل يئر وفي هذه األثني   -
يأتي ةج   يرتميي  الم بس ال ااااراية اإلساااا مية ويمرا  مع وينهمي، ولكع المخرج عمم على 

ةاااوةع جني كو  وجوده مي ااااهرزاد ليس واا يًي وإنمي يساااتنم إلى ف   عجيئبي، مي  "يت اااا"
 الألية  ويع م بسز وم بس الميةيع مع أميمز. 

 اإليقفع:
تميز فيلم ااااااهرزاد بينتقيالت ساااااردية مت مدع ان كسااااات على ضااااابط اإليقيع الحركي للق ة 

  -:كمي يأتيوالم هم والأليلم بمي يجنبز المل  والرتيبة، 

التنوع في األاااااااااكيل الصااااااااوةية مع اميم إلى حميث ومع واا ي إلى خييلي ومع عصاااااااار إلى  -
 عصر سيعم على تمفق اإليقيع ودينيميتز. 

وهي تن اااااايط لخ وط التواةاااااا   عللمه ااااااة والمأليجأعع والت ال جيئبية، ك ااااااف األف يل والتح -
 الذهني والجميلي مي الم هم وعمم االنق يع. 

المؤثرات الصااااااااوةية المسااااااااتخممة في الأليلم تقنية يراد منهي التجميم وخلق المراوحة ويع اااااااااك   -
 وآخر وفيع زمع وآخر، وك   لك أار  مي يتص  بيإليقيع. 

في ك  ةكع الم زوفة يهم المساالية في الحأل ت الرااصااة والموساايقى ال ااراية الم يمرات والم اا -
 مع أةكي  المملكة، كلهي وؤة محألزع للتكثيف ووتيئر السرعة وعمم التره . 

 التنوع القصصي، ل ة سردية ةوةية تميم استمراةية اإليقيع.  -

من  اإليقيع ةااااااألة اليقظة السااااااردية التي تقودهي اااااااهرزاد في السااااااي رع على خيوط الساااااارد أو  -
 التوثب وعمم الضييع. 

م   الألراغيت الساااااااااردية كلهي بيلموسااااااااايقى والمؤثرات الصاااااااااوتية الم ئمة بمي ي مق الوسااااااااايط  -
الت بيري ويمنحز امةع األدا  الأليع  والمؤثر، وام أثبت المخرج تمساااااااااكز بيلحألي  على الم نى 
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وائهي الموساايقية، إ  وضااي في الجميلي لأليعلية ال ااك  البصااري الممعم بيلخ وط الساام ية وأج
المجسااام  كي ال يلتف على الم اااهمتحوالتز الساااردية ال جيئبية إيقيعيت نيبضاااة حألزت االنتبيه 

ومي يجب أ  يكو  عليز بأل   ال  ميت وااابكة اإلااايةات التي تبي  أجيزع الساارد في تخي ت 
 أب م مي تكو  عع الوااي. 

 ا صمت: 

زف ال ود ال ااراي المرافق لظهوة المصاابي  السااحري في اسااتخمم المخرج في الم ااهم األول ع -
كي  يي مي "مكتب عيلم الأللك وتنوي يت لحنية اااراية تساابق حواة أو ت ليق اااهرزاد األول وهو 

ثم يليهي عزف النيي كخلألية سم ية للت ليق يرافقهي أةوات مؤثرع في  "كي  في اميم الزمي ...
الصااااااااااألير الم ئمة ألجوا  اللي  وساااااااااا وع النجوم الظيهرع خلف ال يلم الأللكي، وفتنوع محبوك 

في المصاااااااااااابي   ل ختألي ااااااااااااايةع إلى تنبيز هذا ال يلم، إلى ف   أي لق ةااااااااااااوت الرعم والبر  
حميثة وغرفتز التي توالى فيهي ساااااااقوط األثيا واألدوات التي والظهوة منز لي ود إلى األجوا  ال

تساااامي فيهي أةااااوات المؤثرات الصااااوتية لك  ا  ة أثيا حسااااب نوعهي، واالنتقيل إلى ةااااوت 
 الم ر وسيعة بك وع في لنم . 

