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 :الممخص
عن  يمتمك القدرة عمى تجسيد االفكار وجعميا مرئية، فضلً  اً متفرد اً وسيط الفيمم السينمائييمثل 

بنية  فاحلم اليقظة ،وفق بناء صوري جمالي قدرتو في بناء صور تحمل العديد من الدالالت والمعاني
المألوف وغير المألوف،  بين، عالم يجمع ما لم يتشكل من الخيالعا ىيو  سردية ونصية قائمة بذاتيا،

تتجاوز طبيعة القوانين البنائية  حلم اليقظةالان طبيعة االشتغال الصوري  .في سياق صوري مؤثر
وكذلك صناعة  ،سيما مع دخول التقنيات الرقمية والبيئات االفتراضيةوال السينما،يض عمييا التي تن

 مع وفرة االشتغاالت الصورية ليا ،الشخصيات الرقمية بغض النظر عن اشكاليا وملمحيا وىيئاتيا
كيفيات  :الذي تحدد بالتساؤل االتيتضمن االطار المنيجي مشكمة البحث  .في صياغات جمالية

ومن ثم حددت الباحثة اىمية البحث  ؟الحلم اليقظة في الفيمم السينمائي توظيف االشتغال الجمالي
سيكولوجية احلم  وكذلك اىداف البحث وحدوده وشمل االطار النظري مبحثين المبحث االول:

الباحثة مؤشرات االطار  وحددت .احالم اليقظة صورةجماليات بنائية اما المبحث الثاني:  .اليقظة
 ،ووحدة التحميل ،ومجتمع البحث ،واداة البحث ،النظري اما اجراءات البحث فتضمن منيج البحث

وحش( وخرجت الباحثة بمجموعة اخيرا تحميل العينة القصدية المتمثمة بالفيمم )نداء ال .وعينة البحث
 من النتائج عن تحميل عينة البحث واالستنتاجات.

 .(الفيمم السينمائي ،احلم اليقظة ،الجمال) الكممات االفتتاحية:
   The aesthetics of daydreaming in the cinematic film 

 

Dr. Maha Faisal Ahmed 

College of Dentistry - University of Baghdad 

Abstracts: 

The cinematic film represents a unique medium that has the ability to 

embody ideas and make them visible, as well as its ability to build images 

that carry many connotations and meanings according to an aesthetic visual 

structure. , in an impressive pictorial context. The nature of the visual work 

of daydreams goes beyond the nature of the structural laws on which cinema 

is based, especially with the entry of digital technologies and virtual 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 
 

177 

environments, as well as the manufacture of digital characters regardless of 

their forms, features and bodies, with the abundance of graphic works in 

aesthetic formulations. The methodological framework included the research 

problem, which is determined by the following question: How to employ the 

aesthetic work of daydreams in the cinematic film? And then the researcher 

determined the importance of the research, as well as the research objectives 

and limits. The theoretical framework included two topics, the first topic: the 

psychology of daydreaming. As for the second topic: the structural aesthetics 

of the image of daydreams. The researcher identified the indicators of the 

theoretical framework. As for the research procedures, they include the 

research method, the research tool, the research community, the unit of 

analysis, and the research sample. Finally, the analysis of the intended sample 

represented by the movie (The Call of the Beast), and the researcher came out 

with a set of results from the analysis of the research sample and conclusions. 

Key words: (beauty, daydreams, cinematography). 

 
 االطار المنهجي :

، بنية واعية يمكن قراءاتيا الفيمم السينمائيتمثل الصور المتحركة في : مشكمة البحث
في شتى النتاجات اإلنسانية، فسيل الصور ينتج نصًا قابل لمقراءة، متجاوزًا مفيوم 
اختلف المغات واالعراق والزمان والمكان، فضًل عن كونو بنية تواصمية يراد منيا 

الى ، لذا فان صناعة الصورة والتحكم في بنيتيا ومضامينيا يؤدي المشاىدالتأثير في 
الفيمم ، ىذا ما يجعل الصورة في شتغاالت الجمالية والقيم الفكريةبمورة جممة من اال

نصًا ابداعيًا ووسيمة تواصل؛ الذي تماىى مع الحياة اإلنسانية بدقائقيا  السينمائي
خيااًل عمميًا أو  او ،او حمما وتفاصيميا، ولم يدع حدثًا أو فكرة، قصة أو حادثة تاريخية

طورة أو حكايات خرافية اال وأوجد ليا المعادل الصوري، إذ الحياة اإلنسانية فنتازيا، اس
، وىذا ما ميزه عن باقي االشكال الفنية التي تعجز الفيمم السينمائيبمجمميا موضوعة 

 اليقظة، احلمومنيا في احيان كثيرة عن التعامل مع سعة الموضوعات التي تم تناوليا 
، النفسية خصية الحالممجسدة عمى اساس تصور شجوىره بنية خيالية الذي في 

والكيفية التي  جماليًا، الفيممفالمرجعية النفسية ىي من تييمن في صياغة الصورة في 
او عن  السينمائيعن طريق التقنيات الكلسيكية لموسيط  ، سواءحمم اليقظةيصنع بيا 

طريق التقنيات الرقمية التي اصبحت عنصرًا اساسيًا في صناعة الصورة جماليا في 
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كيفيات  اآلتي:لتساؤل لذا فقد حددت الباحثة مشكمة البحث في ا الفيمم السينمائي،
  ؟الحلم اليقظة في الفيمم السينمائي توظيف االشتغال الجمالي

دراستو جماليا  احلم اليقظةيكتسب البحث أىميتو من أىمية موضوع  :أهمية البحث
، السينمائية والتمفزيونية، فضًل عن توظيفو في نتاج االعمال الفيمم السينمائيداخل 

لى جانب ذلك يسعى البحث إلى تحقيق فائدة لمعاممين في  ضمن اشتغال جمالي، وا 
وكذلك لمباحثين في مجال الفنون مجال الفنون الدرامية ومنيم الكتاب والمخرجون 

 السينمائية والتمفزيونية.
الفيمم في  اليقظةحلم في اكيفيات االشتغال الجمالي الكشف عن : هدف البحث

 .السينمائي
  حدود البحث:

 في الفيمم السينمائي. احلم اليقظةمشاىد  الحد الموضوعي:
 العالمي.نتاج اال الحد المكاني:
 .6102 الحد الزماني:

 مصطمحات البحث
ىو عممية بنائية تتحقق وفق علقات تكاممية يجمع بينيما  :الجمال: التعريف االجرائي

تنظيم متسق ومتناسق، يكشف عن تصورات موضوعية وذاتية  تجمع الشكل الخارج 
 والفكر الضمني من اجل احداث تأثير في وعي المتمقي.

ىي عممية استخدام الميارات الذىنية وتوظيفيا : احالم اليقظة :التعريف االجرائي
حالة االشباع عمى مستوى لمشخصية لموصول إلى تحقيق االىداف والرغبات مما يحقق 

 .الخيال الشخصي
 االطار النظري :

 المبحث االول: سيكولوجية احالم اليقظة
احلم وفي االساس في األحلم ىو الخيال، البعيد عن القوانين والتابوات،  
ول الشخص فييا تحقيق رغباتو اتتدفق سمسمة من األفكار والمشاعر التي يح اليقظة

المعمقة والمستعصية في الحياة الواقعية، بما يحقق اشباعًا عن رغبة في النفس والسعي 
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الرضائيا عمى مستوى الخيال، اذ ان الخيال ))ىو مادة احلم اليقظة ىو ممكة اساسية 
ا من تمك الممكات العقمية التي تقوم عمى عناصر متعددة في من الممكات العقمية ولعمي

الحياة العقمية كما ان ىذه الممكة تمتد بعيدا لتنفذ وتتفاعل مع الممكات العاطفية 
. وغالبا ما تحدث أحلم اليقظة ىذه في أوقات االزمات، (0)واالمكانيات السموكية لمفرد((

فشل أو االحباط، أو حتى القيام بالفعل بوصفيا وسيمة دفاعية لإلنسان لميروب من ال
المنحرف، فيتشكل الحمم عمى أساس نسق من الصور المترابطة ولكن عمى وفق تفكير 
شخصية الحالم، وما يميز أحلم اليقظة، أنيا كما ىو اسميا تحدث في اليقظة وليس 

الحالم. في النوم، فتكون إرادة واعية تشكل أحداث الحمم بطريقة ترتبط وافكار شخصية 
يما أحلم وفي الحالتين ينسحب الحالم من ي)أحلم المنام وأحلم اليقظة كمت)إذ ان 

