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 Abstract: 

The problem of the current research was crystallized by raising 

the following question: 

What are the cinematic tools and elements that director Jaafar Ali 

employed in addressing reality during his films? 
Therefore, the aim of the research seeks to reveal the structural 

structure of the elements of expression in realistic films, Jaafar Ali 

as a model. 

To verify the objective of the research, the researchers chose an 

intentional sample of the films of the director (Jaafar Ali) 

represented by the movie (The Curve, 1975), as the justifications 
for choosing this model as it deals with one of the real issues of 

Iraqi society was analyzed according to a tool prepared for this 

purpose, and the researchers came out with a group of The most 

important results are: 

The director's vision is linked to the awareness and culture of 
director Jaafar Ali in his dealings with the visual and audio 

elements in the film.  
Keywords: Structural Construction, Elements of Film Expression, 

Realism. 
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 الواقعية )جعفر علي( إمنوذجا   لفامالبناء الرتكييب لعناصر التعبري يف األ

 
 3 رعد عبد اجلبار اثمر

 4حسني عبد العزيز حممد 
 

 :امللخص
ه أفالمعلي يف معاجلة الواقع خالل  املخرج جعفراالعناصر السينمائية اليت اظفها  وداا ما األ

  .السينمائية؟
الواقعية جعفر  فالمالكشف عن البناء الرتكييب لعناصر التعبري يف األ إىل هدف البحث يسعى فإنلذلك 
 .منوذجا  أعلي 

املخرج )جعفر علي( متثلت بفيلم  أفالمللتحقق من هدف البحث اختار الباحثان عينة قصدية من 
املوضوعا  الواقعية للمجتمع  أحد ان مربرا  اختيار هذا النموذج كونه يتناالإذ  (،1975)املنعطف، 

 :هاأمه اقد خرج الباحثان مبجموعة من النتائج اعد  هلذا الغرض، أوداةالعراقي مت حتليله على افق 
ية ابلوعي االثقافة لدى املخرج جعفر علي يف تعامله مع العناصر البصرية االسمعية خراجترتبط الرؤية اإل

 .يف الفيلم
 .الواقعية ،عناصر التعبري الفيلمي، الرتكييبالبناء  الكلمات املفتاحية:

 
  :املقدمة

االطراحا  النظرية يف كيفية تسجيل االنطباعا  احلسية للفنان حول الواقع كونه يسهم يف بلورة  اسالي تتشاكل األ
مها اظيفي أحد ليحقق غرضنيه إظهار ه احلسية االتقنية حملاكاة الواقع ا ودااته الفنية مستعينا أبأعمال نتاجه اليت يوظفها إلأفكار 

 أمهية تكمنإذ  ااالخر مجايل اهذا ينطبق على مجيع جماال  الفنون كالراسم، ااملسرح، االتشكيلي، االفيلم السينمائي... اغريها،
 تني:اآلتيالبحث ابلنقطتني 

 حتديد عناصر اللغة السينمائية اليت تدخل يف معاجلة الواقع عند املخرج جعفر علي. -1
 الذي يتبعه املخرج جعفر علي يف نتاجاته السينمائية.  اسلو حتيد األ -2

مشكلة البحث احلايل تبلور  يف ذهن الباحثان من خالل التحقق عن كيفية تسجيل االنطباعا  اليت يتمتع  فإنلذلك 
ته انزعاته الذاتية اخلاصة هبا الفنان عن طريق حماكاة املوضوع الذي يستقيه من الواقع، االاسيما ان املخرج جعفر علي لديه انطباعا

ه السينمائية، بناء  على ما تقدم ارأتى الباحثان التأاسيس ملشكلة حبثهما من خالل التساؤل أفالميف معاجلة الواقع من خالل 
 : اآليت

  ه السينمائية؟.أفالماالعناصر السينمائية اليت اظفها املخرج جعفر علي يف معاجلة الواقع خالل  وداا ما األ

                                                           

raadalshatty@yahoo.com
، العراق، جامعة بغداود، أ.ود.3  

hkz64@yahoo.com ،.العراق،جامعة بغداود ود ، 4
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 البحث:  أمهية
البحث يف كوهنا ودرااسة جديدة تبحث يف التفسري االرؤية لدى املخرج )جعفر علي( اكيفية ايصال مالمح  أمهية تتجلى

حيث تفيد هذه الدرااسة الطال  االنقاود ااملختصني يف  خراجالوقع للطرف الثاين اهو املتلقي فضال عن البحث يف تقنيا  اإل
 املعرفة العلمية . إىل احلقل السينمائي ملا تضيفه من معلوما  جديدة

 
 :إىل يهدف البحث :هدف البحث

 جعفر علي. أفالمالكشف عن البناء الرتكييب لعناصر التعبري الواقعي يف 
 يقتصر البحث احلايل على: حداود البحث:

 (.1975فلم املنعطف  – 1968رج جعفر علي )فلم اجلايب املخ أفالم
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 النظري اطاراإل :الفصل الثاين
 اصطاحا : –البناء الرتكييب: مفهوما  -1

التكوين، فبنية الشيء ميثل تكوينه، مما يعين ان أا  يشري معىن مصطلح البناء يف اللغة العربية التشييد االرتكي  االصياغة
الكيفية اليت أا  ي للكلمة ينطوي على وداللة معمارية، ليأيت هذا املصطلح لدى اللغويني مبعىن اهليكل الثابت للشيءتشتقاقاملعىن اال