ووابة المملكة، وفيز نساامي ةااوت مع ويمر الصاا يريع في م ااهم يصاا حب فيز الج د ولميز  -
ويمخ  الج د وولميز إلى    ووجز الحراس فينهضااااااااو  "يصااااااااألر"ج د الحرس ولكع ال "اااااااااخير"

حمائق القصاااار فتساااامي أةااااوات ال يوة وال صاااايفير، والبب يوات، إلى أ  يصاااا م الج د على 
إيذانيً عسااااااكرية فيثبتهي في وسااااااط المكة وتت يلى موساااااايقى  عسااااااكيع الكبير بيلالمنصااااااة ميسااااااكًي 

. مي ضاااااارفيت موساااااايقية تب ث على القلق ووةااااااول اااااااهرزاد مقيمع اليميع ل ر  تنأليذ الحكم
والتراب لأل   مثير. وفي الم ااااااااااااااهم تنوع مت مد، إ  يتسااااااااااااااي ل األطأليل عع  نب اااااااااااااااهرزاد، 

 . "السرد"فتجيبهم.. وهي تتحما عع الذي أتى وهي إلى هني، وهو 

المرافقة لساااارد اااااهرزاد كخلألية ةااااوتية، متماخلة مي  "التصااااويرية"اسااااتخمم المخرج الموساااايقى  -
 ت ال زمة. المؤثرا

 استخمم عزف الكمي ، ولحع حزيع مرافق لم هم الخيينة في القصر.  -

عودع الملك مع الحر  موسااااايقى اساااااتقبيل عيلية متماخلة مي تصاااااأليق وةاااااهي  خيول ةافقت  -
وموساااااااااااااايقى الميةش احتأليً  ب ودع الملك، ولكع الخط المةامي لع يكتألي وهذا إ  يتلقى الملك 

ويراهي خيئنة فتثوة ثوةتز ويهمم ال رش عليهي ثم يقتلهي، وام  إاااااااااااااايةع عع زوجتز فيمخ  غرفتز
 خلق تكسير ال رش والسرير والملحقيت األخرل، ضجيجًي وتأزمًي. 

في م اااااهم إغمي  ااااااهرزاد أميم ااااااهريية، يقوم بحملهي إلى السااااارير ب م ا ي مسااااايفة مع فني   -
الب ي  الذي يب ث على الكمي  المتماخ  مي اإليقيع  ب زفالقصاااااااار، وام تم أغني  الم ااااااااهم 
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يي  مي الموساااااااااايقى مةاحت الألراة الرااصااااااااااة تتفي حيع سااااااااااخونة الم ااااااااااهم وحراةتز ال يطألية 
 والضرفيت اإليقيعية. 

اممت اااااااهرزاد م ااااااهمًا اغرائيًي كبيرًا على عزف الكمي  ال ااااااراي وراصاااااايتهي وهي تحيول خلي  -
تحقق االنساااااجيم الجميلي ويع م بساااااهي أميم ااااااهريية اسااااات ماداً للقيئهي األول بز كزوجة. وام 

 الموسيقى وحركيت الجسم اإليقيعية بمي يضألي على الم هم القوع الت بيرية. 

وتألتحز لي لق ةاااااوتًي مألزعًي يرافقز ةااااارختهي ال يلية جرا   يً في م اااااهم تألرك ااااااهرزاد مصااااابيح -
وام أالمخي  الذي نتج عنز، وهو عبيةع عع ظهوة تمةيجي ل ااخ  دكتوة جني على الساا   

 مي ظهوة الأل   ال جيئبي. يً أط   الصوت ال يلي المألزع تنيسب جي 

جسااااااام المخرج في تركيب ةاااااااوتي مؤثر في م اااااااهم م حقة ااااااااهرزاد مع اب  فرساااااااي  الملك  -
يلموساايقى التصااويرية ال اايئ ة باااهريية، إ  ت يلت أةااوات حوافر الخيول وةااهيلهي الممزوجة 

 ًى سم يًي ممةكًي لمةامية الم هم.ألف م الم يةك والم يمرات بمي ي ني الم هم م ن

الم ااااااااااااهم األخير البهي  الصااااااااااااوةي في لق ة عيمة طويلة تنوعت فيهي مألردات ال ر  حم   -
"ل يئرع ةااااااوت"والتأثير في اللحظيت األخيرع مع إعمام اااااااهرزاد، في حمائق القصاااااار. وظهر 