بانشغال الفكر  ومن النوم وفي أحلم اليقظة يكون انسحاب والحياة وفي المنام انسحاب
إلى ما ينصرف اليو تفكيره وىو يحمم، وفي المنام قد يتقنع الحالم واما  تماماً  ووانصراف

 .(6)(في حمم اليقظة فحضوره صريح وواضح(
دارين ارنوفسكي(، نرى أن المخرج قد وظف )ففي فيمم )البجعة السوداء( لممخرج    

مشاىد أحلم اليقظة التي تعيشيا البطمة، وىي تعتقد أن كل من حوليا يسعى إلى 
افشاليا وىي تقوم بدور البطولة في مسرحية )بحيرة البجع(، فكانت أحلم اليقظة تعكس 

 ا تجاه االخرين. بالتفصيل طبيعة التفكير السمبي والسوداوية التي تعيشيا البطمة ونظرتي
تعرف أحلم اليقظة بانيا ))عممية تفكير تؤدي إلى تحويل االنتباه بعيدًا عن 
ميمات جسمية أو عقمية مستمرة ولجوئة إلى سمسمة من الخياالت تبعده عن الموقف 

. وتعد من الظواىر النفسية التي من الممكن أن (3)الحالي إلى زمان ومكان مغايرين((

                                                           
، ص (0191لبنان، دار الجيل، –ابواب العقل الموصدة باب النوم وباب األحلم، )بيروت عمي كمال،  (0)

819 . 
(، 6112دار نوبميس، )لبنان،عبد المنعم الحنفي، موسوعة عالم عمم النفس التحميل النفسي للحلم، (6)

 .682ص
النفسية لدى طمبة الجامعة، رسالة ماجستير، كمية عمي تركي نافل القريشي، احلم اليقظة وعلقتيا بالصمة  (3)

 .66، ص6116االداب جامعة بغداد، 
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من الحدود المعقولة من دون المبالغة بيا، فيي تعد عالمًا واسعًا يمارسيا الجميع ض
يفتح لشخص افاقًا جديدة عمى رؤاه المستقبمية المجيولة، وتعد العممية النفسية التي 
تسمح لمشخص في عيش افكارة البعيدة أو مستحيمة التحقق اذ ان أحلم اليقظة توظف 

توى الخيال الشخصي، وبذلك تعد من لموصول إلى تحقيق االىداف والرغبات عمى مس
الوسائل النفسية التكيفية تعيش التجارب التي لم يتم المرور بيا أو األحداث مستحيمة 
الوقوع والعيش بيا كانيا قد تحققت. وىذا ما يمكن تأشيره في فيمم )تذكار( لممخرج 

لعديد من )كريستوفر نوالن( اذ يعيش البطل ازمة مقتل زوجتو ، وىنا يبدأ في عيش ا
األحداث عن طريق أحلم اليقظة، التي تجمعو بزوجتو أو التي تمكنو من قتل السارق 

تنسجم وخصوصية األحداث  االحلمقبل قتل زوجتو، فكانت االشتغاالت الصورية ليذه 
 في الفيمم. 

تساعد احلم اليقظة عمى تنمية التفكير والتخيل لدى الشخص واختلق عالم 
اقامة علقات مع اشخاص حقيقيين أوخياليين عمى حل مشكلت  افتراضي خيالي في

وتقوي من شخصيتو ويؤدي إلى تحسين نفسيتو ويحقق لو التوازن النفسي،  ،يتعرض ليا
وأحلم اليقظة تدور حول رغبات، واحيانًا تكشف عن صراعات قد كبتت اذ يرى فرويد 

ن نتاجات الخيال تمثل ))ىي تصورات وتمثلت وتكون بييئة مشاىد وحوادث، وىي م
، ال يختمف مفيوم )فرويد( عن عمماء (8)حرفيا اما ارضاء لمطموح او ارضاء لمرغبات((

النفس تجاه ماىية احلم اليقظة، النيا عمى وفق تصوراتيم وطروحاتيم نوع اساسي من 
بالحاجة انواع احلم االنسان، اذ يرى )يونغ( بانو احلم اليقظة اشبو بـ ))الية مدفوعة 

. فما نراه في احلم اليقظة يرتبط بتحقيق عممية (2)لمتوازن او التشبيو او التعديل((
التوازن ما بين الضغوطات التي يعيشيا االنسان ما بين ما يريده من تحقيق للماني 
والرغبات، وىذا ال يختمف كثيرا عن تصور )ادلر( تجاه احلم اليقظة، التي يرى ))بان 

لم النوم ىي محاولة لتحقيق االماني، غير انو بينما يحدث ىذا التحقيق مثميا مثل اح
                                                           

 .62ص ، (6116ت، مصطفى غالب، )لبنان، دار مكتبة اليلل، فرويد، االحلم،  (8)
 لمترجمة السعود، )بغداد، دار المأمون سعدون الواقع، ت، صبار الى الفنتازيا، مدخل ت.ت ابتر، ادب (2)

 .681(، ص 0191 .والنشر
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في احلم النوم يأتي بصورة مستترة، اال ان ىذا التحقيق في احلم اليقظة يأتي بصورة 
تقدم من افضل لممخرج )كينيث براناه( ، ولعل فيمم )ساندرال( (2)مباشرة واقل تسترًا((

؛ فطبيعة حياة ىذه الفتاة )ساندريل( تدفعيا إلى األمثمة عن مشاىد أحلم اليقظة
ممارسة أحلم اليقظة لمتخمص من قسوة وصعوبة الحياة برفقة زوجة ابييا واختييا غير 

 الشقيقتين، فتتخيل أنيا ستصبح زوجة االمير، وما رافقو من أحداث ترتبط بالفيمم. 
التحقق كأحلم  تطمق أحلم اليقظة عمى االداءات البعيدة عن الواقع وصعبة

الفلسفة الذين يتخيمون حياة مثالية متماسكة أو غير متماسكة، إال أن أحلميم كثيرًا ما 
وكثيرًا ما يرى أن كما كبيرًا من االختراعات كانت في نظر االغمبية  تنقمب إلى حقائق.

مستحيمة التحقيق إال في أحلم اليقظة، ولكنيا أصبحت حقيقة واقعة في ما بعد، إذ 
دفعت ىذه األحلم اصحابيا إلى البحث والدرس والكفاح حتى تحققت. فاحلم اليقظة 

ت من انقطاع او توقف انتباه الفرد وتركيزه عما كان يشغمو في تمك المحظة، ىي ))حاال
وانصرافو بدال  من ذلك الى متابعة عممية تمقائية واتوماتية من التفكير ومع انو قد 

بتداء لسمسمة افكاره الجديدة اال انو ال يممك السيطرة الكاممة يمارس اختيار نقطة اال
 . (2)عمى سمسمة افكاره وصور خياالتو((

يمجا معظم األشخاص إلى أحلم اليقظة المكونة من االمنيات والخياالت التي 
تتمناىا الشخصية وتبحث عنيا في ذاكرتيا، ولكن االسوياء سرعان ما يعودون إلى 

االستغراق الشديد فييا إلى درجة استنفاذ جزء كبير من الطاقة، فذلك يؤدي الواقع، اما 
االسراف فييا بشكل عصابي مرضي، قد ينتيي إلى العجز عن التمييز بين الواقع 
والخيال، فأحلم اليقظة تعد ))ظاىرة عامة من نتاجات الخيال وخياالت منطمقة يمكن 

 (.9)ملحظتيا في االصحاء كما في المرضى((

                                                           
 .210عمي كمال، ابواب العقل الموصدة باب النوم وباب األحلم، مصدر سابق، ص (2)
 .811عمي كمال ابواب العقل الموصدة باب النوم وباب األحلم، مصدر سابق، ص (2)

(8) Freud S ,The Complete Introductory Lectures on Psychoanalysis. Alden and 
Mowbray Ltd at the Alden Press, Oxford,1964, p98. 
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في فيمم )منزل األحلم( لممخرج )جيم شيريدان(، عد حمم اليقظة احد  
العناصر االساسية الي اسيمت في صياغة العمل الفني جماليًا عن طريق استحضار 
الصورة الذىنية واشتغاليا وتوظيفيا في انجاز الفيمم ضمن رؤية جديدة في طريقة 

ذي ترك وظيفتة في نيويورك لينتقل ال (ويل)المعالجة. تدور قصة الفيمم حول الناشر 
، ليستقر في المنزل المثالي، ليكتشف ان امرأة واطفاليا اخرمع زوجتو وابنتيو إلى بمد 

قتموا في المنزل، ذلك الشخص الذي كان يعتقد انو يحيى حياة مستقرة مع عائمتو 
مفيا ليتفاجأ بامور أخرى لم تكن في الحسبان، فتمك الشخصية اليادئة كانت تخفي خ

شخصية أخرى، شخصية تعرضت الزمة نفسية ، جعمتو يعيش في مستشفى للمراض 
العقمية حينما فقد زوجتو وابنتيو، ولم يستطع انقاذىم بل تم اتيامو ىو بقتميم، ورفض 
)ويل( ىذا الواقع، وعاش بخيالو في حمم يقظة يرى فيو اسرتو تحيا معو من بداية الفيمم 

و يعيش في خيالو وليس الواقع. عمد صانع العمل إلى وحتى يتضح في النياية ان
تكوين واقع افتراضي تتجسد فيو تمك الصورة الذىنية المتخيمة عمى وفق رؤيتو االبداعية 

وتحويميا إلى منجز مرئي عن  (ريل)طبيعة الحدث المتخيل لمشخصية عن معبرة 
 طريق الصورة الذىنية. 