 (305، ص1938يشيد على حنوها بناء عمل ما. )اابودي، 
عىن يقرت  مع تفسريا  يف مبىن ما اهذا امل جزاءلذلك يؤكد )فضل( هبذا الصدود حول "مفهوم البناء كونه يشتمل اضع اإل

ه يعين "ما يكشف عنه فإنالتشييد االرتكي  اابتساع املعىن هلذا املصطلح فلسفيا   إىل املعاجم اللغوية االفلسفية اليت تقر  معناه
ذا يكشف هإذ  التحليل الداخلي لكل العناصر االعالقا  القائمة بينهما ااضعها االنظام الذي تتخذه يف عملية تركي  العناصر،

 (79، ص1987التحليل عن كل العالقا  اجلوهرية االثانوية املشكلة لبنية العمل". )فضل، 
عام يتصف  *5 اجوود )نسق( إىل ةأتشار ه ميثل فإنفين أا  لغويأا  ن مصطلح البناء اسواء أكان يشري كمفهوم اجتماعيإ

 ابلنظام متمثال يف جمموع العناصر املتمااسكة اليت متثل العالقا  الثابتة بني عناصر متغرية. 
رئيسة هي )الشمولية  أفكاركذلك جند ان مفهوم البنية عند )جان بياجيه( تعين نسق فن التحوال  اليت تتكون من ثالثة 

هنا احدا  متجمعة االتحويلية افكرة التنظيم الذايت( الشمولية تعين تنااسق البنية وداخليا  اان الوحدا  اليت تتكون منها تتصف أب
حركة  ما يتعلق ابلتحويلية فتتمثل خباصية التحول اتعين اهنا يفأما  الداخلية كوهنا متكاملة ذاتيا ، نظمةتتبع األإذ  بشكل منظم،

اهنا حتول التكوينا  أي  بنية فاعلة اجرائية، إىل قوانينها تسعى لتحويل ذا  البنية فإنمستمرة اليست اثبتة يف الوجوود، لذلك 
اهتا التحويلية عن طريق القوانني جراءة هبا، بينما تنطلق فكرة التنظيم الذايت ان ااساس البنية اليت تقوم إبتأثر البنائية اجلديدة م

، 1985اهذا ما يطلق عليه ذاتية االنضباط. )بياجيه،  أخرى أنظمةان نظام اتشتغاهلا متعلق ال يعتمد على أي  له، الداخلية
 (8ص

 أمشلان هذه القوانني تضفي خصائص  إىل أتشارما جاء به )الرايلي( الذي  إىل هذا الرأي حييلنا فإنبناءا على ما تقدم 
خصائصها من كوهنا وداخل البنية اان قوانينها ال تعتمد فقد   جزاءلبنية فتكتس  اإلاليت تتكون منها ا جزاءااعم من خصائص اإل

 بنية فعالة اجيابية تسهم يف حتديد القوانني ذاهتا". إىل تقوم بتحويل البنية إمناكقوانني بناء اتكوين اسليب ا 
 (37-36، ص2000)الرايلي،     

 وداخليا  يكشف عن العالقا  املتشابكة بني عناصر لتتلفة كمجموع مفهوم البنية ابعتبارها كال  تتطل  حتليال   فإنلذلك 
يكون الكل، فهذا التحليل الداخلي الذي يبحث يف جمموع العناصر اعالقاهتا االذي يطلق عليه )التحليل البنائي( كما ان هناك 

ا كونه جزءا  من بناء ودائهيقوم العنصر أب الوظيفة اليت إودراكالكل الذي يتم من خالل  إودراكاظيفي ينطلق من امكانية  أخر حتليل
كيفية تفاعله مع بقية عناصر البناء فتتداخل اظائف العناصر    إودراكذلك العنصر لوظيفته أتيت من خالل  أوداءكيفية   إودراكاكرب ا 

 (41، ص1997االتواصل وداخل النظام.)خشبة،  جزاءكلها لالبقاء على الكيان الكلي الذي ينطوي على فكرة التضامن بني اإل

                                                           
على ان ال ينطوي الكل على اي عنصر تشخصي مبعىن ضرارة ااستبعاود  * النسق: يتشكل النسق من جمموعة البىن الصغرية اليت تكون الكل الذي ميثل البنية يف العمل5

تم تواجد اظيفة التأزر بني عناصره يف الفيلم الذا  الفرودية اا اجلمعية ابن اسريارة بناء النسق ال تعرتف بقدرة الذا  على التعبري االعمل املستقل اهذا االاستبعاود ي
 . 41، 38،  37: 2002السينمائي، ينظر: رافيندران:البنيوية االتفكيك ،  : خالدة حامد ، ودار تشؤان ثقافية ، بغداود: 

 . 16،  12: 1989عبد الوها  جعفر: البنيوية بني الفلسفة االعلم عند ميشيل فوكو، ودار املعارف، مصر: 
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يعين الكيفية اليت تنتظم هبا جمموعة من عناصر متمااسكة فيما  أصبحانطالقا  مما تقدم يظهر )للباحثان( ان مفهوم البناء 
ن لذلك يتحدود هذا العنصر بعالقته بتلك العناصر، اهذا ما ميك خرىبينها حبيث يتوقف كل عنصر على ابقي العناصر األ
 (.1975ااملنعطف،  1968جعفر علي، كما يف فلم )اجلايب،  أفالممالحظته يف البناء الرتكييب لعناصر التعبري الواقعي يف 

