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ْصْلخستملا

هذ  رررحا الاحرررن ميا برررة كيديرررة حرررور أئررريار الةجريررر  الر ا ررر   ررر    ايرررة    "نررر حرررحاي  يللي"يْطرررر 

 المخا لررةللر ا رر   حيررد الطويلررة،  يررد ااةمررد اليا رر   رر  بنرراي مد كةررج الر ا يررة الرر  الةجريرر ،  

 ، ي الر ا ررالفنيررة،  اتبةيررا  السررردي،   لرر  مررا  ررعر ابةيررا  ألعرراب السرررد المخةلفررة دا رر  الانررا

 حررا ت بنرراي اليررج، ا  يررث الاحررن الرر    ررد،   حليرر   ررو  الةجريرر  الر ا رر   رر   ررح  المد كررة، م

عر سررار أاوا  ررا،  الينررم اررا جماليا ةررا الفنيررة  منرراي.  فجر ررا الفنرر .  اررد  للااحررن مررا  رر

 ئلة الةرر قررراير   ايررة "حررحاي  يللينرر " مجمواررة مررا المنرريعف الاحليررة،  الفررر   العلميررة،  ا سرر

ا رر   احررن اررا اجابرراف مينعررة،  مررا أ مةررال مررا مفةرروت الةجريرر ب  كيررم  حيرر. الةجريرر  السررردي د

حيررد  ةب مررا أئرريار الةجريرر   رر  المد كررة الةرر  كحررا بصرردد د اسررةةاب لمررا ا لجرر  اليا رر  الر ايرر

الطويلرررة الررر  الةجريررر  السررررديب مرررا أطرررر الةجريررر  الررر  يايعرررة السررررد الر ا ررر ب   ررر  يميرررا 

 للةجري  أن ييون  عايرا اا موقم  يري ما للمادعب 

ْ. اللقطةْــْالتجريبْـــْالسينماْـــــْالسردْـــْوحيدْالطويلةــْفيلليني الكلماتْالمفتاحية:

 ْ:ْمقدمــةْالبحث

هذ  ررحا الاحررن ميا بررة كيديررة حررور أئرريار الةجريرر  السررردي  رر    ايررة "حررحاي  يللينرر "ي     (1)ْطررر 

 يررد ااةمررد اليا رر   رر  بنرراي مد كةررج الر ا يررة الرر  الةجريرر ،  المخا لررة  (2)للر ا رر   حيررد الطويلررة

السررردي،   لرر  اررا يريرر. اكثياحرراف اللغررة،  منررةديةةا،  اكثتقةررا الرردتل  مررا الفنيررة،  اتبةيررا  

الو ررم  الةحليرر  الرر  الينررم  مغررامراف الة  يرر ،   لرر  مررا  ررعر ابةيررا  ألعرراب السرررد المخةلفررة 

دا رر  الانرراي الر ا رر ،  بنرراي اليررج،  يررد ا  يررث الاحررن الرر    ررد،   حليرر   ررو  الةجريرر  الر ا رر  

ردية، محررا ت سررار أاوا  ررا،  الينررم اررا جماليا ةررا الفنيررة  منرراي.  فجر ررا  رر   ررح  المد كررة السرر

 الفن . 

أن الةجري   و ابا   الةجري  الر ا   ت ييون مجردا ما الخيار، ب   و  جري  يحركج الخيار،  أاةيدذ 

الخيار،  ن المادع يحا ر أن يضيم ال  العم  الحي ييةاج مساحة جديدر ماةيرر ازاي  ؤيةج للعالم،  كظرا 

                                                           

 .2016 حيد الطويلة لححاي  يللين ، دا  المةوسط للننر، ميعكو، ايطاليا،  (1)

ألعاب الةو "، ( ما أ م أامالج ا دبية "1960 حيد الطويلة   ا    كا   مصري ، لد بمحا ظة كفر النيخ اات،)  (2)

بيلي "   ما مجمواا ج اليصصية" لم النةاية 2016"ححاي  يللين "  2010"باب اللي "،  2008"أحمر  فيم"، 2004

س اليوكاك  ئا ك  الطويلة    مةرجان كفا ي  2016ر " "ما ة امثر بالعيا اليس 2003"كما يلي. برج  قصير"  2002

( اا   اية "باب ) ئة كاا  اليةاب 2015الد ل ، مةرجان المحاة، الع قية، كما حص  ال  جا ثر سا يرس للر اية لعات 

 اللي ".
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لةدا   العوالم الفنية    حيا نا ا دبية، قد ية طر المادع  بحل  الةدا  ،  يمثج    كصو ج بيا أكواع  نية 

لر ا   يحم    ه الناار،  السينما  يوت با ساس ال  الحياياف مخةلفة،  الناار يسةند ال  الر اية،  ا

ب كوااةا كا ة،  ما  نا كان الةجري  الحييي   و السمة الفنية الة   ميث العم  ا دب  اا اير  ما 

ا امار،  ما طم  صاح الر اية الة   ةصم بالةجرياية "بيوكةا   اية الحرية، ا   ؤسس قواكينةا الحا ية، 

لسلطة الخيار،   ةان  قاكون الةجا ز المسةمر،  لةحا  ة   ر ض أي سلطة  ا ج النص،   خون   نظر 

أية  جربة  ا ج الةجربة الحا ية،  لي   قا ع مخةلفة أئيار ما اليص مخةلفة،  ك    اية جديدر   سع  

 (.1)ال  أن  ؤسسس قواكيا ائةغالةا    الوقت الحي  ةيح  يج  دمةا"

حنذ أن للةجري  أئيات مةنواة دا   الر اية،  ةمل     الةجري ) السردي، السينما  ،  قد يعحظ الاا 

المنةد، الليطة، ئعرية السرد، الرمث الةجريا ، الةجري  الثمن ،  الثما الغا   (، ليصاح اليا    حيد 

احن ال  أبعاد جمالية،  ما طم  قم ال (2)الطويلة كا اا  جريايًا با ساس، مغامًرا،  تااًا باللغة السردية

لةا أطر ا الفاا     بناي،  اكةاج اوالم السرد    الر اية،  يد احةف  اليا   بةيديم سر د كواية، مخةرقة 

محا ت الخر ج بالسرد الفن  ال  السا د ئرر  النمطية،  الةيليد الماائر، اير الماائر،حواجث الماا

  أ اد اليا   ما ا كواع ا دبية  الفنية ا  ر  الة   ةعل.  الم لوف، محليا    اوالم الةجري  السردي، 

بالمغامرر  الةمرد الفن ، ماةيًرا  ضاًي جديًدا    حيور السرد العرب ؛  ااة     رسيخ  ملعف الةجري  

   الاناي الر ا  ،  ابةيا  مناي. مةجددر    الر اية العربية. سييم الاحن اند الليطة السردية، الر اية 

 لسينما ية، ئعرية السرد،  الةجري  الثمن   المياك .ا

 ْ:ْمشكالت/ْأسئلةْالبحث

ف منيع اد  للااحن ما  عر قراير   اية "ححاي  يللين " للر ا    حيد الطويلة مجمواة ما ال

 جري بت الةالاحلية،  الفر   العلمية،  ا سئلة الة   احن اا اجاباف مينعة،  ما أ مةال ما مفةو

ةةاب د اس كيم  حي. الةجري  السردي دا   الر ايةب ما أئيار الةجري     المد كة الة  كحا بصدد 

ا  ب     الر  لما ا لج  اليا    حيد الطويلة ال  الةجري  السرديب ما أطر الةجري  ال  يايعة السرد

ةب     حداطجري   اليميا للةجري  أن ييون  عايرا اا موقم  يري ما للمادعب     طمة اعقة بيا الة

  ةطايي  الي  الحييية ا مر  طره الر اية أسئلة،   ر ضا كليرر، يميا للااحن أن يخةار ا أطناي الةحل

 كصوص الر اية. 

 :ْالدراساتْالسابقة

 كت  ح الاحن  د اساٌف جادر،  نا لت الةجري     اليصة اليصيرر،  الر اية العربية،  يا سا. 

 ال  كةابة الاحن،  ما أ م  ح  الد اساف ما ي   ل الد اساف، اوكا للااحن

                                                           
، 2000ا حاد اليةاب العرب، دمن. ،  محمد الاا دي ل اكنا ية الخطاب    الر اياف العربية الحديلة،مننو اف (1)

 .242ص
يخطو الر ا    حيد الطويلة    يري. الر اية العربية ممسيا بمجمواة ما أحجا  الةجري  السردي الة   رج الميا   (2)

بدع  يج الراكدر ، لةصنع حولةا اليلير ما الحلياف السردية المخا لة ،  المناقناف العلمية الة   حةضا الفا الر ا   الحي أ

الطويلة ، ب  أضاف   حج الحيييية    طنايا مةوكج النصية الراسخة بجح   ا    أ ضية السرد ،ب  يعةمد  الطويلة ال  

مراكث اسةنعا  سردية  جرياية،  قا  أن يخطو  طور  احدر    اليةابة ،  ةو يصنع لغةج الخا ة الة   يةرب ما النعرية 

 لنعرية  السردية،  حفر بحل  كدباف اميية     جدان المةلي  العرب  .، ب   يم    منطية اليا ما بيا ا
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  الةجري  السردي "ميا باف    الر اية المغربية،  سالة دكةو ا ، للااحلةل سامية حامدي، جامعة

 .2018الحاج بلخضر با نة، الجثا ر،

 عايديالةجري     اليصة اليصيرر الجثا رية، اثالديا جع ج  كمو جا ، للااحلة لطيفة ل ،

 .2012العرب  با مةيدي، أت الاواق ، الجثا ر، جامعة

  الةجري     اليصة اليصيررل د اسة    قصة يوسم النا  ك ، للدكةو   يلم الحاج ال ، الةيئة

 .2000العامة ليصو  الليا ة، اليا رر،

   الةجري  الر ا   اند كجي  محفوظ، للااحن،  الناقد المغرب  د.محمد أمنصو ، المجلس ا ال

 .2007ة، اليا رر، للليا 

 ْ:أهدافْالبحث 

 يما   اي الاحن مجمواة ما ا  داف الاحلية اآل ية يحا ر  حيييةا ما  عر الد س  الةحلي  النيدي. 

الاحن ال  معر ة الد   الفاا  للةجري     بناي الر اية، الينم اا جمالياف   ما  ح  ا  دافليةدف

 أئيار الةجري     الر اية  يرا . بنا ةا الفن . ،الوقوف ال  أطر الةجري     اكةاج الر اية الة  

 ييةاةا الطويلة،  حلي     د المنا د ا كلر بر زا    الةجري  السردي.

 :ْمنهجْالـبحـــث

لاحن ال  المنةج الو ف  الةحليل ، مسةعينا بإجراياف السردياف السيميا ية،    املية الميا بة ا  يث ا 

النيدية، لنصوص الر اية، محا ت اإلجابة اا أسئلة الاحن،   رضيا ج العلمية،   ل  ما  عر ميوتف 

المياك ، الةجري  الةجري  السردي، الليطة السردية، الر اية السينما ية، ئعرية السرد،  الةجري  

 الثمن .

 ْ:ْخاتمةْالبحــــث

جايف الخا مة    كةاية الاحن، لةر د ما  و   اليج الااحن ما كةا ج ، يميا لةا أن  يون مفةاحا،  

 لد اساف جديدر حور   اياف  حيد الطويلة.