، قصة خيالية تقع ضمن أحلم (جيوسوننورمان )ويعد فيمم )الزائف( إخراج 
اليقظة لتمتزج مع الواقع في نياية الفيمم، والذي تدور قصتو حول شخصية )البرت 

يتحول من صديقًا لو، والذي )بوكس( فرانكمين( البالغ من العمر سبع سنوات، يتخذ 
جل ، سمى نفسو )بوكس(، وىو ر صورة في كتاب التموين ليصبح صديًقا لو ومستشاًرا لو

وىمي وساحر فرنسي يساعد )البرت( في أن يجتاز ازمة موت والدتو المفاجئ واالنتقال 
العمل خيالي غير منطقي. ىذا ىو نوع من  لمعيش مع شقيقة الحاضنة لوالدتو،

التي تتطمب القميل من الواقع، اذ استخدم الذىن خدعة  المنطقيالقصص الخيالية غير 
سمة من االفكار واالفعال عمى شكل حمم اليقظة الخروج من كتاب التموين لطرح سم

استغرق التخيل عمى شكل قصة خيالية تشمل نموذج حمم يكشف لنا الجوىر 
 الخارجي. المظيرالشخصيات الكامن خمف 
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 جماليات بنائية صورة احالم اليقظة  المبحث الثاني:
ان خصوصية التعبير الجمالي في الصورة السينمائية تعتمد عمى تنوع 
الصياغات الفنية وقدرة صانع العمل عمى تشغيل اكثر من عنصر داخل فضاء المقطة 
الواحدة، او عند تركيبيا مع سياق المقطات االخرى، والذي يتطمب البحث عن 

 عناصر المغة السينمائية. اشتغاالت وتفعيل 
ان السمة الغالبة عمى صياغات احلم اليقظة ترتبط بالقدرة صر البنائية: اوال: العنا

في التصوير عمى تفعيل عمل العناصر المغوية من اجل انتاج مستوى من الجمالية. و
احلم اليقظة مرتبط بقدرة المخرج عمى ادارة آلة التصوير اليصال ما يريد ايصالو لنا، 

عي في فيم حدود االطار وتشكيمية الحركة فيو، وان يخضع توظيف تقنيات الكاميرا لو 
اذ يبنى وىو ما يعني التركيز عمى التوظيف المتقن النتاج المعنى نفسيًا وجماليًا، 

السياق الصوري اختيار دقيق في تسمسل الصور، سواء من حيث الحجوم أو الزوايا 
درة المخرج عمى والحركة، بل وحتى نوعية اختيار العدسة، فكل ىذه التقنيات ترتبط بق

االختيارات التي يعتمدىا صانع اختيار االفضل في ايصال المعنى المطموب، فتكون 
. ان (1)لقطات التصويرالعمل حاسمة في بناء تمثلت احلم اليقظة داخل سياق 

في بنائية حمم اليقظة تتنوع بتنوع االحداث إذا فيما كانت واقعية او االضاءة توظيف 
فنتازية، بلغية او متخيمة، وكذلك طبيعة البيئات المكانية، فيما اذا كانت واقعية او 
اماكن افتراضية تمت صناعتيا عن طريق برامجيات الحاسوب، وكذلك انواع 

مسوخ وعمالقة او شخصيات  الشخصيات مثل شخصية انسانية اعتيادية او شخصيات
صغيرة ال يمكن رؤيتيا بسيولة، ىذه التفاصيل كميا التي يمكن العثور عمييا في احلم 

في التعبير عنيا وتطوير دالالتيا وتأثيرىا النفسي والجمالي.  تساعد االضاءةاليقظة، 
ية حمم قيمة تعبيرية، يمكن رؤية معطياتو الداللية والنفسية والجمالية داخل بنولمون 

اليقظة، وىذا ما يجعل المون حاسمًا في ىيمنة معنى معين او اثارة فكرة نفسية معينة، 
وترى الباحثة ان المون يؤدي دورًا رئسيًا في انتاج المعنى في المشيد الحممي، فضًل 

                                                           
 (9) https://www.researchgate.net/publication/330262539_altqnyt_alsynmayyt_f 
y_aflam_ma _bd_ alhdatht  

https://www.researchgate.net/publication/330262539_altqnyt_alsynmayyt_f%20y_aflam_ma%20_bd_%20alhdatht
https://www.researchgate.net/publication/330262539_altqnyt_alsynmayyt_f%20y_aflam_ma%20_bd_%20alhdatht
https://www.researchgate.net/publication/330262539_altqnyt_alsynmayyt_f%20y_aflam_ma%20_bd_%20alhdatht
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عن ابراز القيم الجمالية والتعبيرية، وتجسيد دالالت االفكار، كما ان لمون القدرة عمى 
ه المتفرج صوب تفصيل معين، ويضاف الى ذلك القدرة عمى تحميل المون شد انتا

معاني عديدة ترتبط بالشخصيات داخل المشيد الحممي او التوظيف االخراجية 
لممعالجات الصورية للحداث الحممية، اذ يعمل السياق عمى تحديد المعاني وتطورىا 

تركس( لممخرج )االخوان في بنائية المشيد الحممي، وىذا ما تجسد في فيمم )ما
واشوفسكي(، اذ استخدمت الوان متباينة بين االخضر واالزرق واالسود تبعًا لمعالم 

 الذي تدور فيو االحداث.
في الفيمم السينمائي  القدرة عمى سرد األحداث ووصفيا، وال سيما في  السرديمتمك 

احلم اليقظة التي تعتمد عمى بناء سردي مغاير، النو يعتمد بناء متشظيًا مركبًا، عن 
فضًل عن قدرة السرد الصوري في انتاج االفكار  طريق تداخل الوصف والسرد،

مى امكانية التلعب بالمستويات الزمنية ان السرد الصوري يتوفر ع والدالالت الصورية.
وتشظي المكان عمى اساس سياق خاص، فالسرد يعني القدرة عمى التحكم في كمية 

جمالية أو درامية أو نفسية، لذا فان  المعمومات وزمن عرضيا أو اخفائيا الغراض
. (01)ضرورة وجود السرد في البناء الصوري يرتبط بـ ))الكيفية التي تروى بيا القصة((

وشخصية السارد يمكن ان تكون مشاركة بشكل مباشر في األحداث ما ىو في حمم 
اليقظة، فشخصية الحالم ىو من يرى ويجعمنا نرى ما يراه، فجميع الصور التي تتدفق 
في حمم اليقظة نراىا عبر عيني السارد وحده، وىذا ما يجعمنا نعيش الحالة النفسية التي 

اما االحداث المسرودة فيي ترتبط بعممية الترتيب سارد. ال –تعيشيا شخصية الحالم 
الزمني، عن طريق سمسمة الحوادث التي تقع عمى اساس السبب والنتيجة، في انساق 
سردية يتم بيا عرض االحداث عمى اساس طبيعة الترتيب الزمني الخاص بكل نسق او 

م اليقظة قد تأخذ احد ان احل علقة السارد باالحداث المسرودة من حيث ارتباطيا بو.
ىذه االنساق أو تجمع أكثر من نسق في بنائيتيا، أو توجد نسقًا خاصًا يعتمد عمى 

                                                           
، 6حميد الحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، )بيروت، المركز الثقافي العربي، ط (01)

 .82(، ص0113
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التشظي وعدم الترابط ما بين الصورة المرئية، وىو ما يقترب من طروحات سرد تيار 
الوعي، اي ىناك مجموعة صورة منقطعة بعضيا عن بعض، اال انيا تقدم في سياق 