وف جيئبية  بسااايط طيئر وماًل مع المروحيةعلى وهي تحم  الملك ااااهريية، ولكع  مروحية آت  
حم  الم نى وب غة نيطقة سااااااايعمت على اااااااام انتبيه الحضاااااااوة ومع  "الصاااااااوت"بيل ة. وهني 

ضاامنهم الج د واااهرزاد لتراب دةجة ااترا  هذا الصااوت، الذي ك ااف عع وةااول اااهريية 
بيلبسااايط ال يئر الذي اساااتقب  بحأليوع كبيرع مع الجميي للحي  ب اااهرزاد الملكة والزوجة وإيقيف 

 ام. اراة اإلعم

 مرمي ب ض م ف جفت يكفيفت أ ط  علة و علة ح  ب ض األ ففل ا ستتتتتتتعمففئعة وا لل زيمنعة  .4
  -ا  ف فعة  ل  مقفخد وأمداف اجلفف عة وثقفحعة وسعفسعة ودعمعة نذكا ممهف اآل  :

في م ااهم ليلة زفيف اااهرزاد على اااهريية، تقمم اااهرزاد ةاصااة اااراية على أن يم الموساايقى  -
ال اااااااراية اإليقيعية وهي تحيول خلي م بساااااااهي ا  ة ا  ة أميم ااااااااهريية، ولكنهي واألت أميم 
نايفاذع واساااااااااااااا اة واام باينات النجوم واله ل وةااااااااااااااوةع للماميناة ال رفياة ب اماد بمنايةاتهاي ومار نهي 

ةة كخلألية لجسمهي ال يةي الراا ، وأ  ااتراك جسم عية ألمراع ترغب أ  ومسيجمهي المترا
تسااتمي  الملك جسااميًي مي ةااوةع الممينة بقبيوهي ومر نهي، هو اصاامية تمل على أ  ال ااواخ  

 اإلس مية هي أبيحة للجسم وتجريمه مع االحت يم والحيي . 

مي مع أمرأع "بيل بيةع السااااااالبية  خيةاااااااة بيلمرأع أطلقهي ةئيس الوزةا فكرع ااااااااات   المخرج على  -
األحماا المت مدع التي خ ل وام اثبت عكس هذه الألكرع  "تساتحق أ  نهم  المملكة مع أجلهي

مرت على اااااااااهرزاد بين  يفيت ال تخلو مع ةااااااااراعيت وتبمالت، إلى أ  وةاااااااا  إليهي الملك 
وةااااااول الملك اااااااهريية وهي جيثمة على دكة اإلعمام أثر حمياة ةئيس الوزةا  التي ف اااااالت و
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ال تحيول أ  تثبت يي ةئيس الوزةا  أ  ال أمراع تسااااتحق "حيًي ب م أ  أطلق عبيةتز التي تقول: 
 . "أ  نألقم مملكتني مع أجلهي

مع خ ل الم يلجة الأليلمية، لم تك ف الصوةع في فيلم اهرزاد أ  إداةع السل ي  ألموة الب د  -
م اااااااا ولة بيإلنتيج وتصااااااااريف األموة، أو االط ع على ال  ايت الم برع عع حضاااااااايةع دولة 
ونظيمهي، وإنمي ااتصاااااارت الم اااااايهم الأليلمية التلألزيونية على مجرييت الساااااارد المت لق بقضااااااية 

مظيهر فضاااااااً  عع ، تخللتهيي ومي لهي مع ع اة مي ااااااااهرزاد، والم يمرات التي الملك نألساااااااه
 المملكة ومي ت همه مع وذخ وترف وأوهة وفحيرات النسي  وأجسيدهع. 

إلقي  القب  طريقة حيلتيع مع عع في تحوي  للقصااااااة األةاااااالية يك ااااااف لني الأليلم التلألزيوني  -
األ  في وضاااااا وهي حيع لملك بيلصااااااحرا  على اااااااهرزاد عنم هروفهي، األولى مع اب  جنود ا

األ  حميمي أساااااود حيلك مرفي في  هبي ت لوه ابة  هبية عبيساااااية، أمي الثينية فقم وضااااا وهي 
 ال ك  بأمر مع ةئيس الوزةا  وك  الحيلتيع، لم تكع مع أةول الق  التيةيخية للحكيييت. 