 :ْمفهومْالتجريبْالروائي

كسر المعايير الةيليدية،   رسيخ  ينياف يعةمد الةجري       اية ما بعد الحداطة، ال   ااة مةمردر     

  ا ية جديدر    معنا ا  مانا ا، حين  سةم  ح  الةينياف الجديدر    الينم اا موقم المادع ما اليةابة 

الةيليدية الة  كاكت بملابة اليوااد الفنية ا  ل     اليةابة،  قد أ اح الر ا       قةنا الرا ا، معنيا 

ية،   فيييةا  ااادر اكةاج ئي    ا   مغاير، يعةمد ال  الحيلة الفنية الماةيرر بةدا   العوالم السرد

المحفو ة بمخاير اليةابة،  الةلي      قت  احد، حين ييوت الةجري  ال  الرااة    اتكةناف،  اليد ر 

  ال  الةجا ز،  الر ض   يااة سردياف بديلة،  فرضةا حاجة العصر الحي كعينج، حين ييون اليا 

جثيا ما  ح  السردياف،  ير يا ال  الةجري   اتبةيا     اليةابة السردية الر ا ية؛  ن" الر اية 

الجديدر )الةجرياياة(     عاير اا حدر ا زماف المصيرية الة   واجج اإلكسان،  الحاف الماداة  حس 

الةعئ ،     ظ   فةت  اموضا يعةري حركة الواقع  مجرا ا، كما  نعر أن الحاف مةددر بالح بان أ 
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الييم،   مثق الماادئ،   نةت الحاف الجمااية،  حيرر الحاف الفردية،  امو  الثما الرا ا،  اآل  ، 

  نظ  المنط. الم لوف  المعةاد،    ظ   حا كلج  صاح جمالياف الر اية الحديلة،  أد ا ةا اير كاجعة 

ر انج،   صاح الحاجة ماسة ال   ع  ابداا  يعيد     فسير الواقع   حليلج   ةمج،  ااجثر اا الةعاي

 ير اط الةجري  الر ا   اادر باللو ية  الةمرد ال  أئيار اليةابة الةيليدية،  (.1)النظر    ك  ئ ي"

محا ت  ل. مساحاف جديدر    حيور السرد؛  ن" اليةابة اإلبدااية قد أ احت ا ةراقا ت  يليدا، 

 سار أاوا  اللغة  (2) ر للسؤار، ت  يديما لألجوبة،  مةاجمة للمجةور" اسةنيات ،ت مطابية،  اطا

 العالم،  ا ةراق حواجث الةيليد  الةاعية، للو ور ال  أ ضية ابدااية اير مساوقة    اليةابة ما قا ." 

 الةجري     الر اية رر كما ياد رر موقم مةيام  ما الحيار  الفا،   و ينطل. ما حاجة ماسة ال  

ةجديد،   ااة  ا ية    الةخطيط  اتسةمرا ،  لحل   ةو يسةدا  بالضر  ر الرا ي الفيري،   ضوه ال

 ؤيةج ما جةة،   طوير أد ا ج اإلجرا ية   نويع أسالياج الفنية ما جةة أ ر ،   و بحل  يخةلم ما 

اكطل. مصطلح  (3)ئخص آل ر. ت ي  ح ئيع  احدا، مما ييود ال  أن الةجري  مفةوت  ليس مصطلحا"

أئا  ما  ا أسليا الةجري  ما العلوت الطايعية، ليسةير    ام. العلوت اإلكساكية  آدابةا،  

MartinEsslin  ال  أنل" كلمة  جري  م  و ر    ا ساس ما العلوت الطايعية،  حينما يريد المري أن

با ساس ال  الةجري     االم  الةجديد الفن  ييوت ( ، 4)يعلر ال  ئ ي جديد، حينئح اليج أن يجرب"

اإلبداع،  اسةيناف  ياااف جديدر، ينةج انةا  ينياف  واك  الةدا   النوا   اكصةا  ا    مساحة 

كصية ماةيرر،  ير  بركا د كلودل " أن الر اية الةجرياية،    كةيجة الةطو  العلم  لليرن، اكةا  سةادر 

، بد اسة اإلكسان الطايع  الخاضع لليواكيا الفيثيا ية د اسة اإلكسان المجرد/ اإلكسان الميةا يثيي 

 الةجري  ررر    ظن  رر (.5)الييميا ية،  المحدد بة طيراف الوسط ،اكةا بيلمة  احدر، أدب اصركا الحال "

 و ااا ر اا  ؤية  نية مةجددر،  عةمد ال  اللو ية الفيرية،  ا دبية، الة  ييوت بةا كا   مجدد أ  

يةاب أ  جي  أدب  بعينج يؤما بةغيراف الثما   حوتف الحيار ا دبية، حين  را  الحيار مجمواة ما ال

كفسةا، لةرسيخ كوع أدب  جديد،    ض اليديم، الحي لم يعد قاد ا ال   لاية احةياجا ةا اإلكساكية،  الةعاير 

ع  ينياف مةجددر ال  اا قضايا ا،  ما طم يلج  اليا   الةجريا  ال  اكحرا اف لغوية  سردية،  ا ةرا

مسةو  الني   المضمون، دا   مساحاف السرد المخةلفة،  ينير د.  عه  ض     كةابج لحر الةجري  

الر ا  ، ال  أن" الةجري  قريا اإلبداع؛  كج يةمل     ابةيا  يرا .،  أسالي  جديدر    أكماي الةعاير 

ةجا ز الم لوف،  يغامر    قل  المسةيا ، مما يةطل  الفن  المخةلفة،  ةو جو ر اإلبداع،  حيييةج اندما ي

النجااة  المغامرر،  اسةةداف المجةور د ن الةحي. ما النجاه،  الفا الةجريا  يخةرق مسا   ضد 

الةيا اف السا در بصعوبة ئديدر،  كاد ا ما يظفر بياور المةلييا د عة  احدر،  يسةلير  يات ةم،   ااةةم 

ا  اط بنظرية الةحور اند  experimentalد.اادالمنعم  ليمة أن مصطلح الةجرياية   يحكر (6)   الةجديد"

 الةجري  اإلبداا ، قد يعن  الةحور الميصود ما ئي  ال  ئي  آ ر مسةحدث، (  7) نا لث دا  يا"

                                                           
 . 15. ص  2008(، اليويت ، 355ئيري اثيث الماض ل أكماي الر اية الجديدر ،االم المعر ة، ادد) ( 1)
 . 55ص،  2014اادالمجيد الحسي  ل الر اية العربية الجديدر  ائيالية اللغة ،االم الية  الحديلة ، ا  دن ( 2)
سةات كا ر،  ئا أبو ئن ل مفةوت الةجري     الر اية ، مجلة جامعة  نريا للاحوث  الد اساف العلمية ، سلسلة  (3)

 .311،ص2014( الع قية ، 5(،العدد )36اآلداب  العلوت اإلكساكية مجلد )
 .1،ص1989ا  المصرية ، اليا رر ،أحمد سخسوخ ل الةجري  المسرح ، مةرجان  يينا  الد ل  للفنون ،مطابع  يئة اآلط )4(
،  2000كلود بركا دل مد   ال  كظرياف الر اية ،  رجمةل ااد اليريم النرقا ي، دا    وبيار لننر ، المغرب،  )5(

 .154ص
 . 3، ص، 2002 عه  ض  ل لحر الةجري  الر ا  ، دا  أيلس للننر ، اليا رر ،  (6)
 .16ص،  1993(، بير ف، 3ل ميدمة    كظرية ا دب، دا  العودر، ي ) اادالمنعم  ليمة(7)
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 ور  فرضج يايعة الةطو  اتجةماا ،  الةغيراف الليا ية  اإلكساكية ال  حد سواي،  يةجج المادع ال  الد

   االم الةجري ، لما  فرضج يايعة الحيار المةجددر "  الر اية الةجرياية ام   غييري ينطل. ما  ا  

اليا  ،  ما مفةوت جديد لديج؛ لة ليم الر اية، أما الةجري  الر ا  ،  ةو  ع  محد د دا   ئي  الر اية 

ا ةيا  الموضوع،  يسةي  أئيالج  السا د، يعار بج اليا   اا   ق ئخص     الة ليم، أ  الةصوير، أ 

يحا ر ما  علةا ا ةاا  أد ا ج الجديدر الة  اكةساةا ما (. 1)ما كفسج، أ  ما  جا ب حا لة  ا ج بيئةج"

الفنون ا  ر  الة  يميا أن يةفاا  معةا المادع، مسةفيدا ما  ينيا ةا؛ ليد لةا اا يري. الةجري     

سة  ااية،  نطل. ما  صو  ئام  للصنيع ا دب ،   عم     ك  السرد الر ا  ،"   اح الةجري  مما 

مناح  السرد    الموضوااف،  اللغة  أسلوب العر ،  المنظو ،  الحاية،  الفضاي  الثما  الرا ي 

.  ما طم أ اح للةجري   ينياٌف مةعددر    كسيج السرد الر ا   بني   اص. يينم (2) النخصياف"

ية الر اية اا الععقة الة   ربط بيا اليا    مضمون الر اية ،  ييورل" لوكا ش ما  عر كةابج كظر

 جسد الر اية المغامرر الدا لية لليا  ،  مضمون الر اية  و قصة الر ه الة   مض  باحلة اا كفسةا 

 الة   سم  للييات بمغامراف، ك   لات كفسةا ما  عر  ل  المغامراف  بإطااف كفسةا اكما  جد الر اية 

 ةةجل  أئيار الةجري  السردي    اةااف النص ) العنوان،  اإل داي(  يريية ( .3)و ر ا الحييي "ج

 السرد كفسج،  الةجري  السينما    أد ا ج،  الةجري  الثمن ،  المياك ،  الرمثي. 

 :ْعتباتْالتجريبْالروائي

 يللينرر (،   عرررف أيضررا  ملرر  اةارراف الةجريرر .الر ا   بنيررة محيطررة بررالنص اليلرر  )  ايررة حررحاي  

بررالنص المحرريط الررحي يةنررا ر انرروان اليةرراب، اسررم المؤلررم، لررون الغررعف، دا  الننررر، اإل ررداي،  كرر  

مررا يحرريط بررالنص/المةا مررا اعمرراف كصررية،  سررةم بنرري  أ  بررء ر  رر  امليررة اليررراير  الةفاارر  مررع 

يورل" ررو مجمرروع  لرر  بنرر  الررنص المخةلفررة،  يحرردد جيرررا  جينيررت العةارراف/النص المحرريط بدقررة،  ي

النصرروص الةرر   حرريط  بررالنص أ  جررثي منررج،  يررون مفصررولة انررج، ملرر  انرروان اليةرراب،  انررا يا 

.  اليررج،  ررإن اةارراف الفضرراي (4)الفصررور،  الفيررراف الدا لررة  رر  المنرراص) كرر  مررا يحرريط بررالنص("

ص،  مررد   رر  بملابررة المفررا يح،  المؤئررراف الدتليررة الةرر   سررااد المةليرر  الرر   ةررم الررن النصرر ،

 رر طير  الرر  جمةررو  اليررراي؛  ن "الررنص المحرريط،  ررو كرر  مررا يررد   بفلرر  الررنص مررا مصرراحااف مررا 

اسررم اليا رر ، العنرروان، العنرروان الفرارر ، اإل ررداي، اتسررةةعر، أي كرر  مررا يةعلرر. بررالمظةر الخررا ج  

مرراف  ةصرراح  ررح  العةارراف بملابررة العع (5)لليةرراب، كالصررو ر المصرراحاة، للغررعف، كلمررة النائررر"

اإلئررا ية ا  لرر  الةرر     ررح بيررد المةليرر  للررد ور  رر  ارروالم الررنص الدا ليررة،  ك كةررا حررا ث كصرر  

                                                           

( مجمواة ما اليةاب ل المصطلح للر ا   الفركس   امي  ز ت ، كد ر بعنوان ) مميناف السرد (  أامار  الند ر  1)

،ص 2008،  1ليويت، ج الر يسية  لمةرجان  اليريا  الليا   الحادي انر، المجلس الوين   للليا ة  الفنون   ا دب، ا

122 . 