مستقرة أو ذات علقة، وانما تكون صورة متفردة تحمل كل صورة صوري، فل تبدو 
عدم االلتزام بخطية السرد الكلسيكي داللة ومعنى أو بناء تشفيري وترميزي. مثل 

التقميدي، واالبتعاد عن التركيز عمى شخصية واحدة، وانما ىناك أكثر من شخصية 
يد أكثر غموضًا وقمقًا وحدث يمكن رصده داخل حمم اليقظة، وىو ما يجعل من المش
السردية المألوفة  النظمفي عرض األحداث المصورة. ان السعي الحثيث الى كسر كل 

ىو جوىر بناء مشيد الحمم، فيعكس ىذا السياق السردي طبيعة النفس وقمقيا أو 
مرضيا الموجود بالنسبة الى شخصية الحالم، فيحمل مشيد الحمم العديد من الدالالت 

ية التي تتجاوز طروحات المشاىد االعتيادية التي يمكن رؤيتيا في السرد والبنى الجمال
الذي يعتمد الوعي والموضوعية في بناء األحداث الصورية المسرودة داخل بنية 

ان توظيف أساليب سردية متعددة في مشيدية الحمم اليقظة، يكشف عن  المشيد.
، مثل تم تدمير خطية/ السرد من طرائق سردية مغايرة من اساليب في االعمال التقميدية

قبل صانعي األفلم، يتيح لممتمقي نوع المشاركة االيجابية في اطار من التكثيف الزمني 
 والمكاني المعبر عن كمية المشيد الحممي.

في احلم اليقظة خصوصية تشكيمية وبنية داللية فضًل عن المكان وممحقاته  يمتمكو 
الكثير من المعمومات عن  يحملطبيعتو الجمالية؛ الن المكان ىو بنية دالة 

مرتبط  فالمكان، ))نقصالشخصيات وما تخبئو من افكار أو اسرار أو عقد ومركبات 
ترتبط اجزاؤه باالحاسيس والدوافع والحاجات... ويستند الى خصائص ذاتية تميزه و 
سواء . و (00)بعلقات انشائية يجري اظيارىا من خلل الوسائل التعبيرية التمفزيونية((

أكان المكان محاكاة واقعية وتماثمية، ام كان خيااًل غير منضبط أو حتى اسطوريًا، 
يبقى محافظًا عمى قدرتو في انتاج مستويات من الدالالت المتعددة وكذلك الكشف عن 

جمالية والفكرية، وال سيما ان المكان في احلم اليقظة يتميز من بقية انواع المعطيات ال

                                                           
 .62(، ص6116عمان، دار الشروق لمنشر والتوزيع، طاىر عبد مسمم، عبقرية الصورة المكان، ) (00)



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 
 

186 

االماكن، انو مكان خاص وذاتي وليس لو علقة بتفاصيل الواقع، لذا فان ))المكان 
سواء كان واقعيًا ام خياليًا يبدو مرتبطًا أو مندمجًا بالشخصيات كارتباطو واندماجو 

))مجرد خمية تقع فييا األدوات لم يعد المكان و .(06)بالحدث أو مجريات الزمن((
الدرامية، بل أنو عنصر شكمي وتشكيمي من عناصر العمل الفني وأصبح تفاعل 

، الن المفيوم القصدي في البناء (03)العناصر المكانية فيو يشكل بعدًا جماليًا((
 السينمائي او التمفزيوني يعتمد عمى ابتكار متكامل لممكان، سواء عمى مستوى
الديكورات أو االكسسوارات التي تمثل مكملت اساسية ال غنى عنيا في بناء المكان، 
وىو ما يجعل المكان في مستوى اشتغال مغاير عن المكان في الواقع الحياتي، انو بنية 
مكثفة مشاركة في األحداث تحمل العديد من الرموز واالستعارات وبنى شفرية يمكن 

المعمومات المرتبطة بشخصية الحالم، أو تفاصيل الحمم. حميا لموصول الى االفكار و 
المكان في احلم اليقظة بنية متفردة النو يسعى الى ايجاد روابط جديدة تفسر ما يمكن و 

تفسيره للحداث في الفيمم السينمائي، فيكون المكان الحممي مكانًا افتراضيًا غير معيش 
تفسيرىا وتحميميا لموصول الى الدوال اال انو يحمل العديد من االشارات التي يمكن 

 الجمالية في بنية المشيد.
احد العناصر االساسية في لغة الوسيط السينمائي فالصورة بناء ايقوني  الزمنويعد 

يحتاج الى داللة زمنية من اجل ان تصبح ذات معنى واضح ومباشر، اذ ان ىنالك 
ا بواسطة الزمن، وليس المكان ارتباط جوىري بين الزمان والمكان, الننا نعرف أنفسن

المغة تمتمك القدرة عمى التعبير عن الزمن؛ الن الدال  عناصرفحسب وانما جميع 
 الزمني ميم في تثبيت المعاني واالفكار. 

الصورة في احلم اليقظة يمكن ان تصبح داللة زمنية اال انيا زمن مركب يجمع 
والمستقبل(، فتكشف األحداث عن صورة المستويات الثلثة )الحاضر، والماضي، 

كامنة، ولكنيا تتحول الى فعل حال تحقيقيا، داخل شخصية الحالم نفسيا، وتتحقق عبر 
                                                           

الثقافة واالعلم، دار الشؤون الثقافية، روالن برونوف، عالم الرواية، ت: نياد التكرلي، )بغداد، وزارة  (06)
 .19(، ص0110

 .3(، ص 0199مجموعة من الباحثين، جماليات المكان، )المغرب، دار قرطبة لمطباعة والنشر،  (03)
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حاضر جديد بالنسبة الى حاضر آخر غير الحاضر الذي كانت فيو، وىنا ال بد 
لمصورة من ان تكون حاضرة وماضية، حاضرة وسابقًا ماضية في آن واحد فتصبح 

مزدوجة، وتلزم شعورًا يعطييا بالضرورة مظيرًا متقمبًا أو متقطعًا ما دامت االزمنة 
تتحول الى فعل داخل الزمن، وتغدو الصورة مفعمة بالزمن و))متخيل يظير عمى شكل 

، معتمدًا عمى صيغة المعالجة الدرامية لمحدث، واالعمال (08)تقمبات وانقطاعات((
اظيار التناقض ما بين الصورة المرئية والحياة  السينمائية افادت من ىذه االزمنة لغرض

وللخبار عن الزمن في بنية الفيمم، فضل عن تضاريس المكان، أو النفسية لمشخصية. 
االزياء واالكسسوارات، والحوارات المباشرة، وكمما كان ىذ االخبار موضوعيًا ومشابيًا 

القناع، لذا فان عممية ادراك لمتجربة الفيزيقية اإلنسانية، كمما حظي بفرص اكبر عمى ا
))باإلدراك النفسي، ويرتبط المكان باإلدراك الحسي، وقد يسقط اإلدراك الزمن ترتبط 

تجاوز المفيوم  ،(02)النفسي عمى األشياء المحسوسة لتوضيحيا والتعبير عنيا((
الموضوعي، وارتكز بشكل كمي عمى التعامل الذاتي وتيشيم الدوال الزمنية التي تحيل 

ى الحاضر أو الماضي أو المستقبل، وجعل الزمن تركــيبة تجمع لحــظة )االن( ال
المســتويات الزمنية الثــلثة، في تداخل يبدو الحمم أو الخيال، والمستقبل أو الماضي، 
وحدة واحدة ال يمكن التمييز بينيم، فضل عن التكرار والتلعب المتقن في تحريك 

 قاف أو العودة بو. الزمن في اتجاىات شتى، فاالي
ويمكن تأشير نوعين من الزمن داخل احلم اليقظة، وىذان النوعان يرتبطان 

الزمن الموضوعي  النوع األول:بطبيعة األحداث في الحمم، وىما عمى النحو اآلتي:
)المادي(: وىو الزمن الذي يقدم بو مشيد الحمم، يكون مرتبط االطار الموضوعية 

 النوع الثاني:خبر عن المدة الزمنية داخل سياق الحدث نفسو. للحداث الحممية، فيو ي
الزمن الذاتي )الداخمي(: ويرتبط بزمن شخصية الحالم، فيو ال يعيش زمنو الموضوعي 

واذا كان الزمن الموضوعي الخارجي ىو  االعتيادي بل زمن خاص يرتبط باللوعي،
                                                           

(، 0111ت، حسن عودة، )دمشق، وزارة الثقافة المؤسسة العامة لمسينما، الزمن،  -جيل دولوز، الصورة (08)
 .020ص