 الواقعية يف السينما: -2
جاهدة يف تطوير صناعة السينما اصناعة الفلم امن خالل السباق بني الدال  أعمالعلى مرار السنني توالت عدة 
االتشويق ااالاسس الصحيحة اليت تليب رغبة املتفرج ابتداء  من  اثرةكم فلمي فيه اإل  إنتاجاالقارا  لتطوير هذا الفن االعمل على 

التطوير هذه الصناعة خاصة يف  إىل ذا الفن تواصالرااودها االخوة لومري الذين كانوا هلم الفضل الكبري يف الكشف عن غموض ه
السوفييت حيث برز  خنبة من كبار الفنانني امثال )ايزنشتاين ايوودفكني اوديكنر فريتون  حتاوداملعسكر االتشرتاكي اعلى رااسه األ

 اغريهم( . 
ذه  خيال )جورج إذ  نطباعية،اجتاهني رئيسني مها الواقعية ااال إىل امع البدااي  االاىل للسينما فقد ااستند هذا الفن

تسجيل احلياة اليومية الواقعية اليت هي حوله فكان  إىل القمر( لكن نرى )لويس لومري( يتجه إىل القمر يف فلمه )رحلة إىل ميليه(
ومري( نرى العامال  يف مالبسهن اقباعتهن اكذلك العمال يدفعون ابيديهم ودراجاهتم فقد اخذ )لإذ  فلمه )اخلراج من املعامل(

البيئة اليت يعيش فيها السكان ودان متهيد مسبق أا  صورا  لعدة تشخصيا  يف هذا الفيلم )حطا ، حداود( هي ااسااسا من الشارع
فيلم "اصول القطار انسحر املشاهدين ابلضبط الهنا ظهر  اكاهنا أما  مبعىن "عفوي للغاية(أي  اسيناريوأا  الختيار تشخصية
 (15، ص1981ا ااسيولتها كما نشاهدها يف احلياة الواقعية". )جانيت، يف عقيدهت حدا متسك بزمام األ

هي ايضا  اهلذا نرى ابنه يتصرف بنقل توثيقي للحياة اليومية اهناك من خيتلف ايتفق يف تلك املواقف حيث ان السينما
ني من حيث ان الواقع الفيزايئي هو مع أاسلو اهنا ال بد ان نقول ان "الواقعية هي    ابملدارس االودبية املنتشرة حول العاملأتثر 

تكوين السطح من  إعاودةالفلم الواقعي حياال  فإناالنطباعي .... أم  مصدر كل املاودة اخلام يف الفلم السينمائي اسواء منها الواقعي
التفاصيل يوصي ابلذا  السامي  تشياءااأل حدا الواقع املاودي ابقل ما ميكن من التحويل حياال صانع الفلم عند تصويره أل

غري معرافة  االعطاء الذي متيز هبا احلياة نفسها ... الواقعي ابختصار حياال ان حيافظ على االيهام ان عامل فلمه هو مرآة موضوعية
 (54، ص1981عن العامل احلقيقي". )جانيت، 

اهل مواسكو اليومية يف الصباح فلم لـ )وديكنز فريتوف( )الرجل ذا الكامريا السينمائية( نرى انه يوثق حياة  إىل نظران فإذا
ية االيومية يف وديناميكية مستمرة ودان نسانالباكر حىت منتصف الليل كيف تسري حياهتم اليومية يف خضم العمل "املماراسا  اإل

 (4، 1986توقف". )جعفر علي، 
يف مكاهنا ازماهنا، الفلم الواقعي ها حداثاهكذا نرى ان الفنان الواقعي كثريا  مايهمه لتطوير الواقع لكونه اثيقة اسينمائية أب 

يدفع اجلمهور ملشاركة اذلك من خالل اتشراكه يف تفسري من خالل تشابك يف افعال الشخصيا  اليت فيها تشيء من الغموض 
الواقعيني يؤكدان على ان  أغل ان إذ  حدا املضمون لقصة الفلم يف الصراع بني الشخصيا  ااأل إىل حيث نرى يف هذا االجتاه

 التقنية املضمون اييت ودائما ابملقدمة اكل ما يتشتت الرتكيز يف هذا املضمون ينظرأا  امهم الكبري هو الغموض اليس الشكلاهتم
االناس حقيقية".  حدا الواثئقية مع التاكيد على تصوير األ إىل تطرفا تتجه حالتها أكثريتفاعل يف الواقع ان الواقعية يف  إليه

 (45، ص1981)جانيت، 
حيث يوثق لنا هذا الفلم احلياة الواقعية جملموعة من صياودي احليتان يف منطقة  1924لم فالهريت )رجل من اران( ففي ف

ان يف إذ  ،أخرى الاستخدامه يف صناعا  أاال   بيعه آران يف اجلزر الربيطانية اكيف يقومون بطهي احليتان اااستخالص زيتها امن مث
قي لتلك املنطقة من حيث صياغتها بصورة ااثئقية تعرب عن ااقع حياة صياودي هذه املنطقة هذا الفلم ايخذ فالهريت الواقع احلقي
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اليومية لسكان االاسكيمو  ( حيث يوثق فيه احلياة1922 -ابنفس االاستخدام تقريبا  نشاهده يف فلمه االخر )اننوك من الشمال
 فالماأل إنتاجيف ااستخدامه الواقع الفعلية يف  خرىيف البلدان العامل األ تأثريال إىل الذين يعيشون ااسط اجلليد اقد قاود هذا االجتاه