 . 30، ص  2012،  1( لطيم زيةوك   ل الر اية العربية ، الانية   حوتف السرد ، ميةاة لانان ، كائر ن ، لانان ، ي2)

 .89، ص1988، 1.جو ج لوكا ش ل كظرية الر اية ،  رجمة الحسيا سحاان ، مننو اف الة  ، الرباي ، المغرب ، ي (3)

بلعابدل اةااف ) جيرا  جينيت ما النص ال  المناص ( ، الدا  العربية للعلوت، كائر ن ، مننو اف ( ااد الح. 4)

 . 30.، ص 2008ات ةعف ، بير ف،  

 . (14)48.المرجع الساب. ، ص(5)



ْأْشْكــــاْلْالْتْجريْبْالروائيْفيْرواية"حذاءْفيللينيْلوحيدالطويلة" ْ ْْْ ْ ْْْ ْْ ْ ْْْ ْْْْْْْْ ْْ ْ ْ ْ ْْْ ْ ْْ ْْْ ْْْ ْ ْْْ ْ ْْ  ْ  ْْْْ  ْ ْْْ ْْ  ْ  ْ ْْ

 92 (2022) 7العدد  23المجلد                                                              وآدابها(  مجلة البحث العلمي في اآلداب )اللغات 

يملرر  الفيرررر الغامضررة  رر  الادايررة، حةرر  يصرر  المةليرر  اررا يرييةررا الرر  المعنرر  العميرر. الررحي ييمررا 

 كلمررة العةارراف ) العنرروان،  الغررعف،  اإل ررداي،   لررم  ررح  العةارراف اليصرريرر المخةثلررة،  مررا  ررح 

 الغعف،   و ر اليا  (.

 :سيمياءْالعـــنوان 

،  ةو ما يحيط بالنص/ (1)يمل  العنوان اةاة سردية للد ور    النص اليل  ال  حد  عاير د.يوسم كو  

النص المحيط،  كج يحم  اليلير ما اإلئا اف الفنية الة   ومئ اما   اي النص،  ياد   ل  جليا    

 يللين "؛  ن العنوان الساب.، يمل  منةدا  جريايا با ساس،  يد ا  اط انوان انوان الر اية "ححاي 

 ما طم يطره العنوان مجمواة  (.2)الر اية باسم المخرج الةجريا  اإليطال  المةمرد "  يد ييو  يللين "

لما ا ا ةا  ما ا سئلة منةا ال  ساي  الملارل لما ا ا ةا  اليا    حيد الطويلة  حا العنوان الع تب  

الححاي  حديداب  لما ا قات باسةلةات   ه  يللين     العنوانب،    ظن  أن اليا   ااةمد ال   ينية السرد 

   بناي العنوان،  نحا ا ن أمات انوان مرك  ما مفرد يا )مضاف،  مضاف اليج(  (.3)الةجريا  الميةنث

حملج ما دتتف سياسية،  اجةمااية،  طيا ية،  الححاي لج دتت ج الواسعة    الليا ة العربية، لما ي

  ا يخية،  عايرا اا ائا اف دتلية مةنواة،  يد سج  ابا منظو     لساكج معاك  مةعددر للححاي 

 ييورل" ححا النع  حح ا  ححايل قد  ا  قطعةا.    الةةحي ل قطعةا ال  ملار.   ج  ححايل جيد الحح . 

.     المل ل ما ييا ححاي  جد كعع .  حح ف النع  بالنع ،  اليحر باليحر ل ييارل و جيد الححاي أي جيد اليد

قد  ةما اليةما.     المل ل حح  اليحر باليحر . ححا الجلد يحح   ا ا قو  ،  ا ا قلت حح  الجلد يححيج  ةو 

ليم حح  أن يجرحج جرحا.  حح  أ كج يححيةا ا ا قطع منةا ئيئا.     الحدينل)لةركاا سنا ما كان قا

النع  بالنع ( الحح لالةيدير  اليطع، أي  عملون مل  أامالةم كما  يطع احد  النعليا ال  قد  ا  ر . 

. ما طم  يد  عددف  ظيفة الححاي،  اجاك  السير كحو الحيار، يةجج ال  (4) الححايل النع .  احةح ل اكةع "

 حركة اليدميا دا   الححاي  علا اا  و ةا،  السير    قلاةا  اليةا،  ةو ينير ال  الحركة المسةمرر ،

  ااةةا    الخر ج  السع ،  يصاح الححاي  مثا، للةمرد  الغض ،  الخر ج ال  ك  قيد، أ  سجا، 

ب   ا  الححاي أدار ما أد اف العياب الادك ،  ن الضرب بالححاي يمل  ا اكة بالغة  جا  النخص الواقع 

                                                           

 2007( يوسرررم كو ررر  ل الرررنص اليلررر  ، سلسرررلة كةابررراف كيديرررة ، الةيئرررة العامرررة ليصرررو  الليا رررة ، اليرررا رر ، 1)

 .176ص
بمدينرررة  1920ينررراير  20مخررررج أ رررعت ايطال .، لرررد  ررر   (Federico Fellini يرررديرييو  يللنررررين  )باإليطاليرررةل  (2)

بعرررد ا رررابةج بنوبرررة قلايرررة. بررردأ  ررر  كةابرررة السرررينا يو،  1993أكةررروبر  31 يمينررر  بإيطاليرررا،  و    ررر    مرررا،  ررر  

   السررريرك   نررراك  المسررررحياف . ررر طر منرررح كعومرررة أظرررا ر  بعرررر1952 حةررر   1943لمخررررجيا آ رررريا، منرررح 

الةثليررة الةرر  كاكررت  عررر   رر  مدينةررج،   طرف أامالررج بمررا  لينررج مررا  علرريم  رر  المرردا س الياطوليييررة الةرر  اكةيررد ا 

كليررررا اارررر أ عمرررج الةررر  حملرررت  يةرررا كظرررررً كاطوليييرررة   حاكيرررة قويرررة برررنفس الوقت.بعرررد املرررج بوظرررا م مخةلفرررة 

يررا ير، برردأ  يللينرر  مسررير ج الفنيررة بالعمرر  كيا رر  كوميرردي لصررالح المملرر  كصررحف  لصررفحة الجرررا م   سررات لليا ي

الرر  كجاحررج السررينما   ا  ر حرريا دذارر  للمنررا كة  رر  كةابررة سررينا يو  رريلم  1945ألررد   ررابريثي.  حظرر   رر  العررات 

Open Cityاف  ،   ررو مررا أ ررم أامررار المخرررج   بير ررو   سرريلين  ضررما الحركررة الواقعيررة الجديرردر.  بعررد ا قررات 

 The، الرررحي يةضرررما جرررثًيا يسرررةند ارررا قصرررة كةاةرررا  يللينررر  اسرررمةا Ways of Loveالمخررررج برررإ راج  ررريلم 

Miracle 
السرررد الميةنررث مصررطلح كيرردي يةررةم بةفييرر  الرمرروز الةرر   رررد  رر  الررنص  الررنص المرروازي للاحررن اررا    يع ةررا ( 3)

الميةنررث ، كةابرراف كيديررة، الةيئررة العامررة ليصررو    رر  الواقررع الليررا    الررحاكرر اإلكسرراكية، ينظررر أيمررا بيرررل السرررد

 .2006الليا ة، اليا رر 
 .1987. دا   اد  ، بير ف،69ابا منظو  ل لسان العرب، مادر ) ه ،   ، ا (، الجثي الرابع ، ص (4)
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ححاي منةظر الثيدي اندما أليا      جج بوش اتبا  اتحةعر  اليج الضرب،  يميا لنا أن كةحكر

ا مريي  للعراق.  يان الححاي اعمة ال  اض  النع  العراق  ما  جود بوش    بغداد،  ا ضا 

زيا  ج،  ما طم  يد يحم  الححاي      اية الطويلة  صو ية  نية،  عةمد ال  ائا ية الرمث، بمعن  أكج 

 مثا للمغامرر الفنية  الةجري   المةمردر،  يصاح )ححاي  يللين ( يللين قد ا  اط بنخصية،  

 النجااة؛. كج يمل     ظن   ر جا ال  السا د  الم لوف،  اكةةاكا للعنا يا الر ماكسية الة  مألف 

أالفة الية  الة   مل  مرحلة الخمسينياف  السةينياف ما اليرن الماض . كما يد    حا العنوان    باب 

الةجري ؛  كج يحم   سالة كصية مفاد ا الةنوي.  اإلطا ر  الاحن اا معن  العنوان،  ماالحياية الة  

يحملةا العنوانب  ما ا يةدف اليا   ما   ا جب ياد  ل  أن  ؤية اليا  ،   ايج الةجريا ،  ما اللحان 

ية  اتجةمااية  الليا ية،  يخرج د عا  ت ةيا   حا العنوان؛ ليمل  كصا  ا جيا محمع باإلئا اف الةا يخ

اليا   ما الدتلة الةيليدية للححاي،     الر ض  الةمرد ال  اليمع السياس   اليةر، للد ور بج ال  دا رر 

ْالةجري  الفن ، محدطا  دمة مد نة للمةلي  الجمع  الحي لم يعةد ال  قراير  ح  العنا يا الةجرياية. 

 :ْسيمياءْالغالف

اية نوان الر م،  اجاي اعف الر اية حامع مجمواة ما ا ييوكاف السيميا ية الع ةة،  منةال) اسم المؤل

ةصم  فحة (،   و ر لوجج يناج الححاي    من2016(،  دا  الننر) دا  المةوسط.ر ميعكو/ ايطاليا،

ةا   حة كلمة )  اية(الغعف،  ك ن الوجج كفسج ملةصيا بالححاي،  جاي   أال  الصفحة بانط أسود 

  يللين (  حاي  ماائرر، بانط أبيض سمي  اسم المؤلم ) حيد الطويلة( طم  حةج ماائرر انوان الر اية )ح

لمةلي  ايلج   ئي   جريا  مخادع،  جايف كلمة ححاي مسةيرر،   اضحة  بعد ا اسم  يللين  جاي ميلوبا، 

د ليا   يريأن ا قراير العنوان قرار  حيحة،     ظن  ال  قراير العنوان ما اليسا / ميلوبا، ك  يسةطيع

   مرد ا ال  ضةا اليورل ب ن الححاي الميلوب يةناس  مع اسةدااي سيرر  يللين     العنوان الة  أالنت  

ر الحلم    و السلطة السياسية    ايطاليا،  قد ا ةا  اليا    لفية  ضراي للغعف،  ك ن الغعف يحم

ححاي( )فردر محعت،  ا  ضر ينير ال  الاراير  السيينة  الةمرد أيضا،  قد جايف الحي  د    يج ا 

أجساد م، مةم  باللون ا سود    ائا ر مركثية لأل   الة   سير  يةا  اليةا أححية الانر،  حم  أقدا

اائر بيا ع المت ةراق حد د الميان  الثمان،  جايف مفردر)  يللين ( باللون ا حمر؛ لةعلا اا الصرا

    جريايةأ يا ئخصياف  يللين  رر    أ عمج السينما ية رر ال  السلطة.  محا ت ج الدا مة     يديم

 ماةيرر،  ةث  جدان المجةمع اإليطال .