د والجني أميم ااايااة في إطية فكرع الرفط ويع عصااريع، وفي م ااهم تكو  فيز اااهرزاد وساانمبي -
هني تظهر لق يت ةحلة اإلنسي   "فني بيلقر  ال  ريععر  "التلألزيو ، واهرزاد التي تسيل الجني 

في حيل،  "ال ر "إلى القمر في إااااااااايةع إلى مي يريم أ  يذهب إليز الخ ي  البصااااااااري، بأنكم 
 ونحع في حيل آخر يثير اإلعجي . 

مي جني ين وي على مي يمكع أ  نساااميز اعترافًي أ  اول الملك ااااهريية لرئيس وزةائز عع جي -
. "أ  جيمي جني هو م لم اوني وهو انكليزي وإ  أساايسااز مع ب د ال ر "بيالنتمي  وهو يقول 

بم نى أ  مي يمكع أ  نسااااااااااااااميز بيلموة اإليجيوي، أو التحوالت النيف ة كي  لل ر  دوة كبير 
 دو  تزييف. مع ة عع الحقيئق فيهي، على نحو يهذ  الخ ي  ويممه بيلتصوةات الم را

تقصاااااااام المخرج في خلق ثنيئية اسااااااااتخمام المروحية وحملهي للسااااااااجيدع كبساااااااايط طيئر، وتبمي   -
ال ميمة بيلقب ة وةكو  اااااهرزاد وع   الميع وجيني للمةاجة وتذكر جيني لساااابي  ةالي بيةيس 

لية في زييدع في دكية، كمي ةفط الراصااااااايت ال اااااااراية بيل رفية، ألغرا  تكثيف اللحظة الجمي
 وتيئر اإلوهية والتمتي بيألدا  الذي ي مس الخييل والتأوي  ومي تنأل بز الرو  ب والم مت مدع

 . ال تخلو مع التنيا  والمأليةاة

التلألزيو  ان    القمر في في م اااهم يجمي ااااهرزاد والسااانمبيد والمكتوة جيني وهم ي ااايهمو   -
نسابة الن    الصايةوخ واللق ة التي تليز هو الصانيعي يمكع االنتبيه إلى اصامية ال ر  بيل

انتبيه اااااهرزاد لل ااااياااااة وهي في وضااااي يبرز سااااياهي ب ااااك  عمودي، بمي ي ااااي بيلمقيةنة ويع 
 ، التي ام تحم  ب مًا مع المأليةاة السلبية. "ةيةوخ وسي  أنثى"

على الرغم مع الت ااااااااكي  البصااااااااري الذي أوجمه المخرج وتصااااااااميم مجيميي عمع في ال رو   -
ال اااااراية الرااصاااااة إلضاااااألي  جو المت ة في ال ر ، إال أ  هذه الراصااااايت نألذت على أة  
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بمبي  عرفية وإساااااااا مية ةااااااااممت كمي لو كينت مساااااااايجم إساااااااا مية وزخيةفهي وابيوهي ومر نهي 
ال رفية واإلساااااااااااااا مية، ال ترل فيهي إال أميكع لل بيدع ولكع ومماخلهي المقوسااااااااااااااة، وأ  الثقيفة 

المخرج ال رفي، خيلف التقليم واألعراف، على نحو يثير األب يد التأويلية وةا  هذا التصاااااااااميم، 
وهذا مي اتضاااا  منذ تيتي  البماية الذي ةافقتز الموساااايقى التصااااويرية المؤلألة مع عزف إيقيعي 

عرفية إساااا مية ااااايخصااااة بمر نهي وابيوهي ومنيةاتهي  اااااراي ةاا  على لق يت ةااااوة لممينة
 ال يلية. 