ابلواقعية اجلديدة يف االتشهر االخرية  أتثرامنهم لترج )ايليا كازان( حيث  يكية اليت برز فيها لترجوناألمر امنها الوالاي  املتحدة 
يت ظهر  يف ايطاليا فكان فيلم )راما مدينة مفتوحة( للمخرج بشان الواقعية اجلديدة الأما  للحر  العاملية الثانية يف ايطاليا

يعتمد على بطل حمرتف امت التصوير يف االماكن الفعلية يف الشوارع ااملواقع  اليت جسد  الواقع الذي مل فالمرايسليين يف األ
يومية، انذكر فيها على اسبيل  أحدا  ناملفتوحة حيث تناالت هذه الواقعية املواضيع اليومية حلياة الناس اما جيري خالل الشارع م

اليت  املثال )اسارق الدراجا ( للمخرج )وديسكا( الذي يعكس اميثل مهوم الفرود من اجملتمع االذي يتمثل يف فقدان الرجل ودراجته
 عندما كان قبضته مواسيلييت( على تشعبه قد بدا  تزال 1942اسنة  أااخرحمل عمله اليومي )ايف  إىل يستعملها يف الذها 

اهو فيلم خالد حقا النه احتوى على مجيع بذار احلركة الواقعية اجلديدة اليت عرفها  بسرعة ظهر فيلم )السيطرة( للمخرج فيسكوين
، 1968بعد احلر  امتثل يف تصوير اهتماما  الناس يف ااستخدام الديكورا  الطبيعية من تقدمي مناذج بشرية ااقعية" )انيت، 

مواضيعها  أغل الشوارع الن  أفالمتسمى  فالمت هذه األأصبحتزام بنظام ااستووديها  اقد (، من ودان التقيد ااالل65ص
 مستوحاة من احلياة اليومية للشارع فضال عن عملية اطريقة تصوريها يف مواقعها الفعلية. 

ها امنها الوالاي  املتحدة أفالم إنتاجيف ااستخدام املواقع الفعلية يف  خرىيف البلدان العامل األ تأثريال إىل اقد قاود هذا االجتاه
  فرنسا أتثر االربعينيا ، اكذلك  أااخريف هذه املوجة يف  أتثريكية اليت برز فيها لترجون امنها املخرج )ايليا كازان( حيث األمر 

وك كواودر( االيت يف هذا االجتاه اليت متثلت يف املوجة اجلديدة "االيت متثلت هذه املوجة مبخرجني يعدان من رااودها امنهم )جان ل
بدا  يف هناية اخلمسينيا ، اهدفها عدم االعتماود على ااستخدام املونتاج يف التقطيع اذلك من خالل ااستخدام تقنيا  املختلفة 

ضربة( الذي ااستخدم فيه  400ااتكيدها على اللقطا  الطويلة اليت يعد من اصحاهبا املخرج )فرانسو ترافو لترج فيلم  فالميف األ
 (29، ص1998  الواقعية مع اتكيد اللقطا  الطويلة فيه". )مخاط، املماراسا

خلق االيهام للمشاهد يقوم صانع الفيلم يف توظيف كل امكانيا  املتاحة يف السينما خللق االيهام أا  حتقيقأجل  من
 ضاءةالتنسيق يف اإلاالديكورا  ا  تشكالابلواقع االذي يتمثل عاودة ابلتصوير الذي حيد  وداخل االاستووديو حبيث تصميم األ

 يف نفس املتلقي االحساس االشعور لتفاصيل املكان االبيئة االيت تكونت وداخل االاستووديو أتثرياتوزيع االكسسوارا  فهذه كلها 
 املتلقي. الواقع املاودي الذي يتحسسه إىل يفسر انه مكان حقيقي افعلي لكل تفاصيله الدقيقة اليت تشريأا 

ممن يصور املناظر احلقيقة حىت الداخلية منها االيت من السهل نسبيا عملها وداخل  مفالاهناك "بعض صانعي األ
 (58، ص1981االاستووديو". )جانيت، 

حرية من حيث طريقة تنفيذها فيما لو مت بناء التصاميم وداخل االاستووديو اذلك من  أكثرالهنم يران يف املواقع احلقيقة 
ااقعية مما لو متت هذه املشاهد وداخل االاستووديو هذا ما  أكثرحيث االعتماود على التصاميم احلقيقية لبعض املشاهد الفلمية تكون 

مشاهد الفيلم يف مواقعها  أغل ااستخدمه املخرج )حممد تشكري مجيل( يف فيلم )امللك غازي( على اسبيل املثال حيث مت تصوير 
 الفعلية احلقيقية.