 :ْسيمياءْاإلهداء

يعد اإل داي    النص ا دب  بعامة،  الر اية بخا ة،مفةاحا للد ور    اللعاة السردية الة  ا ةا  ا 

اإل داي الحي ا ةةحت بج   اية ) ححاي  يللين (؛  ؛ مننغع بطرحةا    بداية السرد،  نعحظ أناليا  

ا داي موجج،  دار،  ماائر،  ييور الطويلة    اإل دايل"ال  الحيا  ر وا،  لم يسمعةم أحد، ال  الحيا 

 داي( جاكاًا مةًما يحم   حا النص المحيط ال  حد قور جيرا  جينيت )اإل (1)لم يسةطيعوا أن يصر وا"

ما جواك  الر اية؛ أت   و   د أ واف المعحبيا    ا   ،  ؤتي الحيا يعينون    سجون الحيار 

اليومية،   يما الرمثية    ليطة الصراخ المغلم بالموف المعنوي للحاف المةو مة دا   الر اية، معةمدا 

سير ج الفنية،  ا  يا  الة  حملةةا أ عمج    ال  قناع "  ريد ييو  يللين " الحي  خف  الر ا    لم 

السينما العالمية ،  يد ا  اطت ب حداث اكساكية مةدا لة  جريئة أ مةالالحدين اا م زق اإلكساكية 
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  ناقضا ةا،  قد اسةلةم اليا    حيد الطويلة   ه المخرج اإليطال   يللين ، أيضا ما  عر اسةدااي 

 قولجل

ْفيْنهايت هْف ياًلْ"اسح                  ْذيالْقصيًرا،ْفقدْتجد  ْب 

  (1)" فيللينيْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

لطويلررة، مررا المعحررظ أن اسررةلةات   ه  يللينرر   رر  اإل ررداي، ت يخلررو مررا حررس  جريارر   رر    ايررة ا

يلرررة المفةرررون برررالةمرد  الاحرررن   اي الحيايررراف الطو حيرررن يمةرررثج اليا ررر  برررر ه ئخصرررية  يللينررر 

 الضرررخمة الةررر   نررراج ا  يرررار،  يررر  حررردث  رررغير، يحمررر    اي  اليليرررر مرررا ا حرررداث الجسررريمة،

ايرراف،  سررنجد حةمررا   اي ررا،  رريع ضررخما منررحوكا بالحيايرراف،  يصرراح الررحي ، ممررلع لادايررة الحي

صررر ون  آتمةررا،  ررنعحظ  رروف الررحيا ي  الفيرر   ررو الحيايرراف كفسررةا ممللررة  رر  جار  ةررا  قسررو ةا

 ح  الجمرر د ن يسررمعةم أحررد،   رر    الجملررة اللاكيررة، الرر  الررحيا لررم يسررةطيعوا أن يصررر وا،  ملرر   رر

لمفةرراه المركثيررة، بررؤ ر الحرردث السررردي الررحي سرريطرحج اليا رر   رر  مررةا الر ايررة،   صرراح بملابررة ا

حررظ يةررر،  كعيررة اتسررةاداد  الةعررحي   الالنيرردي لميا بررة الر ايررة الةرر   طررره االمررا، منررحوكا بد ام

ة يرردت حيايرر ااةمرراد اليا رر  الرر  يررره حيايررة  ياليررة/  اقعيررة بسرريطة، يميررا ايجاز ررا  رر  أن الر ايررة 

د  ا السررا المعررالج النفسرر  )مطرراع( الررحي كرران قررد ااةيرر   رر  احررد  الرراعد العربيررة رررر د ن أن يررحكر

طم ل ف   اج،  ضااي بةعحي حد ال قات أ قد  رر   يدا  جج حد عد  ر  طم ب سية،  ضية سيا لج ق سج .   ا،      ما ال

ة أسررااب اليررج ز جررة الضررابط الررحي كرران ميلفررا بةعحياررج، كرر  يعالجةررا مررا أمراضررةا النفسررية،  معر رر

ر  مسررة المررر ،  ةارردأ الحيايررة اررا ز جةررا السررادي  لرر  الضررابط الررحي بررالل  رر   عررحياةا كليرررا  ررع

 الضررابط بالنررل ،  انرردما ئررا د  مطرراع / مطيررع  انررريا اامررا،  انرردما يخرررج للةيااررد يصرراب

اةيالررج، ا)اتسررم الررحي ا ةررا   الضررابط  رر  السررجا( يةررحكر كرر  حفررعف الةعررحي  الةرر  مرررف بررج أطنرراي 

يررررر،  ااةرا ا رررج الةررر  أجارررر الررر  كةابةةرررا بخرررط يرررد .  طرررره الر ايرررة حررروا اف كفسرررية دا ليرررة كل

  ا  يررا  الرروا  الررحي يةجلرر  كليررر  رراالجةررا اليا رر  مررا  ررعر بنرراي   ا رر   جريارر ، مسررةخدم

ة، اائرررر  جررالحرروا اف الدا ليررة برريا مطرراع )بطرر  الر ايررة(  كفسررج،  كررج لررم ييرردت الحيايررة بطرييررة م

 الةجريرر  حةرر   ةرررك أطر ررا  رر  المةليرر    ةنررة جماليا ةررا السررردية ،  وضررعةا الطويلررة  رر  قالرر  مررا

 م اررا مسررةوياف الةجريرر  السرررديالفنرر  .  سررنعحظ  لرر  مررا  ررعر امليررة  حليرر  الررنص  الينرر

  ملررر ) سرررردية الليطرررة/ المنرررةد، ئرررعرية السررررد، الرمرررث الةجرياررر ، الرررثما الةجرياررر ، الحررروا

 المنولوج (.

 ْ:اللقطةْالسينمائية 

يعةمررد اليا رر   رر  بنرراي   ايةررج الرر   ينيررة الليطررة السررردية/ المنررةد الر ا رر  اليصررير الررحي يةيررون مررا 

لسررريعة،  اف ايياارراف لغويررة مركاررة،  ينسررج  اليا رر  مررا  علةررا مجمواررة مررا الليطرراف السررردية ا

 ررو ر كليررة للانرراي السررردي الررحي ير يررث الرر  اللغررة با سرراس،   جلرر  الةجريرر  اللغرروي  رر  المد كررة 

مررا  ررعر يرييررة اليا رر   رر  امليررة الانرراي السررردي الةرر   ةخررح مررا اللغررة آلررة للينررم اررا امياكيا ةررا 

الجنرروه  الةجريررر  " ن للةجريرر  ا دبرر  رررر  بخا ررة  رر  مجرررار الدا ليررة،   ااررة اليا رر   رر  

الر ايررة رررر آطررا    المةمررة الرر   ررعيد اللغررة، مينررت ا ديرر  مررا سررار أاوا  ررا،   يليرر  أد ا ررج 
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المعر يررة،   نويررع  ينيا ررج السررردية،  غرردا الةجريرر  أساسررا للةجديررد، مخالفررة للمرر لوف،    ررض كرر  مررا 

،  حريررة الفرررد  رر  الليا ررة  ا دب  الفررا،  مررا طررم  فييرر  ينررا     ه العصررر،   طررو  المجةمررع

 راكياةررا،  ابررراز  ياكلةررا،  اظةررا  مميثا ةررا، طررم الررد ور  رر  مغررامرر   نيررة،   لرر  ااةمررادا الرر  مررا 

 يدمرررج العلررروت اإلكسررراكية  الفنرررون با ةع ةرررا مرررا ئرررة  الر ا رررد اإليجابيرررة،  الررر  معر رررة دقييرررة 

 كعحررظ  لرر   رر  المنررةد  (.1)عمالةا  رر  أحررد ا كررواع ا دبيررة"با  ررور الجماليررة الةرر  يميررا اسررة

 ا  ر الحي جاي بعنوان )منةد ما كان  يللين  ليحاج(  ييور السا دل

 "  حا ما حدث بالضاط .

 كظركا جميعا د عة  احدر ال  اليسا . 

ْف  قابنا بحدر، بحركة  احدر،  بييْت ال   حا الوضع.  اْلة و 

جنررود جرردد  رر  معسررير  طوقررج أسررعك ئررا ية  سررط الصررحراي. امررو  يلررم الةفةنررا بيررور ك كنررا 

الميرررران، يطاررررع بصررررمةج الرررر  الوجررررو ،    اررررة  ررررد    حررررت السرررريم  طررررا  وقنررررا كنحلررررة 

كعحررظ  رر  المنررةد السرراب.   ه السرررد السررينما    رر  اليةابررة،  فرر  انواكررج ) منررةد مررا (.2) رقرراي"

حظرراف/ ليطرراف سررردية مةد يررة  مخةثلررة،  ةطررره كرران  يللينرر  ليحاررج( ااةمررد السررا د الرر  اقةنرراص ل

منررةدا لجمااررة مررا الانررر  رر  ميرران معرريا،  حمرر  أكفسررةم  و ررا    اررة لحظررة د ررور الررر يس)  أس 

السررلطة السياسررية  رر   ررح  الد لررة(،  يجسررد السررا د مررا  ررعر الو ررم  ؤيةررج حررور اليمررع السياسرر  

 ررو ر اتسررةاداد الممةثجررة بررالخوف  رر  سررو يا،  ن المنررةد الررحي  ارردأ بررج الر ايررة، ينررير الرر  

 العرردت،  يلجرر  اليا رر  الرر  اسررةخدات بنرر  لغويررة قصرريرر ميةنررثر، كرر  بنيررة  ملرر  ليطررة  فضرر  الرر  

ليطرررة سرررردية أ رررر ؛  رررنعحظ   والرررد  رررح  الليطررراف برررديا مرررا الجملرررة ا  لررر  ) رررحا مرررا حررردث 

 رر  الميا بررة مررا  ررعر بالضرراط(((  ييررم كيررا ب  ررح  الجملررةب  رر  ظنرر ، أن أكسرر  يرييررة لليررراير، 

الةجريرر   المغررامرر الفنيررة الةرر   حةرراج للة  يرر ،  رريميا لنررا اليررورلان اليا رر  برردأ حيايةررج مررا جملررة 

النةايررة، كرر  يليررر لررد  المةليرر  أسررئلة كليرررر منةالمررا ا حرردث بالضرراط ب  مررا الحيايررة الةرر  يطرحةررا 

عايررر الغررامضب  أاةيرردذ أن اليا رر  قررد المؤلررمب  مررا ا يريررد مررا المةليرر ب  لمررا ا لجرر  تسررةخدات  ررحا الة

ا خررح مررا   ه  يللينرر  المغررامر  رر  السررينما اإليطاليررة، يرييررة  رر  السرررد السررينما   مةرر طرا  مةلاسررا 

  حررج  كثاةررج الةجريايررة،  ك كنررا كارردأ منررا در  رريلم الرر  احررد  ئائرراف العررر  السررينما  ،  يارردأ 

ةررا الدا ليررة، طررم  ةرروال  المنررا د الحركيررة مررا مررا الحرردث ا  يررر/ منررةد النةايررة، كرر  كررد    رر  أاماق

قررج   ررعر اسررةخدات السرررد المةحرررك المةررد . مةمررلع  رر  )كظركررا رررررر الةرروْف رررر بييررْت رررررر الةفةنررا ررررر  طو 

يرر  مواقرم  ةثت، لحيايراف كل سابية، يرحرا مخ ل  ا  عرار ال رر  طرا( لةم رر  رد    رر يطارع ر رر يلرم ر ر

،  ينررةج انةررا  ؤيررة اليا رر   رر   طررو  ا حررداث،   واليةررا بنرري  سررريع، مةدا لررة  رر  معنا ررا  مانا ررا

ممررا يجعرر  المةليرر  أكلررر حضررو ا   فررااع،   جررودا  رر  قلرر  المنررةد الررحي أكةجةررج الر ايررة، لييررون 

جررثيا   يسرريا  رر  الانرراي السررردي،  اسررةخدات ا  عررار المةحركررة دا رر  المنررةد، قررد يفررةح الارراب لررد ور 

نررةد كفسررج،  قررد ا يرر  اليا رر  الرر  المررثج الفنرر  برريا الررنص  المةليرر ، حيررن المةليرر   رر   ررنااة الم

،  يررد ا  يررث  حيررد  يسررةمد الررنص السررردي حيا ررج مررا أكفرراس المةليرر  المةعحيررة أطنرراي اليررراير.  مررا طررم 

الطويلررة  رر    ايةررج )حررحاي  يللينرر ( الرر  لغررة سررينما ية  جريايررة مررا  ررعر  لرر. منررا د  نيررة 
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خرررج اإليطررال   يللينرر .  فرر  الجملررة السررردية/المركثية ا  لرر  ) ررحا مررا حرردث مةوازيررة مررع حيررار الم

بالضرراط( كعحررظ ا ةررراق المركررث، لحررواجث اليررراير لررد  المةليرر ، لة  ررح  ررح  الجملررة بعرريا المةليرر  