ا لأويل  لفضتتفمع  واألختتمل ا لفويخعة  حكفيفت أ ط  علة و علة  مد ا غاب  قفرع مع ثقفحة  .4
ا شتتتتا  وا  اب أيعفنًف  وأستتتتها ح   غععا ب ض ا قعا ا  ابعة واإلستتتتبمعة وكذ ك ا قصتتتتص 

  -عا  بفآل  :شيفك   أ مد  حميلهف إ   ممجزات بصاية   ل  نحم 

استحما الكيتب والمخرج فكرع استب يد ةئيس الوزةا  الونتز مع الزواج بيلملك اهريية واللجو   -
واالتألي  م هي على أنهي اونتز ل ر  الزواج مع "أخرل اااااااااهرزاد"إلى سااااااااو  الجواةي الختيية 

ةاااالي للقصاااة اااااهريية، وف ً  تم  لك كمي في الم ااااهم وهذا تحوي  واضاااا  في المضاااامو  األ
 ومنب هي التيةيخي. 

زوجة ااااهريية في لقي   يماعب في الألراشلم يرد في الق  األةااالي أ  ةئيس وزةا  ااااهريية  -
جنساااي حميم على أسااايس لألت انتبيه ااااهريية ولهذا فأ  مي جرل في فيلم ااااهرزاد أمر بحيجة 

لة التي انت اارت ، لحم  اااهريية على إعألي  ةئيس وزةائز مع المهمة الجنسااية المألت أانيعإلى 
 دو  االلتزام بيالعتبيةات األخ اية. مع ويع ةألوف ةجيل المملكة، 

في اللقي  األول ويع الساانمبيد واااهرزاد والحميث عع م رفة مواهب اااهرزاد، والساانمبيد يسااألهي  -
وأنز ليس  يً فني يً  واووةااااألز فيحيول إانيعهي وبراعتز   عع الرا  ال ااااراي فتصااااألز بكلمة وذي

خ ةاااااااة ال اااااااهوانية، فتحيول هي األخرل أ  ترا  فتساااااااتلذ بز كثيرًا، ثم تنتق  ساااااااهً  وهو 
 ةوةتهي وهي ترا  في أحم الم هي ةاصًي ارايًي خيلصًي. 

أ  فكرع خيينة زوجة الملك اااهريية مي ع اايق لهي، على مقرفة مع عرش الملك أمر يت ر   -
ويز سااااااام ة السااااااا طيع لحكيييت ألف ليلة وليلة، بمي يزيم مع اااااااامع ت اااااااالنصاااااااية لألةاااااااول 
 ال راييع. 

التي حملهي الأليلم بيلموة اإليجيوي الذي ايم بز المكتوة جني الألكرع يسج  الم هم األخير ثمرع  -
واتألي  ااااهريية وااااهرزاد على تنصااايبز ةئيساااًي للوزةا  وماًل مع  لك الخيئع، واعتني  د. جيني 

هو إال إنزيي  فكري على نحو مي ومحمم ةسااااااااااول هللا، مي أكبر اإلساااااااااا م وترديمه عبيةتي هللا 
 ن م  لز لصيل  ثقيفتني ال رفية واإلس مية، عبر هذا الخ ي  السم ي البصري الصري . 

خاايليااة مع التااأوياا  فقاام تكو  تحريكااًي لم نى  "اب ااة"ال اايلم إلى  "عماايمااة"لم تكع فكرع تباامياا   -
صرني الراهع، واعتقيدًا االمتثيل لحضيةع ال ر  وأسيس عمقهي المؤار في الحضيةع الحميثة ب 
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وموة ال ر  في تكويع الحضيةع األوةفية كمي تحمثت عنز الثقيفيت واألمم. أو النظر إلى فكرع 
تجاايوز المرحلااة التاايةيخيااة ال رفيااة باايلباامياا  الحااميااث الااذي طر  ورامجااز بم زل عع الجااذوة 

هو الم اااهم األخير في أنهي أار  إلى الألكرع األولى بيساااتنيد متيع، و  المؤلفالتيةيخية، وي تقم 
 الأليلم الذي أعر  فيز المكتوة جيني عع إيمينز بيهلل األكبر ومحمم ةسولز الكريم. 