 .22(، ص0198سيزا قاسم، بناء الرواية، )القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  (02)
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بواسطة الذاكرة، وىو  زمن الحاضر فان الزمن الداخمي ىو زمن الماضي المستحضر
بعبارة ادق ىو زمن الديمومة، اي الزمن ،))و زمن المستقبل المعاش في حمم اليقظة

الجاري ال الزمن المقاس، الننا اذا قسمنا الزمن فمعنى ذلك اننا افترضنا توقفو بين 
 .(02)نقطتين والشيء المقاس ىو شيء جاىز بينما الديمومة زمن يجري ويتكون((

ان طبيعة البناء الزمني داخل مشاىد الحمم يرتبط بالقدرة عمى تفعيل أكثر من 
مستوى زمني، وكذلك الكشف عن التداخل الكبير بين ىذه المستويات التي تتقاطع 

احلم وتمتقي داخل فضاء المقطة السينمائية، اال ان الداللة الذاتية لمزمن تييمن عمى 
سي ليذه األحداث الحممية، وىو ما يتطمب من بسبب خصوصية التركيب النف اليقظة

  المخرج التعامل بشكل ذاتي مع الزمن.
ان عممية توظيف البرامجيات التقنيات الرقمية ومحاولة بناء ثانيا: البيئة االفتراضية: 

في الفيمم السينمائي ىو تحتوي احلم اليقظة البيئة االفتراضية التي  تصور اولي عن
 مشيد الحممي؛ الن عممية صناعةمفي تنفيذ التصميم التشكيمي ل ضرورة تقنية وجمالية

البيئة االفتراضية بتفاصيميا وتكويناتيا كافة تؤدي الى تحقيق الخطوة االولى في تحقيق 
فيظير البناء التكويني لمبيئة االفتراضية اساسيًا في لحمم اليقظة، التأثير المطموب 

سسوارات، واضاءة والوان، فيي الفضاء الذي تصور المكان بما يحويو من ديكورات واك
تتحرك بو الشخصية سواء اكانت ىذه البيئة االفتراضية واقعية أي مماثمة الماكن 

 موجودة في الحياة أم اماكن خيالية.
افتراضية في احلم  البرامجيات الرقمية ينطمق من القدرة عمى بناء بيئة ان عمل 

ن وتوزيع الكتل او عن طريق البناء التشكيمي اليقظة، سواء عن طريق طبيعة التكوي
يتطمب التعامل مع تصميم حركي  احلم اليقظة انوتدرجات االلوان وطبقات الضوء، 

واالفعال،  التكوين الفاعل يعمق من داللة الحركةو ديناميكي، داخل المقطات والمشاىد، 
لذا فان  حلم اليقظة،اويعكس تصورات فكرية بما ينسجم خصوصية االحداث في 

 الحاسوب تتعامل مع البيئة االفتراضية عمى اساس القدرة عمى تجسيد برامجيات
                                                           

بيروت، دار الفرابي لمنشر والتوزيع، –مصطفى التواتي، دراسة في روايات نجيب محفوظ الذىنية، )لبنان  (02)
 .080(، ص6119
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لصناعة ))عالم خاص  الحلم اليقظة،االحداث بصورٍة تحمل االبعاد الفكرية والجمالية 
 .(02)تستيين بالمتمقي(( ال يمكن تكذيبو أو االحساس بأنو خدعة بسيطة غير متقنة

ان صناعة البيئة االفتراضية وتصميم اماكن رقمية متكاممة مع الشخصيات وحركتيا 
في تصميم البرامجيات والتكنولوجيا الحديثة، التي  اساسيىذه البيئة مطمب  فضاءداخل 

فـ  تمتمك القدرة عمى تصميم الواقع الحممي بغض النظر عن طبيعة سماتو الشكمية،
ن في االعمال الفنية البصرية فيي مصممة بطرائق اكثر الرقمية الموجودة اال ))االماكن

وثراء، اقرب الى عالم الواقع، من ناحية واكثر غرابة بالنسبة اليو من ناحية  براعة
القدرات في برامج الحاسوب تمّكن صانع العمل من اختيار معالجاتو و ، (09)اخرى((

الصورية بطريقة نستطيع التحكم بيا بما يتجاوز جميع القوانين الوضعية في الفيزياء او 
متكاممة تعبر عن خصوصية الحمم وغرائبيتو،  افتراضيةالقوانين الحياتية ليكون بيئة 

فالتقنيات الرقمية تمتمك القدرة عمى تجسيد احلم اليقظة والتعبير عنيا، واصبح 
 ان ،(01)حول المكان وخرقيا، في االماكن الرقمية(( اعد المستقرةباالمكان ))انتياك القو 

بنية ابداعية قصدية غرضية الجل تنفيذ بعض االفعال  ىذه التصاميم التشكيمية تكون
الحممية المألوفة او غير المألوفة، اعتمادًا عمى القوانين  الخارقة أو اظيار الشخصيات

 مائي سواء عمى مستوى المقطة أو المشيد. فقدالتي ارتكز عمييا الفيمم السين الجمالية
الكثير من المشاىد في االفلم ذات الموضـوعات  ))دخمت تقنيات الحاسـوب لتنفيذ

المغوية الفنية مثل آلة التصوير واالضاءة  العناصر بعضالمخـتمفة، بل تدير عمى 
. ان بناء احلم اليقظة ال بد من ان (61)الدرامية(( والمونتاج والمكان وحتى الشخصيات

تكون خاضعة عمى وفق رؤية مركزية تحقق المعالجات االخراجية والحاجة الدرامية في 
فتعمل الحقيقة ، حمم اليقظةابراز الشخصيات الحالمة، او البيئة التي تتخيميا في 

                                                           
 (6100دار الشؤون الثقافية العامة،  )بغداد:ماىر مجيد ابراىيم، التناص االسطوري في السينما العالمية،  (02)

 .019ص ،
 .616(، ص6101، )القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 0شاكر عبد الحميد، الفن والغرابة، ط (09)
 .612شاكر عبد الحميد، الفن والغرابة، مصدر سابق،  (01)
 .012سابق، صالعالمية، مصدر  ماىر مجيد ابراىيم، التناص االسطوري في السينما (61)
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لم تعد توجد االفتراضية عمى ))خمق اشياء ال يمكن ان توجد ابدًا في الحقيقة او اشياء 
لصانع العمل  ، وىذه االمكانات الحديثة تتيح (60)او حتى اشياء لم توجد بعد((

امكانيات صناعة بيئة مشاىد الحمم بطريقة جديدة متفردة عبر توظيف كل ما ىو 
واصبحت عناصر غريب وغير مألوف داخل فضاء الصورة في الفيمم السينمائي، 

داخل البرمجيات، مثل المكان، الديكور، عمى ما ىو مصنع  الشكل الفني تعتمد
 .فضل عن المؤثرات الصورية الرقمية االكسسوار بانواعيا

مصورة ىي تستعرض  ان المقطات المصورة ىي اجزاء مقتطعة من المكان، فمكل لقطة
بالطبيعة  جزءًا من المكان؛ الن اختيار جزء ما بعينو دون اخر ال بد من ان يرتبط

لقطة في العمل من غير وجود  ظة، إذ ال يمكن تجسيد وتصوير ايالبنائية لحمم اليق
قد تلشى بفعل القدرة عمى بناء مكان خاص ال  مكان، أو ان الفيم الكلسيكي لممكان

، إذ يظير المكان الحممي ))متداخًل عمى الفيمم السينمائي يمكن العثور عميو اال داخل
ويسرع ويتغير فـي نوع من االنكار او ويتسع ويبطئ  نحو كبير يتجمد وينكمش ويتمدد

فـتكون الصورة اشارات دالـة عـمى  ،(66)الصورية المألوفة(( التجاىل لمعلقات المكانية
، فالصـورة في البرامجيات المشاىد المكان أو التصور الـذي يريد المخـرج ايصـالو الى

تكوين تصور فيميا و الرقمية بنية افتراضية وخيال يعتمد عمى وعي وعقل المتفرج في 
السينما في ما بعد  ))العقل السينمائي يخمق عالمًا تقوم ، إذ انتجاه االفعال الحممية

  .(63)باعادة التفكير فيو )واحيانًا تعيد خمقو عمى نحو مرن((
دور وظيفي وجمالي تتم معالجة االضاءة في المقطات ولبرامج االضاءة الرقمية 