 قلاررج، حةرر  ت يةرررك   ررلة السرررد، ليعرررف مررا الررحي حرردث  حديررداب،  رر  جملررة ينرروبةا اليليررر مررا 

يطررة السررينما ية، برر  يطغرر  الحررس السررينما   كليرررا الرر    ه السررردية انررد الغمررو   ئررعرية الل

الطويلررة،  يمررثج برريا  رروف  يللين /الينرراع،  حركررة اللغررة دا رر  الر ايررة،  اللغررة  يررور  ت  فصررح 

أ   ينررم، د ن أن  صررو  لحظررة ماائرررر جا ررة، برر   يررةحم منرراي. مفا قررة مررا برريا لغررة السررينما  لغررة 

 ررو ر  نيررة مةنررابية يةحيرر. مررا  علةررا   ه اللغررة الحييييررة.  ةمةلرر  الر ايررة السرررد، كحررا ا ن أمررات 

مررا  ررعر بنا ةررا اللغرروي  ررح  الررر ه المفا قررة اليرراد ر الرر  اد ررار المةليرر  الرر   حررم السرررد، حةرر  

يةنرري   ايررج مررا جديررد دا رر  الر ايررة، ليصرراح بطررع/ منةجررا  رر  كسرريجةا الفنرر  الرردا ل  الررحي  يرروت 

 ردية.اليج ا حداث الس

 سيناريوْالمشهد:• 

 رر  المنررةد ا  يررر ما.الر ايررة يطررره اليا رر  سررردا سررينما يا ت ةررا، حيررن كجررد  ررو ر الر ايررة 

السررينما ية الةرر   جمررع مررا برريا  ينيرراف السررينا يو السررينما    الر ايررة،  قررد  جلرر   لرر ،  رر  المنررةد 

 يللينرر  بالسررينما،  ياررد  أن ا  يررر مررا   ايررة )حررحاي  يللينرر (،  يطررره الطويلررة اكنررغار المخرررج 

اليا ررر  لجررر  الررر  اسرررةخدات  ينيررراف سرررينما ية معينرررة ملررر  )المنرررةد، الليطرررة،  الفرررعش بررراك ، .... 

( ييورل"مةعرر  مررا كرر  مررا حرردث، مررا ا حررداث، مررا الةررحكر، 1 اير ررا ( يعحررظ  رر  ليطررة  قررم )

مررا  كررة ز جةررج مررا ائررةةاي الةررحكر، مررا ا  ررواف،  رروف الجررعد الررحي يصررد  مررا  ررواي طييرر ، 

اللررا رر الةرر   رردق  د مررا ياررور الحرررب اليادمررة بيررور، مررا بحررة مرر مون العمييررة،  ك كةررا  حررا ر 

يحمرر  السررا د كرراميرا السرررد مر يررثا الرر  بررؤ ر الحرردث الررحي يريررد أن (. 1)الةطةررر مررا  طيئررة"

الرردا ل ، ( أن.السررا د.قد.ااةمد الرر  المنولرروج 1يطرحررج أمررات المةليرر  ،  رريعحظ   رر  الليطررة  قررم )

 يةحرردث الاطرر  لنفسررج،  ةر ررد الليطررة،  ررو ر ا لررم الررحي  قررع الرر  الضررحية مررا أطررر الةعررحي   رر  

السررجون،  صررا ف  ا ررا مةعاررة  مة لمررة، برر   مليلررة بجراحرراف الةررحكر  ائررةةاي الةررحكر،   رروف 

الجررعد الررحي يمررا س  عرر  الةعررحي ،  يررربط  السررا د برريا  ررو ر الةعرر  الرردا ل ،  الةعرر  الخررا ج  

مررا ياررور الحرررب الةرر   رردقةا ز جةررج  رر  كرر  قررادت اليةررا، مسررةدايا  رروف مرر مون النخصررية 

المجةولررة الةرر  حا لررت السررلطة أن  عرررف مررد  اعقةررج بةررا. ياررد  أن النخصررية المركثيررة )مطرراع( 

 حررا ر أن  ررةخلص مررا الةعرر  بنسررياكج،  ارردت الحرردين انررج مرررر أ ررر ،  النخصررية  ررد    رر  حالررة 

ل ، حيرررن لرررم  عرررد لرررديةا اليرررد ر الررر  مواجرررة الةعررر  كفسرررج.  يةجلررر  الحرررس مرررا اإلكرررث اي الررردا 

 (ل2السينما      ليطة أ ر ،  ييور اليا  ل ليطة  قم )

"سررةديو الةصرروير جررا ث، ايررادر الطايرر ،  يللينرر  يررد   الرر  الميرران، يخلررع قاعةررج،  د ن اكةررراث  

ضررعا  معررا، المخطرروي بررج يضررعةا الرر  يا لررة بجاكاررج، ينررادي الرر  ئرررييج  رر  المخطرروي الررحي  

يينررم الر ا رر   رر  الميطررع (. 2) ررفحة  احرردر ميةوبررة، مررا الررحي يفعلررج  ررحا الرجرر   رر  أ عمررجب"

السررراب. ارررا  رررو ر السرررينما  أد ا ةرررا،  يسرررةخدت أد اف الةصررروير السرررينما   ) سرررةديو/ ميررران 
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ك  الرر  الفعرر  الةصرروير،  الررنص السررينا يو،  المخرررج  يللينرر (، طررم ينةيرر  اليا رر  مررا الو ررم الميررا

 أان   ع  الةصوير كفسج دا   الر اية  ييورل

 "المنةد ا  ر لكعكيت أ ر مرر .

اليرراميرا   ررد  ،  صررو  منررةد الجررعد دا رر  اليفررص، يررةم  يايررر الليطررة بعدسررة ز  ت الرر   جررج 

الجررعد،  ظةررر قسررما ج جامرردر كصررخرر،   ررو يررر  ز جةررج اا يررة  مامررا،  مطرراع يجررحب يررد ا 

ليا رر   رر  المنررةد ا  ر الرر    ررد  عرر  الةصرروير دا رر  اتسررةديو،  يينررم اررا حركررة يعةمررد ا(.1)"

اليرراميرا الةرر   ررد  ،   يايررر ادسررة الررث  ت، كرر  يررد   الرر   جررج الجررعد،  يصررم اليا رر  قسررما ج، 

طررم يعلررا اررا منررةد مفررا ق برريا  ررو ر الجررعد الياسررية،   ررو ر ز جةررج العا يررة  مامررا،  المعررالج 

( ييررور السررا د ل" ت    ررحك بررج ئررفية، دارر  مررا ألعرراب  يللينرر ،  3د ا.)ليطررة النفسرر  مطرراع يجررحب ي

سرروف يصررو  النةايررة ارردر مررراف، طررم يخةررا  النةايررة الةرر   ناسرراج  ررو،  أكررت يجرر  اليرر  أن  خةررا  

النةايررة الةرر   ناسررا  أكررت .أكررت  نررةيم اآلن ليرر   ررؤتي الررحيا  أيررةةم يخرجررون مررا  أسررج مضررمخيا 

عرررا   الخررروف، بعضرررةم  يرررد النطررر. لنرررةو ، بعضرررةم يخنررر   رررفا ر اربرررة بالررردت  العا ررراف، بال

 . (2)المطا ئ"

ير يررث اليا رر  الرر  الصررراع برريا الجررعد   يللينرر ،  ررالجعد يريررد أن يضررع النةايررة الةرر   ناسرراج، 

الررحي ينةصررر للفيررراي  يواجررج    رر.  ؤيةررج  سررلطةج اليمعيررة الةرر   ةلررح  بةعررحي  اآل ررريا،   يللينرر 

الةعررحي   السررلطة الغائررمة، يحررا ر أن يلعرر  بالنةايررة   يررا لرؤيةررج الواسررعة لألئياي. يسررج  المنررةد 

كةايررة الجررعد الررحي كرران سررااا  رر   عررحي  المعةيلرريا  اجاررا  م الرر  كةابررة  ااةرا رراف بجرررا م لررم 

ي المعررحبيا الررحيا  يررد ا النطرر. ير ياو ررا با سرراس،  اتكةيررات مررا الجررعد  ررو أن    ررح حرر.  ررؤت

 الحركررة ، و ررا مررا معحيرراف الارروليس السياسرر  . ييررور السررا د  رر  )المنررةد اللرراك (ل" ليطررة مررا 

بعيررد طررم ليطررة مةوسررطة لليفررص، الفجررواف برريا ا امرردر الحديديررة  سرريط الرر   جررج الجررعد  صررنع 

عحررظ أن الفص /المنررةد ك (.3)ظررعت  سررياخ،  سرريط الرر  أكفررج مرررر،  الرر  اينررج اليمنرر  مررراف"

ا  يررر  رر  الر ايررة، قررد ا  يررث اليا رر   رر  امليررة بنا ررج السررردي الرر  الةجريرر  مررا  ررعر اسررةخدات 

 ينيرراف السررينما بنرري   اسررع، يجعلنررا كطلرر. اليةررا   ايررة سررينما ية،   رر   لرر  الر ايررة الةرر   ةخررح مررا 

مررات   ايررة سررينما ية، مررا  ررعر أد اف   ينيرراف السررينما يرييررة  رر  اليةابررة الةجريايررة،  نصرراح ا ن أ

 رروال  الليطرراف،   عرردد ا  ررواف  المنولوجرراف،  الةصرروير  أد ا ررج المخةلفررة،  مسررةو  اإلضرراير 

العاليررة  الخا ةررة،  بنرراي الرردييو ،  النررخوص ... الررخ.   رر  كةايررة الر ايررة يسررج  اليا رر   حيررد 

مررد انررا يا  منررا د الر ايررة الطويلررة  حررت انرروان جرراكا  )ائررا ر أ يرررر(،  ييررورل"  ةيررايع   ةعا

مرررع انرررا يا  سررريرر المخررررج اإليطرررال   يللين ،امرررا بنررري   مرررثي أ  ااةاررراي   أي  نرررابج بررريا 

. يينررم الطويلررة  رر  (4)ا ةررراياف السررا د  برريا حيررار  يللينرر   ا ةعقا ررج،  ررو محررض اسررةعا ر  يررط"

 د الر ايررة  ةيررايع مررع الميطررع السرراب. مررا  ررعر لغةررج الماائرررر الموجةررج للمةليرر  أن انررا يا  منررا

سرريرر  يللينرر    ةنررابج أيضررا،  لينررج يعةرررف أن  ررحا الةنررابج مررا  ررو ات اسررةعا ر  نيررة أ  حيلررة سررردية 

اسرررةخدمةا اليا ررر   ررر  بنررراي   ايةرررج،  يارررد  أن الحيلرررة الةررر  لجررر  اليةرررا الطويلرررة حيلرررة  جريايرررة 
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الفنررون السررردية  يرروت اليةررا، با سرراس،  ةررو يريررد أن ييررورلان السررينما  رر  ابنررة الر ايررة،  جميررع 

 قررد جررنح بالةجريرر  لخلرر. ارروالم  نيررة،  حلرر.  رر  الفضرراي الجديررد، مررا  ررعر أتاياررج  حيلررج الةرر  ت 

 نةةرر  .مننررغع بةوظيررم  ينيرراف السررينما بنرري  اررات ،مسررةفيدا مررا السررينا يو  الموكةرراج  اإلضرراير 

  الةصوير اللابت  المةحرك أطناي املية بناي المنةد السردي.