أ  فكرع سااااا ة ال لبيت مع الجيني ومصااااابيحز الساااااحري لم تكع م لقة وإنمي محمودع، بم نى  -
أنز ال يمكع طلب المساااااااتحي  حساااااااب وةاااااااية الجني ل اااااااهرزاد وإنمي االكتألي  بمي موجود في 

  الذي يصاااااألز الجني بيلألوضاااااى الرهيبة، وهذا هو اعتقيد الأليلم و بي  وهو القر  ال  ااااار المصااااا
وكيتبز أو مخرجز الذي ونى فيلمز على المركب الثنيئي ويع الميضااااااااااااااي والحيضاااااااااااااار، وحمود 

 التبييع وينهمي. 

عنز  تفي السااارد الصاااوةي التلألزيوني، اااااترك السااانمبيد مي ااااهرزاد في حما اصاااصاااي نجم -
أحماا متزامنة مي دوةيهمي السااااااااردي وف ليهمي الوظيئألي،  لك مي يك ااااااااف عع مخيلألة الن  

 األةلي الواةد في حكيييت ألف ليلة وليلة. 

ايهمني م هم طيرا  المكتوة جني والملك اهريية في طيئرع عمودية ونزول اهريية في ارية،  -
ليأتي مؤخرًا لمملكتز بيلبساااايط ال يئر مي ويترك حميةًا وااألًي، ويصاااا م ال يئرع،  "سااااجيدع"ليأخذ 

حيث منصااااااااااة دكة اإلعمام لينقذ اااااااااااهرزاد اب  تنأليذ اإلعمام، فقم حم  هذا إلى دكتوة جيني 
الم اهم تميساًي مع المقيةنة ويع ال يئرع والبسايط ال يئرع بقمة مي يحم  سابق الألكرع التي حظي 

ويع الحيجة الواا ية والتألكير ال جيئبي وهي ال ر  كيمتييز لهي، على الرغم مع الألية  ال لمي 
السحري وأ  فكرع بقي  الحمية وااأليً وهو وسيلة نق  مع ال راز البمائي مي هي إال إةيبة لبؤة 

 . أدانة لل ر  والميع اإلس مي واإليقيع الخيفت، التي يوةف وهي ال ر   البط

الحم  بيلنساااابة ل ااااهرزاد  أ  ي لع دكتوة جيني للملك أ  هنيك تقنية ةااااوتية تك ااااف بموجبهي -
فهذا تثبيت لمسااااتول المنجز ال رفي الذي يمكع أ  يحم  الخممة اإلنسااااينية ال  محمودع، وام 

 دو  خ ي  دعيئي. مع يحم  غر  المقيةنة الهيدفة إلى التلوي  بيلتألو  ال لمي، 

في م اااااااااااهم بمركز ال ااااااااااارطة ولنم  المكتوة جيني يخبر المألتة عع ااااااااااااهريية الذي اعتقلتز  -
يملك النألط، وسااااااايقي واااااااايخ بأنز ااااااااخ  مهم وأمير "ال ااااااارطة وهو وااف أميم منزل جيني، 

وهذه األوةااايف نيجمة عع االعتقيد ال رفي بأ  ال قلية ال اااراية أو  "حيدا دولوميساااي بساااببز
في الميضاااااااي والحيضااااااار، أو أنهي امتماد لهي، بمي ال يبت م عع الوةاااااااف نألساااااااهي ال رفية هي 

 ول. السيئم وا أمرا  البتر 

في م ااهم إع   ةئيس الوزةا  موت اااهريية على يم اااهرزاد بيسااتخمام اواهي ال ااي ينية عبر  -
عرو  الساااااااايرك البهلوانية، واختألي  اااااااااهريية وهي محيولة بيطلة منز، يراد منهي االسااااااااتحوا  
على السل ة، وفمي أ  هذه المحيولة ام ووةكت مع ب   ةجيل الحياية، ب ريقة ال تخلو مع 
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. وهذه "ال أتصاوة أ  هؤال  النيس يصاوتو  يوميً "فقم أطلقت ااهرزاد ت ليقهي الخ ير: الريي ، 
ارا ع لتصااوةات خيةااة عع مجتمي ام فقم خييةه الصااحي ، ولهذا فقم ك ااألت اااهرزاد أ  هذا 
المجتمي غير مؤها  ل دال  بصااااااااااااااوتاز ل ر  اختيااية مع يمثلااز، واام يكو  هاذا اعتقاايد ل اة 

 هرزاد. الخ ي  الموجز عع طريق ا
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