ة اليت تواجه صانع الفيلم يف تصوير الصعواب  احلقيقي إىل فليس من السهل خلق ااقع حقيقي من الفلم اخلام اهذا يعوود
يقوم بصانع الفيلم بقدر االمكان من تشبيهه الواقع  إمناه على الشاتشة كصورة مرئية، ا إظهار الواقع احلقيقي لكل تفاصيله الدقيقة ا 

لسينما بكل ه بشكل قري  من الواقع الفعلي لكل تفاصيله الذي تظهر على الشاتشة اهذا يعوود على السينما اذلك الن "اإظهار ا 
امكانيتها التقنية االعلمية غري قاودرة كليا  على تقدمي الواقع بدان عيو  االعامل الذي تراه على الشاتشة على الرغم من احتمال 

 (38ظهوره كنسخة ودقيقة خيتلف متاما عن العامل الذي نعيش فيه". )اسيتفنسون،  ، ، ص
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ه متاما  الن الواقع متاما إظهار ا ال تستطيع فإهنهذا الواقع  إظهاريف الن السينما مهما حاالت ااستخدام التقنيا  احلديثة  
ها على إظهار الن الواقع احلقيقي يصع  نقله على الشاتشة بكل تفاصيله اذلك الن الكامريا السينمائية عندما تسجل الصورة ف

حماالة خلق الوهم ابلواقع مثال الجتد طريقا  ان  الشاتشة ختتلف عن العني البشرية عندما ترى نفس املشهد حقيقية "اهذا يعين ايضا
اهتماماته االاسااسية يف تسجيل الواقع حبالته اخلام". )الشاطي،  أكثراسهال  افق مباودئ اكركاار االيت تعد هذا الواسط التعبريي من 

 (36، ص1998
كانيا  كافة النشاء تصاميم االبتعاود عن التصوير وداخل االاستووديو على الرغم من توفر االم إىل لذا جلأ بعض املخرجني

هذا االجتاه اهذا ما فعله املخرج )جعفر علي( يف فيلمه )اجلايب( فحيث  لكنهم فضلوا العمل يف الواقع الفعلية ااحلقيقية يف فالملأل
 همشاهد الفلم يف الشارع ابني حشوود الناس لكي يضفي جان  الواقعية احلقيقية على العرض الفلمي الذي تشاهدان أغل صور 

الذي يصع  تنفيذه خارج االاستووديو مما يضطر املخرج ااملصمم يف الديكورا  من عمل  األمران يف حالة إال  من على الشاتشة.
التارخيية اليت تتطل  انشاء وديكورا  فخمة وداخل االاستووديو تتنااس  مع  فالمالتصاميم وداخل االاستووديو اهذا حيد  كثريا يف األ

معاين تلك  برازيتطل  اجلهد الكبري يف الفريق العمل إل إمناالزمان ااملكان ااحلد  التارخيي للفيلم اهذا ليس من السهل حتقيقه ا 
فضال عن ذكائه ابراعة مصمم الديكورا  يف خلق  ية للمخرجخراجالرؤية اإل إىل التصاميم االعصر الذي انشئت فيه اهذا يعوود

التارخيية اليت متتد عاودة لسنوا  طويلة جدا يف التاريخ "الن تقدمي املعلوما  يعد قيمة  حدا اليت تعطي اجتسد األ جواءتلك األ
( االيت 55، ص1965 جوهرية يف النظر الواقعي فهو يوضح العامل اجلغرايف االقتصاودي اتصوير املناخ ازمن احلواود " )ودااره،

التشابه مع  إبرازليس اهلدف  حدا يشملها ذلك التاريخ اسابقا. فعندما يتم اختيار املكان ايتم التصوير يف املواقع الفعلية لأل
فعندما  هذا الواقع قيما  فكرية اتعبريية تنبثق من ثناايه تلك العناصر إبرازيف  جي  ان حتمل العناصر اليت تشارك إمناالواقع اتقليده ا 

يعاود تشكيل املكان جي  ان تكون هذه العناصر اليت تشرتك يف تكوينها انبعة من عمق الدراما اموجهة هلا من ودان االخالل 
اختيار املنظر الطبيعي كان ملزما ابلفكر الدرامي العام للفيلم، فالفكرة جي  ان  أثناءاملكان النه "يف  مبفرودا  العناصر اليت كونت

، 1998حبيث تعكس لقطا  مشاهد الطبيعية للواقع الفكري اليس للواقع اجلغرايف الضوئي للمكان" )مخاط،  تقوي االختيار
اجلوان  الفكرية االفلسفية ااجلمالية لذلك الواقع  إظهار افإمنه على الشاتشة فحس  إظهار (. فهو ليس جمرود للمكان ا 33ص

 الذي نشاهده على الشاتشة. 
 

 النظري: اطارمؤشرات اإل
ا كبار الفنانني انطلقت من الواقع االجتماعي كوهنم ال يستطعيون االاستغناء عنها اهذا ما أجنزهالفنية اليت  عمالالكثري من األ-1

 الواقعية. إىل )جعفر علي( اليت تذه  أفالميتجسد يف 
ااستعملته املثالية للداللة على ان  إذ ان مصطلح الواقعية قد نشأ من ثنااي الفلسفة ليعرب عن اراء فلسفية متقابلة امتباينة،-2