 ْ:ْشعريةْالتجريبْاللغوي

 ةجلرر    ه النرراار  رر  سرررد  حيررد الطويلررة،  يطررره لغررة ئررعرية مرروجثر،  عةمررد الرر  المجرراز  

 الةخييرر  بنرري   اسررع،  ةةجلرر    ه النررعرية السررردية  رر  بعررض منررا د الر ايررة،  ك كةررا قصرريدر 

ليصرريرر دا رر  كلريررة،  سررج  منررا د مخةثلررة،  ةجمررع  يةررا  فا رري  قصرريرر،  ررنعحظ بنرراي الجمرر  ا

(  ييررورل " ت أ يررد  أي أحررد مررنيم، الحيايررة ليسررت مطر حررة للنيرراش،  ت لأل ررح 4المنررةد  قررم )

 ت للررد، اليضررية با جرا   احررد، أكرا مررا  رم  عررحيا ، أكرا لررم أكرم منررح انرر سررنواف،  بمرا مررا انررراف 

لمررج مررا  حررت السررنيا، كرر  مررا أار ررج أكنرر  أ ررحو، أ ررحو  ت أ يرر.، أقرريم  رر  أ قرر ، أحررا ر أن ألم

الطا لررة، يةرررب منرر ، أجررري  لفررج،   حرر  أيضررا  ةرررك مياكةررا  رر  حليرروم    ةرررب الرر  ا رراع ، 

 عاانرر    يفررث  رروق السرررير، أيا د ررا،   طررا دك ، أمسرر  أ ر مينررة  صرراد ن    رر  الايررت   ررش 

يعةمررد الطويلررة الرر   رريااة جملررة ئررعرية  ضرررب  (.1)بةررا اليرروابيس الةرر   ررد   حررور السرررير"

 ررر  المجررراز النرررعري، مرررا  رررعر بنررر  لغويرررة قصررريرر  حمررر   ايرررا ئرررعريا،  ةةخلررر  ارررا بعمررر. 

ماائررر ةا  حضررو  ا ا حررادي، لةصرراح لغررة للينررم اررا  اايررا الررنفس الدا ليررة ) أقرريم  رر  أ قرر  (، 

)أحررا ر أن ألملمررج( )يةرررب منرر ( )أجررري  لفررج(  )   حرر  أيضررا  ةرررك مياكةررا  رر  حليرروم ( ، 

 ةا اليوابيس الة   د   حور السرير(.أيا د ا   طا دك ، )أ ش ب

ياررد  مررا  ررعر الفعرر  اليرا رر  ا  ر لةررح  الجمرر  اليصرريرر معمررح،  ميوكرراف اكةرراج النررعرية الةرر  

 يمررا  لفةررا،  يرر  جملررة  حمرر  ئررعو ا دا ليررا، مةعليررا بررءتت الررحاف السررا در،  اإلقامررة  رر  ا  ق، قررد 

اف،  ةجررري  لفررج، لةجمررع بيايررا ،  ك كةررا مررا  عنرر  ديمومةررج  اسررةمرا  ، حةرر  انرردما يةرررب مررا الررح

كلرررر معاينررةةا لررأل ق،  ررا  جررثيا،   ررفة مررا  ررفا ةا اإلكسرراكية،  ةصرراح ا لفرراظ الةرر  ا  يررث 

اليةررا اليا ررر   ررر  سررررد   حمرر   رررو ر لجواكيةرررج الدا ليرررة،  أ يررا    أزما رررج النفسرررية " مادامرررت 

بينةمررا،  ررإن الةعايررر، ارردا مسررةيع اررا معادلررة  الععقرة برريا اللفررظ  النررئ، لررم  عررد اعقررة احالررة  عادليرة

المررادي،  أ رراح   ئرريرا الرر  ايرراب أكلررر منررج،  عايرررا اررا حضررو  كلرر ،   ررحا الموقررم مررا اللغررة، 

 مررا اا يررة ا دب  ررو مررا ئرررع  ا بررواب أمررات  ررو ر ت مةنا يررة  رر  مجررار الةعايررر ا دبرر ،  ابةرردع 

 ن الةجريررر  يفرررةح أبوابرررا لحيرررار جديررردر، يميرررا أن يعررريش الرررنص  (2)أئررريالج بوسررراية الةجريررر "

 اليا رر   رر  مسرراحةةا الممةرردر، مسررةلةما مررا أ يررا    مواقفررج، ز ايررا سررردية للنظررر الرر  ا مررو  

العاديررة، بو ررفةا مةنررا مخةفيررا   اي  وامنررةا   فصرريع ةا العكةا يررة،  يحمرر  السرررد ميومرراف اكةرراج 

طاب الععمرراف النصررية لةنةيرر  مررا السرررد الماائررر الرر  النررعري ايررر النررعرية اللغويررة،   لرر  باسررةي

الماائرررر،  الجملررررة المركثيرررة ) أقرررريم  رررر  أ قررر (  حمرررر   ررررو ر ا  ق الميررراك  الررررحي يحرررريط 

 بالنخصية،  ةصاح الحيار مساحة ما الحثن  ا  ق  اليسور.
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 :المنولوجْالداخلي 

،  يعةمررررد اليا رررر  الرررر  الحرررروا  يملرررر  الحرررروا   كنررررا   يسرررريا مررررا أ كرررران الانرررراي الر ا رررر 

الخا ج )الرررديالوج( بررريا ئخصرررية،  أ رررر ، كمرررا ا  يرررث  بنررري   اسرررع الررر  الحررروا  الررردا ل  

)المنولرروج( الررحي يررد   برريا النخصررية   ا ةررا،  كرر ن النخصررية  حلررم برر   حررا ر أن  انرر  االمررا 

نفس الرر  أ عالةررا موازيررا لحيا ةررا الماديررة،  ةيرريم حرروا ا بينةررا  برريا كفسررةا،  ااررة  رر  محاسرراة الرر

  صرررر ا ةا اليوميرررة، أ   اارررة  ررر  الخرررعص مرررا اآلتت،  الرررد ور  ررر   ضررراي الةطةرررر  النيررراي 

الر حررر ،  مرررا المعحرررظ أن اليا ررر   حيرررد الطويلرررة/ قرررد أاررررق  ررر  اسرررةخدات المنولررروج الررردا ل  

  بخا ررة مررا جرراي الرر  لسرران الاطرر  مطرراع المعررالج النفسرر ، بطرر  الر ايررة،  يررد حررا ر اليا رر  أن

يجعرر  مررا مطرراع ئخصررية منولوجيررة / حوا يررة جواكيررة،  ريررد أن  ر ررد حركرراف الانررر،   عرررف 

المرضرر    ااررا ةم الدا ليررة،  طايعررة املررج كمعررالج كفسرر ، منحةررج ياقرراف الينررم  حفررظ أسرررا 

 ما طررم  يررد احةفررت الر ايررة بررالحوا  الرردا ل  كليرررا الرر  لسرران بطرر  الر ايررة  ئخو ررةا النفسررييا.

 جةررج،   رروف الرررا ي العلرريم كفسررج، جررايف الر ايررة معةمرردر الرر  أ بررع ئخصررياف ملرر  الجررعد،  ز

  يسررية، )ئخصررية  يللينرر ( ئخصررية  ا جيررة، اسررةخدمةا اليا رر   رر  السرررد،  قررد ا  ررد  قنااةررا 

، مررر مون  ررردييج الرررو م ،  ز جرررة الضرررابط، الاط () النفسررر الفنررر ،  ئخصرررية مطررراع المعرررالج 

  انررر سررنواف  رر  أحررد السررجون د ن أن يررحكر الميرران أ  يحرردد  الجررعد الررحي قررات بةعررحي  مطرراع قارر

الثمرران الررحي  قررع  يررج الحرردث بنرري  ماائررر،  الع ررت للنظررر  رر  الر ايررة أن اليا رر  قررد ا  يررث بنرري  

  و حرروا   ررعق،  يررد ،كايررر الرر   يررا  الرروا   الحرردين الرردا ل  المنولرروج برريا الررحاف  كفسررةا

 قررد  لرراس السررا د ئخصررية مطرراع الاطرر  مرررر  ئخصررية  اسررةخدت اليا رر  الحرروا  بضررمير المررةيلم،

 يللينرر  مررراف مةعددر،.يررد   حرروا  برريا مطرراع   رردييج مرر مون.)المةو م( ل" ظننررت أكنرر  لررا أ اك 

كرران يجرر  أت  راكرر ، الرر  ا قرر  لرريس  رر   ررح  الحيررار ، لررو ظةرررف مررا قارر  لررو رف  يررا مرر مون. أبرردا

سرر  ا سررئلة، لررا يجيارر  أحررد، اسررةغا اررا الرر  الوقررت  ا لررم./ دارر  ممررا مضرر ،   ررر الرر  كف

الماضرر  د عررة  احرردر، دارر  منررج  اررش أيامرر  اليادمررة.  يررط أ يررد أن أارف.،السررؤار سرريودي برر  

الرر  ألررم سررؤار، سةضرريع  قةرر  بررع يا رر ،  لررا  حصررد ئرريئا،  حةرر  ان ار ررت سررةثداد ألمررا  سررويا 

ح مررا الحرروا  الررد ام  مر يررثا مررا المعحررظ  رر  الحرروا  السرراب.  ررو ر ا لررم  الحررثن الةرر   ةخرر (.1)"

لةررا، حيررن  صرر  ئخصررية مرر مون الرر  أن ا سررئلة لررا  جلرر  سررو  الحررثن  ا لررم،  لررا يجيرر  أحررد 

اررا أي سررؤار  و ررا الرر  كفسررج مررا الةعررحي ، برر  يصررو  اليا رر  مررا  ررعر  رروف النخصررية مررا 

 سررا ية، أيليررتذ اليررج الد اميررة المغليررة  رر  الررنص االر ا رر ، حيررن  اررد  ئخصررية مرر مون ئخصررية م

ميةررو ر مررا الواقررع،  يررر ض اسررةيمار الحرروا  مررع  رردييج اليررديم مطرراع، طررم كعحررظ  رروف الحرروا  

الررردا ل  المنولررروج،  ييرررور السرررا دل"ال  ا  ييرررة كمرررت، لرررم أسرررةطع أن أجلرررس الررر  اليرسررر ، 

أسررةرجع   ررو ج، أقلرر  معمحررج، أكرراد أئررربةا، أضررعةا  رر  ميرران معررر ف مررا مخرر ، ميرران تيغيرر  

ا ب  لمررا ا جرراي ليرردحرج انرر ،   كسرر ْا   ررح  ا ، ميرران ت يصرر  اليررج العطرر  مرررر أ ررر ،  حررتذ أ  ي لرر لم 

كرررر الر ليررت   رر  ايررر مواررد ا، اللعاررة كاكررت برريا أ بررع  برريا مطيررع  مطرراع   الجررعد  ز جةررج، 

يةجلررر   ررر  المنولررروج السررراب.  (.2) اآلن أ ررراحت بررريا أ بعرررة، أكرررا  الجرررعد،  ز جةرررج  مررر مون "

دطا كفسررج اررا اللعاررة الةرر  أ اررم الرر  الررد ور  يةررا،  اكنررطرف  ا ررج الرر  ئررطريا  رروف مطرراع، محرر
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بررريا )مطررراع المعرررالج  مطيرررع المسرررجون(،  يرررد قامرررت الجرررعد بةغييرررر اسرررمج مرررا مطررراع الررر  

الر ايرررة الررر  ،  ةةمحو  الجرررعد  ز جةرررج  مررر مون الصررردي. اليرررديم، مطيع.). نفيحا.  امر.السرررلطة(

للعارررة،  ررر  الحررردث السرررردي الرررحي  رررد   حولرررج النخصرررياف  ررر   رررح  النخصرررياف اليليلرررة؛  ن ا

  رااا ةا دا   العالم الر ا   الحي يحا ر اليا    يااةج. 