أو خفض مستوى إضاءة تمك المقطة، وتغيير لون تمك التي تم تصويرىا عن طريق رفع 
االضاءة أو شدتيا أو نصوعيا وخفوتيا، وىي بذلك توفر امكانية التصحيح والتصميح 
في اشكال ومستويات والوان االضاءة لمصورة وتسمح بتغيير كمي وشامل بتنويعات 

                                                           
, 0111, السنة الثامنة , سوريا: 90اميمة الدكاك, الحقيقة االفتراضية, مجمة الحاسوب والتقنيات, العدد  (60)

 .36ص
 .612شاكر عبد الحميد، الفن والغرابة، مصدر سابق،  (66)
 .030(، ص6111احمد يوسف، )القاىرة، المركز القومي لمترجمة، ، دانيل فرامبتون، الفيمموسوفي، تر (63)
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ى تحقيق وصواًل الواشكال مختمفة إلضاءة المقطة بما يتناسب مجريات االحداث 
 .الصورة االفتراضية لممشيد بواقعيا المتخيل، داخل اطار الصورة الحممية

ان عمل التقنيات الرقمية لم يتوقف عند حدود الصورة، وانما امتدد الى الصوت، 
وخصوصية البيئة االفتراضية او  يتناسبمن حيث تصميو وتصنيعو او تعديمو بما 

المؤثرات الصورية او حتى الشخصيات المشاركة في االفعال؛ الن صناعة البرامجيات 
تتطمب توفير تقنيات مونتاج رقمية، وىذا ما اوجد برامجيات خاصة بالمونتاج، فضًل 

ان وجود ىذه العناصر الصوتية  عن توفير برامجيات مختصة بالصوت بجميع انواعو،
ان ي من تمنح البيئة االفتراضية قدرة التأثير الواقعي والعاطفي بل والنفسي ايضًا، ى

أصوات  نبنيدخول ))تقنيات التخميق الصوتي المتقدم والتي نستطيع عبرىا ان 
الشخصيات الرقمية المختمفة بالكامل رقميًا قد أصبحت لدينا القدرة عمى ملء تمك 

 .(68)ة الرقمية عن واقعية العرض السينمائي((الفجوة التقنية التي أبعدت الشخصي
امتدت التقنيات الرقمية والتكنولوجيا نحو صناعة الشخصية الرقمية، وىو ما اوجد 
مساحة اشتغال جديدة لممخرجين في تناول شتى انواع الشخصيات بغض النظر عن 

االحداث كونيا واقعية او مسوخ او عمالقة، او شخصيات حيوانية، او نباتية، في بناء 
. لذا تم توظيف العديد من البرامجيات التي ليا القدرة الفيمم السينمائي الدرامية داخل

عمى ))تجسيد الواقع ضمن االحداث الدرامية في الخطاب السينمائي. من خلل تركيب 
الصورة الرقمية بما يجعل منيا الوحدة االساسية في تشكيل المشيد المرئي وما تحممو 

ي الصورة السينمائية. اضافة الى القدرة عمى جعل اواصر تركيب من متناقضات ف
ان طبيعة ترى الباحثة و . (62)المصورة(( االحداثالمشيد المرئي بما يتلءم وطبيعة 

بتوظيف الرسوم المتحركة في  ايضايتم االحداث في بنائية احلم اليقظة التعامل مع 
وعند صناعة افلم الرسوم المتحركة يتم االستعانة تحقيق عممية السرد داخل الحمم، 

                                                           
(24) Ohanian, Thomas Michael, A. Philips, Digital Filmmaking, 4th ED, London, Focal 

Press, 2012, p114. 
عباس فاضل, برامج معالجة الصورة الفضائية وكيفيات اشتغاليا عمى جماليات الصورة الرقمية لمسينما  (62)

 .39, ص 6101كمية الفنون الجميمة,  –والتمفزيون, اطروحة دكتوراه، غير منشورة, جامعة بغداد 
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)يعتمد )اذ بتقنيات وبرامج الحاسوب من اجل تحريك الصورة وتحريك اي جزء داخميا 
اعداد افلم الرسوم المتحركة بمساعدة الكمبيوتر عمى ادخال صور معينة في الكمبيوتر 

. وىذا ما (62)لصور((ومعيا ارشادات حول موضوع الحركات التي ينبغي ان تنفذ في ا
 . يجعمنا امام عوالم وشخصيات ضمن بيئة افتراضية

 مؤشرات االطار النظري
يكشف حمم اليقظة عن سرد صوري متشظ يتم التلعب وسطو المؤشر االول: 

بمستويات الزمن الثلثة داخل فضاء المكان لتجسيد االفعال واالحداث جماليًا في 
 الصورة الفممية.
تشترك التقنيات الكلسيكية والبيئة االفتراضية في صناعة حمم اليقظة المؤشر الثاني: 

 في الفيمم السينمائي جماليًا.
تعتمد الصياغات الجمالية الحلم اليقظة عمى توظيف الشخصيات الثالث: المؤشر 

بسمات شكمية مختمفة، ما بين الشخصيات المألوفة وغير المألوفة في الصورة 
 المرئية.

 ث.اجراءات البح
انجاز ىذا البحث اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي،  لغرضمنهج البحث: 

 الذي ينطوي عمى التحميل في انجاز ىذا البحث لموصول إلى اىداف البحث.
ىي المؤشرات التي افرزت من اإلطار النظري بعد عرضيا عمى لجنة  اداة البحث:

  %.11التي جاءت نتاءجيا متوافقة بنسبة *الخبراء

                                                           
واألعلم، دار الشؤون الثقافية  ماريك ىولينسكي، الفن والكمبيوتر، ت، عدنان المبارك، )بغداد، وزارة الثقافة (62)

 .023(، ص0111العامة، 
 تالفت لجنة الخبراء من االساتذة: *

 .أ.د. عبد الباسط سممان / كمية الفنون الجميمة / جامعة بغداد .0
 أ.م.د.براق انس المدرس / كمية الفنون الجميمة / جامعة بغداد.  .6
 ديالى./ كمية الفنون الجميمة / جامعة عمي زيد منيلأ.م.د.  .3
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التي اعتمدت احلم  يتمثل مجتمع البحث في االفلم السينمائيةمجتمع البحث: 
 . (اليقظة، وقد اختارت الباحثة عينة قصدية، وىي الفيمم السينمائي )نداء الوحش

اعتمدت الباحث عمى المشيد كوحدة بنائية رئيسة في فيمم )نداء وحدة التحميل: 
 الوحش(.

لكي تتناسب مع موضوع **اختيرت عينة البحث بالطريقة القصدية عينة البحث: 
 اىدافو التي تمثمت بالفيمم )نداء الوحش(. تحقيقالبحث لتلئم 
 "فيمم "نداء الوحش تحميل العينة: 

 بايونا انطونيو خوانإخراج: 
  سيناريو: باتريك نيس

 فيميسيتي جونزو  ،سيغورني ويفر تمثيل :
  .6102سنة االنتاج :

 ممخص قصة الفيمم :
عامًا، يتشبث بوالدتو عمى حافة جرف وىي  06( البالغ من العمر كونور)شخصية 

في الياوية. يستيقظ )كونور( من الكابوس متكررًا. يدخل إلى غرفة  الوقوععمى وشك 
وفي احدى الميالي عندما تصل ساعتو من  .نوم والدتو لرؤيتيا مصابة بمرض السرطان

ينادي باسمو. تتحول  الخارج، يسمع )كونور( صوتًا من 06:12إلى الساعة  06:12
يخبره أنو سيزوره مرة أخرى  ،شجرة الطقسوس الضخمة خارج منزلو إلى شكل وحش

وسيروي ثلث قصص لو، وعندما ينيي قصصو الثلث، سيخبره )كونور( بقصة رابعة 
يكشف حمم اليقظة عن المؤشر االول:   موت والدتو.مواجيو وستكون الحقيقة عن 

سرد صوري متشظ يتم التالعب وسطه بمستويات الزمن الثالثة داخل فضاء المكان 
 االحداث جماليًا في الصورة الفممية.لتجسيد االفعال و 

                                                           
  العينة المختارة قصديا فيمم )نداء الوحش(: **

 تميز العينة عمى عدد من احلم اليقظة. .1
 تنوع الصياغات الصورية في صناعة احلم اليقظة. .2
  يتلئم ومتطمباة البحث لموصول الى النتائج المتوخاة. .3