 جزء ااقعي مستقل عن اجلزئيا  اااستعملته املاودية للتأكد من ان للجزئيا  اجوود ااقعي. للكليا 
 ااستيعا  احلقائق الثابتة ااملتغرية من خالل حقائقه املتغرية اااستشراق افاقه املستقبلية. إىل يهدف املنهج الواقعي-3
 ... اغريها.أم  انطباعيأم  معني كونه مصدر املاودة اخلام للفلم السينملئي اسواء أكان ااقعي أاسلو متثل الواقعية -4
 الذا  السامية بتفاصيلها اعطاءاهتا. إىل تشياءااأل حدا تكوين السطح من الواقع املاودي لأل إعاودةالفلم الواقعي ميثل حماالة -5
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 ات البحثإجراء :الفصل الثالث
  :اتهإجراءو  منهجية البحث
جعفر علي، لذلك فقد اعتمد  أفالمالكشف عن البناء الرتكييب لعناصر التعبري الواقعي يف  إىل ن البحث احلايل يهدفأمبا 

 املشاهد العلمية مالئمة يف حتقيق هدف البحث. أكثرالباحثان املنهج الوصفي التحليلي كونه 
 

 جمتمع البحث وعينته: 
تتمثل بـ )اجلايب،  أفالم( 4ا الفنان ااملخرج )جعفر علي( البالغة )أجنزهاليت  فالميتكون جمتمع البحث من جمموع األ

 إىل هاأفكار ( تتميز بتنوعها املستندة 1991نرجس عراس كروداستان،  -1976اسنوا  العمر  -1975املنعطف - 1968
 صورة قصدية كوهنما يتطابقان مع ما يهدف( ب1975ااملنعطف  1968البيئة الواقعية، اختار الباحثان منها فيلمني مها )اجلايب، 

 البحث احلايل، خاصة ما يتعلق ابلبيئة الواقعية.  إليه
 

  :البحث أداة
النظري ااملصاودر ااالودبيا  يف حتليل النموذجني، فضال  عن خرباهتما يف قراءة الفيلم  طاراعتمد الباحثان على مؤتشرا  اإل

 .فالمالسينمائي احتديد عناصره التعبريية اليت تشكل بناءا  تركيبيا  مبجموعها يف تلك األ
  1975جعفر علي  اجأخر  لفيلم املنعطف:-

 قصة )غائ  طعمة فرمان(  اسيناريو: جني  عربو عن
 ق الصائغ حوار: صاود
 هناود علي  :مدير التصوير

 مونتاج: صاح  حداود 
 صلحي الواودي  :مواسيقى
  نتاج: الشركة الوطنية لإلإنتاج
 يواسف العاين ، مسري ااسعد، طعمة التميمي ، اسامي عبد احلميد، مسر حممد. :متثيل

 
 :حتليل النموذج

ية لدى خراجاملتفرج اذلك من خالل ااستخدام لقطاهتا مقرتنة ابلرؤية اإل إىل لعبت الكامريا ودارا  كبريا  يف نقل الواقع البيئي
يف مشهد نشاهد املخرج ااستخدم لقطة متواسطة للعربة ااحلصان اهي حتمل )تشريف( ا  1975صانع فيلم املنعطف املنتج عام 

ة يف منتصف الليل، حيث نرى السكون تفاصيل البيئ إظهاراملخرج يف هذا املشهد من  أراود)اسعيد( يف منتصف الليل تقريبا  فهنا 
املخرج يف اضفاء صفة الواقعية من خالل  أراودبعض املواطنني الذين خيرجون من البارا  يتمايلون يف الشوارع فهنا إال  يغلف البيئة

 حركة الكامريا للعربة اهي تسري خبطى ااثقة يف تشوارع بغداود.
اسطة من االعلى ملظاهرة اليت هي ضد احلكم يف تلك الفرتة قبل عام ففي مشهد للفيلم نفسه )املنعطف( نشاهد لقطة متو 

حني تظهر لنا مجع من الناس يف لتتلف املستواي  طلبة، عمال، فالحني، نساء، اغريهم فهذه كتلة اهي جزء من اجملتمع  1968
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هذه اللقطة الواقع املرير اليت تعانيه هذه  ااجملتمع يعيش بيئة االبيئة احتو  هذه الكتلة اجلماهريية ااجملتمع ايضا  اابلتايل اضفت
 الكتلة اجلماهريية بسب  احلكم الفااسد يف تلك الفرتة.

ى أحد معامل البيئة اذلك من خالل مشهد الذي نرى فيه )تشريف( يسري يف إظهارلذلك لعبت الكامريا ودارا  كبريا  يف 
اجلهة الثانية ايتبع الفتيا  ايقوم بطرح احالمه املكبوتة حيث  إىل الشوارع العامة ليلتقي بفتيا  مجيال  حيث يعرب عن مساره

يتخيل نفسه قد اعج  الفتيا  بشعره اقصائده عندما يلقي قصيدة ختص مجال املراة، ايف هذا املشهد ااستطاع املخرج ان يظهر 
هناك قااسم مشرتك  أصبح، فاذن لنا مجال البيئة يف حدائق ااتشجار مجيلة، اقرتنت بقصيدة )تشريف( اليت تتحد  عن مجال املرآة

 تفاصيل هذه الطبيعة اجلميلة. إظهارابجلمال بني الطبيعة ااملرآة اقد جتسد كل ذلك بوااسطة اللقطة العامة للكامريا يف 
ى املشاهد لفيلم املنعطف اذلك عندما يهبط )تشريف( من العربة موودعا  أحد لعبت الكامريا ودارا  كبريا  يف أخر يف مشهد