 ْ:ْالتجريبْالرمزي

يعةمررد اليا رر   حيررد الطويلررة الرر  بنيررة الةجريرر  الرمررثي،  أانرر  بررج  لرر  الرمررث الررحي يخةراررج 

اليا رر  مررا  ررعر  جربةررج ا دبيررة،  يحررا ر  رريااةج مررا  ررعر ا  يرراز  الفنرر  الرر  ئخصررية بعينةررا 

أ  حرردث  ررا يخ  أ  سياسرر  أ  طيررا  ، مررا  ررعر  عرر  الةجررا ز  ا  ررراي  رر  ابةيررا اف  نيررة جديرردر 

حيررن (.  1)السرررد،  ن"اإل ررراي  رر  مما سررة الةجررا ز،  ررو مررا  ررةم  سررميةج اررادر بالةجريرر "دا رر  

يطررره اليا رر  مررا  ررعر الةجريرر  الرمررثي  رروف المخرررج  يللينرر ،  يصرراح  يللينرر   مررثا جديرردا، 

ميا مررا الظلررم  اليمررع  رر  ايطاليررا  رر  منةصررم اليرررن الماضرر ،  يحررا ر اليا رر  أن يطررره مررا  ررعر 

ينرر   مررثا  نيررا لمواجررة اتسررةاداد  رر  ايطاليررا،  قررد جرراي الحرردين اررا  يللينرر   رر  المنررةد اسررةدااي  يلل

 الحادي انر ال  لسان مطاع مجنون  يللين   ييور ل"    أ دق  يللين ب

 رر  أمنرر    اي ،  أكررا الررحي يا د ررج ييلررة حيررا   كلةررا حةرر   ررا  كرر  مررا يعر نرر   يسررمين  

ح  الماضرر  بمحاكررار مرررر  احررد أ  الرر   ا قرر  أضررعج  نرراك،  يللينرر  النررات أ  مجنررون  يللينرر ، أمسرر

حيررن يجرر  أن ييررون، أ كلررج بيررور برردر أن أسررحاج مررا  يلررج،  رر  ا    لفرر   رريع، ييفررث مرررر  احرردر 

ررا أكرررا  ررع أ   ايرررر  لألمررات،  يحجررر  الضرروي،  الطريررر.، الفرررق بينررر   بينررج أكرررج كرران يحلرررم، أم 

ليطررة، ليطررة  أكررا أ    يلمرر   رر  كوابيسرر  منررةًدا  اليوابيس،.كرران يررر  الفرريلم كلررج  رر  أحعمررج

 (. 2)منةًدا"

كعحررظ الةمرراس الجلرر  برريا حيررار ) يللينرر (  حيررار السررا د كفسررج،  يسررةمد   ه  يللينرر  المةمررردر،  

 مررد  قد  ررج السياسررية  رر  مواجةةررج   كرران السررلطة اإليطاليررة  رر   لرر  الوقررت، ليصرراح الرمررث، مةنررا 

 حيررد الطويلررة. ييور الرررا يل" حةرر   يللينرر   ررحا مجرررت أيًضررا،  مررؤطرا  رر  أ ضررية السرررد انررد

يةخيرر  كفسررج زايًمررا يجرر  أن يسررا. اسررمج اسررم   رريس ايطاليررا  رر   ررفحة ايطاليررا مررا موسررواة 

جينرريس،   ررو    رر  الصررفحاف ا  لرر ،  سررا.  ررو ر الررر يس، برر   ا ةررج الجرررأر  الحماقررة مًعررا، 

مخطرروي  راجعررج السررلطاف، كحررا د سررنا حالةررج؛  ليؤلررم أ عًمررا مررا  أسررج بررع   ق ميةرروب،  ت

لنعرررف حالةرر ، يةخيرر  كفسررج حاكًمررا برر مر السررينما يفعرر  بالمنررا ديا مررا ينرراي، لررو كرران  ررحا الفيللينرر  

. يينرررم الميطرررع الفا رررت ررررر الرررحي جررراي الررر  لسررران الضرررابط  ررراح  حفرررعف (3)انررردكا لسرررحلنا "

الرررأي  الفنرراكيا،  كةررم أئررواك قويررة  الةعررحي  رررر، اا.بغررض السررلطة السياسررية لابررداع  أ ررحاب

 رررنغص حيرررار أ رررحاب السرررلطة،  كةرررم يفجرررر ن ا  يرررا   الةعلررريم  الحريرررة  المنطييرررة الحيا يرررة 

 العرريش اليررريم، برر  يصررنع الطويلررة مفا قررافن د اميررةً مةناقضررةً مررا برريا الجررعد  الضررحية،  ررالجعد 

  بوضررروه، أ  بطرييرررة  ماائررررر ، ينرررعر بةثيمةرررج الدا ليرررة أمرررات ضرررحيةج، د ن أن ينرررير الررر   لررر
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 اليلمرراف الةرر   خرررج مررا  مررج،  نرر  أن العررالم أ رراح كايرررا الرر  الحيررم الواحررد الفرررد، الررحي يريررد 

أن ييةرر  اليلمررة  رر  أ رروا  الفيررراي مررا المةعلمرريا  المارردايا. يريررد أن يرسررخ الطويلررة مررا  ررعر  ررح  

 ررة أكررج يمةلرر  قررور ت  ررد كةا ات مررا يعرر  الر ايررة أن ينةصررر لرسررالة الفررا بعامررة  الفررا الر ا رر  بخا

 رروف  ررحا الفررا  قد  ررج الرر  الخلررود،  انرردما يرر    د   الضررحية كرر  ينررةيم مررا جررعد  ، كجررد أن 

الرحمررة الفنيررة  رر   نررغ  بررار الضررحية،  مررا طررم لررا  يارر  بةاررادر ا د ا ، كرر   نررةيم منررج كمررا اكررةيم 

 منةا قا   ل .

 ْ:التجريبْالزمني 

 ايةررج الرر  الةجريرر  الثمنرر ، مررا  ررعر كسررر حررواجث  الماائرررر ،  لررم يحرردد لنررا ا  يررث اليا رر   رر   

 رر    ايةررج الفةرررر الثمنيررة الةرر  دا ف  يةررا أحررداث الر ايررة.) حررحاي  يللينرر (،  يررد  نرري  مررا  ررعر 

مسرراحة السرررد الثمنيررة الةرر  يميررا أن كسةنررفةا مررا  ررعر المنررا د السررردية المةةابعررة الةرر  حررا ر 

مررا  ررعر السررا د العلرريم،   ررد  فا رري ،   قررا ع السررجا مررا  ررعر ئخصررية  اليا رر  أن يطررره

مطرراع،  يررر اط الررثما بررر ه اإلكسرران؛  ن"الررثما  رر  ا دب" ررو الررثما اإلكسرراك ، اكررج  اينررا 

للرررثما كجرررثي مرررا الخلفيرررة الغامضرررة للخاررررر، أ  كمرررا يرررد   الرررثما  ررر  كسررريج الحيرررار اإلكسررراكية، 

 ضررما كطرراق اررالم الخارررر  ررحا أ  ضررما كطرراق حيررار اكسرراكية  الاحررن اررا معنررا  ا ن ت يحصرر  ات

 عةاررر حصرريلة  ررح  الخاررراف،   عريررم الررثما  نررا  ررو  رراص، ئخصرر ،  ا رر ، أ  كمررا ييررار االاررا 

رررر كفسرر ،   عنرر   ررح  ا لفرراظ أكنررا كفيررر بررالثما الررحي يررد    رر   ار نررا بصررو ر حضررو ية ماائرررر 

لحظررة الةرر  يفيررر  يةررا اإلكسرران  رر   حديررد مصررير  برر  يصرراح الررثما اإلكسرراك  كفسررج،  ررو ال (.1)"

مواجةررا الررثما الخا ج /الحيررار أ  مةحررديا لعياا ةررا   حوت ةررا.  مررا طررم  ررالثما يحمرر  مفا قرراف 

ارردر انررد جيرررا  جينيررت"  عنرر   ررح  المفا قرراف، د اسررة الةر يرر  الثمنرر  لحيايررة مررا،  ميا كررة كظررات 

السررردي، بنظررات  ةررابع،  ررح  ا حررداث أ  الميررايع   ر يرر  ا حررداث أ  الميررايع الثمنيررة  رر  الخطرراب

كمررا ية سررس الررثما  رر  الةجريرر  الر ا  .الرر  اللعرر  با حررداث  (.2)الثمنيررة كفسررةا  رر  اليصررة"

  رردا ع ةا الثمنيررة، حيررن  صرراح الثمنيررة،  رر  اليررد الخفيررة الةرر   لعرر  بمصررا ر النررخوص  رر  

ان الررثما  رر  الر ايررة الةجريايررة "ية سررس الرر  مررا يسررم   الر ايررة الةجريايررة،  ييررور حميررد لحميررداك 

بالمفا قرراف الثمنيررة كررون الررثما ينرري  جررثيا مررا اللعاررة السررردية  رر  الينررم اررا مظررا ر الةجريرر   

حيررن  اررد  مظررا ر الةجريرر   رر  الر ايررة مررا  ررعر  عرر  الةغيررر اتجةمرراا   (3) رر  الر ايررة الجديرردر"

ارراداف المجةمررع مررا زمررا آل ررر،   نررا يميررا أن كيررور ان  الررحي يطرررأ الرر   يلارراف الررثما  يررد  ةغيررر

 عرر  الةغيررر  ررو ا كلررر حضررو ا  رر  الر ايررة الةجريايررة  حديرردا،  اليررج، ييررور مينررار بو ررو ل" ان 

 مررا  ( 4)الر ايررة  عايررر اررا مجةمررع  يةغيررر،  ت  لاررن أن  صرراح  عايرررا اررا مجةمررع يعرر  أكررج يةغيررر"

بنرراي الر ايررة، أ  النخصررية الةرر   ررد    يةررا ا حررداث برر  طررم يصرراح الررثما  ررو الاطرر  العمررادي  رر  

 ررا  الررثما بررؤ ر مركثيررة  رر  الر ايررة،  ييررور   ب جرييررجل" أ رراح الررثما منررح أامررار بر سررت 
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 كا يررا  ررو النخصررية الر يسررية  رر  الر ايررة المعا رررر بفضرر  أئرريار العررودر  الرر  الماضرر   قطررع 

اكررت لةررا مياكررة مرموقررة   رر   يررويا السرررد  بنرراي الةسلسرر  الثمنرر   برراق  الةينيرراف الثمنيررة الةرر  ك

 يملرر  الررثما الر ا رر  الصررو ر الخلفيررة الةرر   ررد    يةررا ا حررداث،.ب   ررو المعنرر  الررحي  (.1)معمررا  "

يرررربط الماضررر  بالحاضرررر،  المسرررةيا  الرررحي ت كعر رررج ،بررر  يظررر  الرررثما الر ا ررر  ممرررا أ رررع  

لنيرراد الررثما الرر  مسررةوياف معينررة زمررا  ررا ج ، الةينيرراف الةرر  يحررا ر النيررد أن ييرأ ررا،  لررحل  قسررم ا

يعرريش  يررج اليا رر ،  ت ييةرر  انررج بطرييررة ماائرررر   ررو الواقررع الرررا ا ، النرروع اللرراك ل  ررو الررثما 

الرردا ل ، أانرر  بررج الررثما  دا رر  الررنص السررردي كفسررج، بمعنرر  أكررج يةنرري  ممررا  ررعر  طررو  أحررداث 

ويلرررة ، لرررم ييةررررث كليررررا برررالثما الطايعررر  السررررد دا ررر  الر ايرررة،  رررنعحظ أن اليا ررر   حيرررد الط

الخررا ج ، برر  حررا ر  فةيررت الررثما الر ا رر ، حيررن  ةمررا   ا حررداث  الوقررا ع   ةنرراب  الرررؤ ، 

 ةررو يطررره الحيايررة دا رر  ايررا  زمنرر   اسررع  ممةررد مررا  كريرراف الماضرر  الرر  لسرران الاطرر  

ا جاكرر ، أمررا "مطرراع"،  رر   مرراس  اضررح مررع  كريرراف المرررأر ز ج الضررابط "مرر مون" ، ررحا مرر

الجاكرر  اآل ررر،   ررو الررثما السررردي دا رر   عرر  اليةابررة كفسررج الررحي  ررنعج اليا رر  كفسررج،  نيةنررم 

 أن الر اية  حم  أزمنة سريعة مةوالية. 