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/J._A._Bayona&usg=ALkJrhgW9H8Z09_YxEXzo0nG4m6zZzd22A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A_%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A_%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2
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وظف صانع العمل في فيمم )نداء الوحش( التراكيب الزمنية بشكل فاعل من اجل سرد 
ال يمكن ليا االستقرار عمى مستوى زمني واحد، اذ وظف  متشظيةاالحداث بطريقة 

صانع العمل الزمن الحممي كداللة للنتقال الى بنية زمنية مغايرة عن بنية الزمن في 
االحداث الفممية بشكل عام، وىنا جاء السرد الصوري وىو يتشظى بصورة متداخمة ما 

نع العمل بشكل فاعل بين الزمن الذاتي والزمن الموضوعي، فضًل عن توظيف صا
 الزمن الذاتي عمى اساس نوعين من الزمن اشرتيما الباحثة وعمى النحو اآلتي:

وىو الزمن الذي ينتقل بو )كونور( من الزمن الموضوعي الواقعي الى  الزمن الحممي:
الزمن الذاتي النفسي الخاص، اي لقاؤه وعلقتو وافعالو مع شخصية الوحش الخيالية 

حمم يقظة. عمل صانع العمل عمى تقسيم الزمن الحممي الى زمنين، التي بناىا في 
 عمى النحو اآلتي:

وىو زمن مرتبط بزمن االحداث المعروضة، اي ما يعيشو  الزمن الحممي القريب:
 )كونور( وما يعانيو من الم وقمق بسبب مرض والدتو التي ال يريد ان يفقدىا.

و الوحش الخيالي في سرد حكاياتو الثلث، وىو الزمن الذي وظف الزمن الحممي البعيد:
فكل حكاية كانت ترتبط بزمن معين. وجاء التشظي السرد الصوري عن طريق التداخل 
الفاعل ما بين الزمن الحممي القريب مع الزمن الموضوعي او الواقعي، ومن ثم التداخل 

 اآلتي:الخلق ما بين الزمن الحممي القريب والزمن الحممي البعيد عمى النحو 
في المشيد الذي يدمر بو الوحش الخيالي بيت القسيس، والذي عرض في الدقيقة 

لكونور القصة  ثم ينيض ويسرد ،(، عمى النحو اآلتي: يظير الوحش جالساً 21:61)
ثم يبدا  ،يرمي الوحش  السقف الى مسافة حتى يسقط عمى االرض ،وبعد السرد القصة

يستدير الوحش  وتتطاير اجزاء من البيت امام كونورتتناثر ، كونور بتدمير المدخنة
الوحش: "النوافذ  وينحني، ثم يضع يده عمى كتف كونور.باتجاه )كونور( ويقترب منو 

؟اكسرىا بنفسك"، نشاىد كونور يتقدم باتجاه المنزل وفي يده  جزء من جذع الشجرة، ثم 
 .بيت، تتناثر اشلء البيتم بالييشتالوحش ينيي ثم  بجذع الشجرة،يكسر زجاج النوافذ 
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 تهشيم المنزل في الزمن الذاتي
 

ىذا التداخل ما بين زمن الحممي القريب مع زمن الحممي البعيد قد عمل عمى بناء تشًظ 
سردي صوري تداخل بشكل واع وجمالي مع الزمن الموضوعي او الواقعي حينما 

جميع اغراض وتحف يستفيق )كونور( ويبدأ بطريقة اقرب ما تكون الى الجنون بتدمير 
تدخل الجدة، تنصدم وتبكي من دون  ،ذلك يدركواثاث جدتو، قد حطميا من دون ان 

أي كلم، تذىب، يبكي كونور، وينادي: "جّدتي  !جّدتي  !جّدتي.جّدتي، أرجوِك  ! 
 جّدتي"،  لكن الجدة ال ترد عميو.

اراد من ىذا التداخل الزمني لمسرد الصوري ايجاد مستوى من  صانع العملان 
 عمى الواقع والصراع ىاالحداث التي تجر العلقات الزمنية والنفسية والجمالية ما بين 

 بطريقة فاعمة وواعية. صانع العملوىو ما نجح بو  )كونور(الذي يعيش في اعماق 
في  ةيعبر عن حالو نفسيالذي  الذاتي او الزمن الداخمي، –ان طبيعة الزمن نفسي 

من  فنتيجة لمرض والدتو وتعد حاجة ضمن المكبوتات الماضية الخو  )كونور(داخل 
بشكل حاضر عن طريق الوحش الذي  حمم اليقظةلتظير في  ،موت والدتو ةمواجي
بشخصية الوحش بشكل متكامل،  مرتبطاً  )كونور(من  تجعم في اجتياز المحنو هيساعد
من تحديد زمن المقاء واستمراره عمى طوال احداث الفيمم، وكأننا امام زمن  منطمقاً 

 م، وىو ما حمل قيمة تنبؤية بحد ذاتو.مستقبمي يتعمق باعلن زمن وفاة اال
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تشترك التقنيات الكالسيكية والبيئة االفتراضية في صناعة حمم اليقظة المؤشر الثاني: 
 في الفيمم السينمائي جماليًا.

وظف صانع عمل الفيمم )نداء الوحش( التقنيات الكلسيكية والبيئة االفتراضية في 
الفيممية، فقد وجدت الباحثة ان صانع  االحداثصناعة االماكن وخصوصيتيا داخل 

( 3D( والتقنيات الرقمية )2Dالعمل تمكن من المزاوجة ما بين التقنيات الكلسيكية )
، اذ يمكن توظيف اكبر قدر ممكن احلم اليقظةوكذلك الكروما، وال سيما في مشاىد 

لمألوف، من الصور الذىنية واالفتراضية من اجل ايجاد صياغات لممكان مغايرة عن ا
وتكفمت التقنيات الرقمية في صناعة البيئة االفتراضية بشكل احترافي في مشاىد مركبة 

العيش  المشاىدتجمع ما بين الواقع والخيال بشكل يكمل بعضو بعضًا، ويفرض عمى 
داخل ىذا العالم الخيالي الذي ابتكرتو التقنية السينمائية بخيال ابداعي، فكانت البيئات 

شبو بموحات تشكيمية مصممة بدقة وعناية فائقة، وىي تعرض التفاصيل االفتراضية ا
من الديكورات واالكسسوارات داخل ىذه البيئة، مضافًا الييا خصوصية الحركة التي 

الفنون االخرى. ان وجود الشخصية الرقمية المتمثمة  من بقية السينمائيتميز الوسيط 
قظة الذي تعيشو شخصية )كونور(، بشخصية الوحش الشجرة، عمق من داللة حمم الي

فيذه الشخصية ىي من خمق افكار وخيال )كونور( الذي كان يبحث عن اي وسيمة 
يستطيع عن طريقيا انقاذ والدتو. وقد تنوعت االشتغاالت الجمالية لمبيئة االفتراضية 
وكذلك لمتقنيات الكلسيكية في اظيار خصوصية كل مكان سينمائيًا، من حيث طبيعة 

اءة او االلوان، وكذلك المؤثرات الصورية والمؤثرات الصوتية التي كانت ترافق االض
. المشاىدىذه االماكن بشكل مؤثر يبعث بيذه الصور الرقمية داخل ذىن وعاطفة 

وفضل عن برامجيات الحاسوب والتقنيات الرقمية وظف صانع العمل العديد من 
بعممية تنفيذ الخدع السينمائية، مثل التقنيات الكلسيكية السينمائية التي ترتبط 

الموكيتات )النماذج المصغرة( او حتى توظيف الكروما في تنفيذ الكثير من البيئات 
االفتراضية، فالتقنيات السينمائية سواء الكلسيكية منيا الرقمية الحديثة تعمل بشكل 

خل عالم السينما مجتمع داخل بنائية الصورة النتاج بنية متفردة ال يمكن رؤيتيا اال دا
 بكل ما يمتمكو من فرادة عمى المستوى الجمالي والدرامي للحداث.
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 توظيف الكورما باستخدام المون االخضر

 

 
عممت البرامجيات الرقمية وتكنولوجيا الحواسيب عمى ايجاد اكثر من مستوى مكاني  

داخل احداث فيمم )نداء الوحش(، انطلقًا من بيئة الحمم التي مثمت االساس في سرد 
، االخراالحداث الفيممية، وىو ما جعل من االحلم تتداخل مع بعضيا ويقود بعضيا 

مستوى سرد االحداث ىو اعتماد صانع العمل ومن بين االشتغاالت الميمة عمى 
(، لمقصص الثلث التي يقوم الوحش بسردىا 2Dالشتغال جمالي يتمثل بتقنية الـ )

 بصوتو
تعتمد الصياغات الجمالية الحالم اليقظة عمى توظيف الشخصيات المؤشر الثالث: 