ى االزقة حيث يستوقفه صو  اغنية تتحد  عن ظالم الليل ااسواود الظلم اقصر زمن العمر، أحد يد انبيل( ليسري يف)اسعيد امح
هم حلبيبته ابينما هو يستمع هلذه االغنية، نشاهد تشبا  بلقطة )ابن( يقومون بكتابة تشعارا  على جدران االزقة فمن أحد يغنيه

ء صغري من الواقع البيئي، اابلتايل يفجر هذا اجلزء معاين كبرية تساعد على ااستعاودة املخرج ان يرينا جز  أراودخالل هذه اللقطة 
البيئة اهنوضها احلضاري من خالل القضاء على احلكم الفااسد يف تلك الفرتة اكذلك ااستطاعت الكامريا بلقطة عامة ذا  منظور 

ايضا  الذي يبحث فيه )اسعيد( عن عنوان )جناة( حيث  ان تفصح عن الدالال  البيئة للمكان اذلك يف املشهد من فيلم املنعطف
الناس، ااستطاع املخرج ان يظهر لنا جوان  من تكوينا  البيئة  إىل يسأل النجار االناس على العنوان فمن خالل ااسئلة )اسعيد(

اليت متثلت ابالزقة االبيو  االشناتشيل فضال  عن طبقا  لتتلفة من الناس فهذه كلها عناصر اساعد  يف تكوين الشكل البيئوي 
 للمجتمع الذي تعكسه هذه البيئة من حيث املالبس ااالكسسوارا  اللهجة اتصرف الشخصيا .

ت هذه الديكورا  اليت  أصبحالديكور يف فيلم جعفر علي )املنعطف( ودارا  كبريا  يف جتسيد جزء من البيئة العراقية ا لع  
 الفلم.  كان فيها التنااسق االتجاار يف االكسسوارا  اليت احتواها

للواقع الذي جتسده من الفيلم نشاهد الديكورا  جتسد جزء من الواقع حيث اعترب يف هذا الفيلم اثيقة  أخر ففي مشهد
ى مناطق )بغداود( االيت كانت يف حينها تضج أحد القصة ففي مشهد ودخول )تشريف( يف منطقة ااقعة يف )امليدان( اهي

معينة  إجزاءابملؤمسا  يف ذلك الوقت فعند ودخوله للبيت نشاهد االكسسوارا  املنتشرة يف كل ركن ااملالبس النسائية املنتشرة يف 
اليت ختص  تشياءختتلف تقريبا  عن الناس ااحلياة اليت تعيشها العوائل احملرتمة اغريها من األ تشياءمشاهد أبمن البيت فتوحي لل
 أخر املخرج ان يعرب عنها ايف مشهد أراودت يف بيئة الديكور لتشكل جزء مكاين من البيئة اليت أصبح أوداا الدعارة فهذه كلها 

البيت فضال  عن  إىل البسيطة ااجلدران املتهرئة تشياءيت )جناة( حيث برز  األب إىل من نفس الفيلم )املنعطف( ودخول )اسعيد(
اسقف البيت االيل للسقوط فهنا تشكل لنا انطباع ال تقبل الشك عن الوضع الروديء اليت تعاين منه )جناة( زاجة )محيد( يف هذا 

ملكان البائس من هذا املشهد حيوي لنا الفقر، ية، اخراجاملكان البائس من هذا املشهد اظهر لنا املخرج من خالل رؤيةه اإل
صاح  البيت، قوة اتسلط النظام يف ذلك الوقت، فهذه العوامل انبثقت من خالل املكان  مهالاحلرمان، التخلف، املرض، اإل

 الذي يعترب جزء من البيئة اليت كان يعاجلها الفيلم.
املشهد، اذلك عندما يدخل  أجواءاسطة االكسسوارا  وداخل لنفس الفيلم عرب لنا املخرج عن الفوضى بوا أخر ايف مشهد

املطبعة حيث نشاهد املكان يضج ابلفوضى، ااراق مبعثرة على االرض )الربميل( الذي يستخدم حلرق االاراق،  إىل )اسعيد(
 ذلك الوقت مكائن ااقفة عن العمل، عمال عاطلون عن العمل، فهذه كلها اعطت ودالال  عن االزمة اليت يعيشها اجملتمع يف

غرفة )صربية( حيث نشاهد  إىل عند ودخول )تشريف( أخر بسب  احلكم املتخلف االفااسد يف تلك الفرتة ايف مشهد
الثابتة مثل االخشا ، الديكور )املكتبة(، السرير، فهذه كلها  جزاءاملتمثلة من اإل خرىاأل تشياءاالكسسوارا  الثمينة مع األ
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املخرج ان يضع نوع  أراودتكسبه بوااسطة العمل السيء، اهو الدعارة ففي هذا املشهد  تشكلت ودالئل على ترف الشخصيا  اما
من املقارنة بني ما هو خارج، اما هو وداخل، فشخصية )اسعيد( تعين املظاهر اخلارجية للبيئة من حيث النضال االكفاح ضد 

الفاحشة ضد الدين االناس  عمالاملظلمة بفعل األمن خالل تشخصية )صربية( تظهر تشخصية التسرت االزاااي أما  السلطة الغامشة،
 املخرج من ان خيتطف لنا عينا  يف ذلك الوقت املرير البيئي يف تلك الفرتة. أراودالشرفاء، فهذه 

لفيلم )املنعطف( ايكشف لنا الديكور عن احلرمان االفقر الذي يعيش فيها تشخصية )تشريف( االاسيما  أخر ايف مشهد
املراة اليت  إىل هد فيه )تشريف( جالس يف بيته ذا اجلدران املتهرئة حيث حياال االفصاح من مشاعرهاذلك للمشهد الذي نشا
ية للمخرج يف هذا املشهد هو جعل هذه اجلدران البالية تكون خلف تشخصية )تشريف( خراجالرؤية اإل فإناحبها اهي )صربية( 
كذلك تعطي له ودافع حمفزا  لنضاله اانتفاضها ضد احلكم يف كيدة على الوضع الذي يعاين منه )تشريف( ا أابذلك تكون اثيقة 

 تلك الفرتة من خالل قلمه يف اجلريدة اتشعره كصحفي.
ت اهلوية لكل طبقة من طبقا  اجملتمع حيث ااستطاعت ان تظهر أصبحتشكلت املالبس يف فيلم )املنعطف( ودارا  ابرزا  ا 
لعبت املالبس ودارا  فعاال  يف هذا الفيلم ففي هذا املشهد إذ  اعر... اغريها،الفقري االغين احملتاج ااملوظف االطال  االفنان االش

الشخصية يف هذا املكان اهي  إىل كبرية  أمهيةبيت العاهرا  حيث نشاهد املالبس اعطت قيمة ا  إىل الذي ودخل فيه )تشريف(
ت عن الثراء الذي تعيشه هذه الشخصية تشخصية صاح  البيت، حيث متيز  ابملالبس الراقية ااكسسواراهتا الثمينة كلها افصح

مثل )اركيله( احركة اليدين لتوضح معامل املالبس  تشياءالعمل الذي مياراسوه يف البناء مستخدمة األ أموال أثرمن خالل ما جتنيه من 
ريقة عند ودخول )صربية( حيث نشاهد لبسها يثري لالغراء ااجلنس عند تشخصية )تشريف( يف ط أخر ااالكسسوارا  ففي مشهد

 لبس مالبس تشبه عارية اليت تثري يف ودااخل تشخصية )تشريف( اجلنس االرغبة يف مضاجعتها.
لنفس الفيلم جند املالبس ااالزايء يعطي انعكاس اسليب جدا  للشخصيا  اليت ترتديها اذلك عند مشاهدة  أخر ايف مشهد

ت مبثابة عالمة امالمح تدل على أصبحالية االرثة فهذه مالبسها الب إىل النظر فإنعائلة )محيد( تتمثل بزاجته )جناة( ااطفاله 
زاجها اعدم اعطائهم املال الذي تسد فيه  إمهال الفقر االسئم اظهور الوضع املرير، اليت تعيشه هذه العائلة يف ظراف مريرة بسببها

 الصرف املاودي على مالذته اخلاصة.انحية  احتياجاهتا من ملبس اماكل مقارنة مبالبسه كزاج الذي تدل على التبذير االبذخ من
ية هذين املشهدين الذين يسجالن صفحتان هي الثراء مقابل الفقر، فقد انكشف هذين خراجفهنا تبلور  الرؤية اإل

ية يف ااستخدام املالبس اجعلها عناصر مهمة وداخل اسياق الفلم لتكشف لنا عن خراجالعنصرين جراء توظيف املخرج رؤيته اإل
 اعية اليت تعترب جزء ال يتجزأ من البيئة الواقعية للمجتمع.املظاهر االجتم
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  عرض النتائج واالستنتاجات :الفصل الرابع
 النتائج: وال:أ
 ية ابلوعي االثقافة لدى املخرج جعفر علي يف تعامله مع العناصر البصرية االسمعية يف الفيلم.خراجترتبط الرؤية اإل-1
 للفلم السينمائي ودارا  ابرزا  يف اضفاء اجلو البيئي من خالل جتسيدها للواقع.تلع  العناصر التعبريية -2
 يف بلورة املظاهر البيئية. االحياء أاسلو اظف املخرج جعفر علي -3
 للواقع البيئي. للمخرج جعفر علي توظيفه لالبعاود املكانية احلقيقية يةخراجيتمظهر من خالل الرؤية اإل-4

 اثنيا : االستنتاجات:
 تعد البيئة الواقعية اليت تربز مظاهر احلياة االجتماعية االنفسية للشخصية.-1
 مكوان  االاسااسية للبيئة الواقعية. أحد يلع  املكان االزمان االشخصية ودارا  فعاال  يف النموذج الفلمي كوهنا متثل-2
 ية للبيئة الواقعية.خراجرؤية اإلى مفرودا  الفنان )املخرج( يف طرح أحد الوعي الثقايف ااخلربة املرتاكمة هي-3
 التجاار االتضاود االتالف بني مفرودا  اللغة السينمائية هي عامل ااسااسي يف جتسيد مظاهر البيئة الواقعية.-4
 ية هي مرآة عاكسة للواقع الذي جتسده.خراجالرؤية اإل-5
 كل لترج ميتلك رؤية خاصة انبعة من تفسريه اأتايله ملفرودا  العمل الفين.-6
 تفاصيل العمل الفين.  إظهارية يف اجأخر  املهارة ااخلربة اليت ميتلكها املخرج تساعد على تكوين رؤية-7
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