بسمات شكمية مختمفة، ما بين الشخصيات المألوفة وغير المألوفة في 
 رة المرئية.الصو 

اعتمد فيمم )الوحش ينادي( عمى الشخصيات غير المألوفة عن طريق تصنيعيا 
عمى اساس برامجيات الحاسوب، وعمل الموكيت الخاص باالجزاء الظاىرة مع اداء 
الشخصيات االخرى المالوفة ومنيا شخصية )كونور( ووالدتو فضًل عن شخصيات 

ية الوحش بطريقة الرسوم المتحركة، وقد تمكن صاحب العمل من صناعة شخص
متفردة؛ النيا تعتمد عمى شجرة الطقسوس في تشكميا، من الجذور واالغصان وكذلك 
الجذع لتتحول الى وحش عملق قديم قدم الشجرة نفسيا، وقد كانت لبرامجيات 
الحاسوب وكذلك لتقنية الكروما دور حاسم في بناء ىذه الشخصية وجعميا مشاركة في 

سيمت البرامجيات الرقمية في صناعة البيئة االفتراضية التي االحداث الفيممية، كما ا
 تتحرك وسطيا شخصية الوحش بطريقة فاعمة اقرب ما تكون الى الحقيقة. 
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 –فيمم )نداء الوحش( عمى بناء شخصية رقمية تمثمت في شخصية الوحش  اعتمد
نت محور االحمر، وىذه الشخصية غير المالوفة كا الشجرة، محتواه الداخمي من الجمر

االحداث بالمشاركة مع الشخصية المالوفة )كونور( وشخصية االم، ان صانع العمل قد 
، وفق في تصميم شخصية الرقمية ترتبط بالطبيعة والبيئة اال انيا تمتمك قدرات خارقة

تدخل عالم الواقع وتعبث بو اال انيا داخل عالم الخيال الجارف، وىذا ما نجح بو صانع 
 د العديد من المشاىد العمل في اعتما

 
 
 
 
 
 
 
 

 شجرة هيئة عمى مالوفة غير الوحش شخصية
 جسد كونو من الرغم عمى انسانية ملمح حمل الذيعمى شخصية الوحش الخيالية  

 المنضبط غير او المألوف غير الخيال صنعيا شخصية او اسطوري وحش شخصية
 وىي بمرونة تتحرك التي االنسانية الشخصيات احدى وكأنيا االحداث في لتشارك
 االنسانية. والعواطف واالنفعاالت المشاعر عن وتعبر تؤدي
 ويعقد لـ)كونور( يظير العتيق، الشجر أخشاب من وحش بشكل )كونور( غضب تجسد
 الميمة تكون أن عمى قصص ثلث لو يحكي متتالية ليالٍ  لثلث لو يأتي بأن اتفاًقا معو

 يحاول ما بكل يعترف أن بشرط الرابعة القصة يحك في )كونور( دور ىي الرابعة
 ما ثم وموتيا المرض مع أمو معاناة ثم والديو طلق من الداخمي غضبو من إخفاءه
 بالمدرسة. لو السيئة زملئو معاممة من يغضبو ما وأخيًرا القاسية جدتو مع عاناه



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 
 

199 

ان وجود الشخصية الرقمية المتمثمة بشخصية الوحش الشجرة، عمق من داللة حمم 
اليقظة فيذه الشخصية ىي من خمق افكار وخيال )كونور( الذي كان يبحث عن اي 
وسيمة يستطيع عن طريقيا انقاذ والدتو، فكانت شخصية الوحش، الذي امتد بالعمر 

مكان، وىو يعرف الكثير عن طويل، فيو موجود منذ مئات السنين في ىذا ال
الشخصيات وما تفكر بو، ان صانع العمل قد وفق في اظيار شخصية الوحش الشجرة، 
بطريقة فاعمة ومؤثرة، فيو شخصية مفكرة تحاول ايصال )كونور( الى حقيقة ان 

 شخصية الوحشاالفعال ال يمكن تغيرىا وان الحياة ستستمر ميما سيحدث. فكانت 
لث من اجل ايصال معمومة لشخصية كونور مفادىا ان ما تبتكر الحكايات الث

سيحصل سيحصل، والميم ان تكيف حياتك معيا وليس مقاومتيا، التي ستقود الى 
الفشل، ان صانع العمل كان موفقًا في اظيار ىذه الشخصية وتحوالتيا من شخصية 

يعاني وحش شجرة مجرد من العاطفة، الى شخصية مشاركة للفعال العاطفية التي 
 منيا كونور وىو ينتنظر بصعوبة كبيرة موت والدتو.

 :النتائج
يتشظى عمى اساس اكثر من مستوى زمني،  حرزمن  احلم اليقظةالزمن في  -0

 نفسيا. لقطة الحممفيمكن رؤية الحاضر والماضي والمستقبل في 
خارقة وغير  وىي تؤدي افعاال حمم اليقظةتظير الشخصيات الرقمية في بنية  -2

 .مألوفة، تتشارك في االفعال مع الشخصيات االنسانية المألوفة
لبناء الصوري اسمة اساسية في التقنيات الكلسيكية والتقنية الرقمية تمثل  -3

عمى مستوى االحداث بشكل و عمى مستوى الشخصيات وافعاليا  الحلم اليقظة
 عام.

 االستنتاجات:
 بناء درامي صوري مغاير عن البناء الصوري لمفيمم ب تتسم احلم اليقظة -0
عن طبيعة افكار الشخصية او ما تضمره في اعماقيا  تكشف احلم اليقظة -6

 .النفسية
 . احلم اليقظةحضور فاعل في بنائية  الرسوم المتحركة -3
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مشيد احلم كشفت االشتغاالت الجمالية في الفيمم السينمائي عن سمات  -4
 .بين عالم الحقيقة وعالم الحمم التي تمتزج اليقظة

 
 المصادر والمراجع

)بغداد: دار ابراىيم ، ماىر مجيد ، التناص االسطوري في السينما العالمية،  -0
 . (6100الشؤون الثقافية العامة، 

برونوف، روالن ، عالم الرواية، ت: نياد التكرلي، )بغداد، وزارة الثقافة واالعلم،  -6
 (.0110دار الشؤون الثقافية، 

بيروت، دار –التواتي، مصطفى ، دراسة في روايات نجيب محفوظ الذىنية، )لبنان  -3
 (.6119الفرابي لمنشر والتوزيع، 

السعود، )بغداد،  سعدون الواقع، ت، صبار الى الفنتازيا، مدخل ابتر، ادب ،ت.ت -8
 (.0191 .والنشر لمترجمة دار المأمون

منظور النقد األدبي، )بيروت، المركز حميد ، بنية النص السردي من  الحمداني، -2
 (.0113، 6الثقافي العربي، ط

)لبنان، دار الحنفي، عبد المنعم، موسوعة عالم عمم النفس التحميل النفسي للحلم، -2
 (.6112نوبميس،

ت، حسن عودة، )دمشق، وزارة الثقافة المؤسسة الزمن،  -دولوز، جيل، الصورة -2
 .(0111العامة لمسينما، 

، )القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 0شاكر ، الفن والغرابة، ط عبد الحميد، -9
6101.) 

عمان، دار الشروق لمنشر والتوزيع، عبد مسمم، طاىر، عبقرية الصورة المكان، ) -1
6116.) 

احمد يوسف، )القاىرة، المركز القومي ، دانيل ، الفيمموسوفي، تر ،فرامبتون -01
 (.6111لمترجمة، 

 (.6116ت، مصطفى غالب، )لبنان، دار مكتبة اليلل، فرويد، االحلم،   -00
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 (.0198قاسم، سيزا ، بناء الرواية، )القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  -06
لبنان، –ابواب العقل الموصدة باب النوم وباب األحلم، )بيروت كمال، عمي،  -03

 .(0191دار الجيل، 
ار قرطبة لمطباعة مجموعة من الباحثين، جماليات المكان، )المغرب، د -08

 (. 0199والنشر، 
ىولينسكي، ماريك ، الفن والكمبيوتر، ت، عدنان المبارك، )بغداد، وزارة الثقافة  -02

 (.0111واألعلم، دار الشؤون الثقافية العامة، 
 الرسائل واالطاريح

فاضل، عباس, برامج معالجة الصورة الفضائية وكيفيات اشتغاليا عمى  -02
لمسينما والتمفزيون, اطروحة دكتوراه، غير منشورة, جامعة جماليات الصورة الرقمية 

 .6101كمية الفنون الجميمة,  –بغداد 
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