 ييررور الرررا ي الرر  سرراي  الملررار "مررددف  أسرر   ررا ج النررااك ،  ررو  الررر يس  أبنا ررج  عاررئ 

وً ا ، تئرر  أن اينرر  الررر يس  ريرراكن ، الميرران،  حرسررج اررا آ ررر ، اكسررحاتذ الرر  الرردا   مررحا

 نالرر  كرراميراف مث  اررة دا رر  الةماطيرر ، دا رر  كرر  ارريا   كرر  أ ن  أكررم ،  سررج  كرر  ليطررة، كرر  

 رروف  ك مررة  رر  محيطةررا، ت يفلررت  رروف  ت حركررة دا رر  كرر  انرر.  جاكيررت  رر  جيرر  أالرر  أ  

يرررة  معيرررودر حةررر  أسرررف ، دا لررر  أ   رررا ج ،  ررر   جيررروب  الانطررراتف ، دا ررر  الجررروا ب  ا حح

ب  بطررة ا ححيررة ،أكرراد أقررع مررا يررول  ،اسررةجمعت مررا  ايرر  منرر  ، لررم أسررةطع النظررر اليةررا طاكيررة، 

 ركحررت حةرر    ررلت الرر  النررااك اآل ر،كرران امررود اإلضرراير يليرر  ضرروي  بصررراحة الرر  ت ةررة 

 . (2")اريضةلاإلكسان الوين  ت يلي  اليمامة    النا ع"

 رر  الميطررع السرراب. ، حيررن اسررةخدت اليا رر  مجمواررة مررا ا  عررار ياررد  الةجريرر  الثمنرر   اضررحا  

اكسررحات ررررر  ريرراكن  ررررر  رسررج رررر ح  عاررئ رالمةحركررة دا رر  المنررةد السررردي،. نعحظ ) مررددف رررر 

يليرر ( لجرر  اليا رر  الرر   ع رررر  ركحررت رررر   ررلت ررررلررم أسررةطر  ايرر  رررر  سررج  ررررررر يفلررت ررررر اسررةجمعت 

ةد سررردي مخةررثر يصرراح الررثما  ررو الاطرر  الحيييرر    اي بنيررة اسررةخدات  ررح  ا  عررار لانرراي منرر

الررنص الر ا رر  انررد الطويلررة .   رر  ظنرر  كعحررظ أن اليا رر  اسررةخدت لغررة آكيررة  اقعيررة ،  سررج  

ا حررداث الرا نررة  رر  اصررركا الحرردين.ا ي  اليا رر   رر  الر ايررة أيضررا الرر  أتايرر  الةفةيررت الثمنرر  

وقررم  ماما،برر   ررا  اا اررا،   لرر  أطنرراي حفررعف  رر  بعررض منررا د الر ايررة،  كرر ن الررثما قررد  

الةعررحي  الةرر   قعررت الرر  جسررد ) مطرراع ( بطرر  الر ايررة، حيررن ييرروت اليا رر  بصرريااة منررةد يحمرر  

 ررو ر /اعمررة الرر  ايرراب الثمنيررة  رر  السررردية،  ياررد  الميطررع،  ك كررج مفصررور اررا العررالم اآل ررر، 

نيررة،  ررد    رر  الةجريرر  السررردي انررد  قررد تحررظ الااحررن أن  يرررر  غييرر  الررثما   وقفررج ظررا رر  

الطويلررة  حديرردا،  كرر ن الررثما يعيررد كفسررج، مررا  ررعر ا ئررخاص أكفسررةم،  الوقررا ع،  ا حررداث، 

 ررالثما  ررو،  ررو، لررم يةغيررر قيررد أكملررة،  يةجلرر   لرر  مررا  ررعر المنررةد السررردي الررحي يعةمررد الرر  

  يليم اللحظة الثمنية كفسةا،  ييور السا د العليم ل
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 " ق  آ  .

 آ  

 ق  آ  

 آ 

 قلةا بصوف  أال  .

 آ  

 قلةا ك ك    صرخ 

 آ  

 ا رخ 

 آ  . 

 جلررْت  كنرر   أيررت اعمرراف الةعجرر  الرر   جررو ةم، مررا ا حرردثب  رر  اقةر ررت  طرر ب  رر   ررحا  ررو  

يطررره الميطررع  (.1)السررؤار ا ساسرر ،   سررات بررج ب رر   لرر  اعمرراف المجيررديا  مررا المخطئررياب"

السررردي السرراب.  ررو  لغيرراب الررثما، ايابررا دا ليررا، حيررن  ةوقررم اجررعف الررثما اررا الحركررة  رر  

لحظررة الصررراخ  ا لررم، برر   ةوقررم الحيررار كاملررة. لررا يطرر   رر  المنررةد سررو  الصررراخ  الخرروف 

  ررت المعةيلرريا،  ررالثما دا رر  الررنص يررد   برريا المسررةيا   الحاضررر ) ا رررخ ،   صرررخ، آ  ( 

أن الررثما قررد  يررد قيمةررج،  حيا ررج دا رر  الررنفس اإلكسرراكية انرردما ينررعر اإلكسرران بالعدميررة،   ررنعحظ

 يجرد اإلكسرران كفسررج  رر  مةا ررة ت كةايررة لةررا، يغير  الثمرران  الميرران اررا حيا ررج،  يسرريطر اليرر س الرر  

قلاررج  ايلررج،  المنررةد السررراب. يصررو  حالررة مرررا حرراتف الةعررحي  الاررردك  الةرر  أ يرردف النخصرررية 

 بالوجود الثمن     الخا ج  الدا   .  احساسةا

 ْ:ْغيابْالمكان

، حيررن ييسررر الخطرراب السررردي انررد  حيررد الطويلررة حيييررة الميرران،  ياررد  الميرران اا اررا  مةعئرريا

 يرران جسرردا ةرردا   ا زمنررة  ا مينررة  رر  بررايا السرررد ، ليينررم اررا العميرران  حديرردا،  قررد  ررا  الم

العميررراك ، حيرررن ت  ررررق بررريا ميررران  آ رررر، كررر  ا مينرررة اا ارررا، ضرررربا مرررا الرررو م  الفررررا  

د  نرراك أحرر سررواي،. كعحظ  لرر   رر  قررور السررا د العلرريمل"   ررع الار  يسررو   يررد    سرر ر بلااقررج ل  رر 

 اير بولندي ب 

 أكا .

 ما أيا بب

 ما  ناك  .

                                                           
 .19 حيد الطويلة ل ححاي  يللين ، ص (1)



ْأْشْكــــاْلْالْتْجريْبْالروائيْفيْرواية"حذاءْفيللينيْلوحيدالطويلة" ْ ْْْ ْ ْْْ ْْ ْ ْْْ ْْْْْْْْ ْْ ْ ْ ْ ْْْ ْ ْْ ْْْ ْْْ ْ ْْْ ْ ْْ  ْ  ْْْْ  ْ ْْْ ْْ  ْ  ْ ْْ

 104 (2022) 7العدد  23المجلد                                                              وآدابها(  مجلة البحث العلمي في اآلداب )اللغات 

 ما أي د لة  ب بوجج باسم .

 أكا ارب  . 

 ما أي د لة 

 ت  رق ، كلةا سواي ((

 ق  آ  

   آ

 ا رخ (

 بي  ما ب   ما قور 

  (.1)آ  "

 ع الةويررةا  يررث اليا رر   رر  المنررةد السرراب. الرر   ينيررة الغيرراب الميرراك ، قا رردا مررا   اي  لرر  ضرريا

 يا رر  برريا مو ةررا مررا  ررعر اتسررةاداد السياسرر  الررحي سرريطر الرر  معظررم الررد ر العربيررة،  قررد  بررط ال

كية و يةةا،  نرررابج  رررو ر الحيرررار اإلكسررراايررراب الميررران،   عئررر  الةويرررة العربيرررة    يررردان  ص

د  ارردت  الواقررع  رر  معظررم الرراعد العربيررة،  يحمرر  الميطررع االسررردي السرراب.  ررو ر الضررياع  الفيرر

 ف بلرردا اإلحسرراس بالةويررة العربيررة  رر  الرراعد ا جنايررة ،  يررد  نررابةت كرر  الررد ر العربيررة،   ررا

كلةررا  أي د لررة ب يرررد الاطرر  ت  رررق احرردا  رر  أكظمةةررا السياسررية المخةلفررة . انرردما يصرريح مررا 

. ن سررواي، قرر  آ  ، ا رررخ بيرر  قررور( يجمررع الميطررع برريا الةعررحي   ايرراب الميرران  ضررياع الةويررة

حي لصررراخ الرراسررم الفعرر  )آ ( يمنحنررا مركاررا دتليررا برريا الةعررحي  المسررةمر  الصررراخ المسررةمر،  لرر  ا

 ك ن الصررراخ  الحررثن  الةعررحي .يرر    بررديع اررا الميرران ، ةررو الميرران كفسررج المملرروي بررالوجع  

  لم.االواقع الحي ت   نعر  يج الحاف با مان  ا  مياكا اا اا ميةا، يد سيط    لحظاف 

ْالخاتمة/ْنتائجْالبحثْ:

ْوفيْالنهايةْجاءتْالخاتمة،ْلترصدْماْتوصلْإليهْالبحثْمنْنتائج:

ركررة حينررةا  اليا رر  مررع  يملرر  الةجريرر  الر ا رر   ررد ا  نيررا  رر  بنرراي الر ايررة الجديرردر ، حيررن .1

م المجةمرررع  مغرررامراف الحيرررار ،محرررا ت الخرررر ج الررر   ياليرررد ا الراسرررخة، مرررا أجررر   ررريااة ارررال

  جريا  مواز لعالم الواقع الحييي .

م اررا ااةمرردف   ايررة حررحاي  يللينرر  الرر  اةارراف  جريايررة  حفررر  رر  أ ضررية السرررد، مررا  ررعر الينرر .2

  اتبةيا  السردي.  ينياف جديدر    اليةابة ما  عر الةجري 

الفنيررة   عررد   ايررة حررحاي  يللينرر  مررا النصرروص الةرر   ينررم اررا اكفةرراه الررنص الر ا رر  الرر  ا كررواع .3

 ا  ر ، بخا ة  ا السينما، لةصاح   اية سينما ية  ةحدث بلغة السينما .
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ااةمررردف الر ايرررة الررر  سرررردية الليطرررة السرررينما ية،  صرررا ف كررروار   يسرررة للانررراي اليلررر  للحررردث  .4

 ا  ،  ةني  الليطاف منةدا سرديا محاوكا بعناية. الر 

.كنرررم الاحرررن ارررا  ينيررراف الةجريررر   ررر    ايرررة حرررحاي  يللينررر  مرررا   رررعر المنولررروج الررردا ل ،  .5

  ئعرية السرد ، الةجري  الرمثي  الثمن   اياب الميان.

ة كنررم الاحررن اررا يايعررة الرمررث الةجريارر  الررحي اررادر مرراييوت اليا رر  با ةرااررج أطنرراي  امليرر  .6

السرررد،    رراح  يللينرر   مررثا  جريايررا يرمررث الرر  الةمرررد  المغررامرر الفنيررة السررينما ية  رر  المجةمررع 

 ا    ب .

كنررم الاحررن  اررا ئررعرية السرررد  رر   الر ايررة، حيررن احةفرر  اليا رر    اي  رروف النرراار  رر    .7

 \منا د مةعددر دا   الر اية ،مسةخدما الةركي  الميةنث    بناي الجملة السردية.

  الاحررن الرر  أن الر ا رر   حيررد الطويلررة، ير يررث  رر    ايةررج الرر  لعاررة الةجريرر  الثمنرر ، مررا  و رر .8

 ررعر كسررر حررواجث  الماائرررر ،  لررم يحرردد لنررا  رر    ايةررج الفةرررر الثمنيررة الةرر  دا ف  يةررا أحررداث 

الر ايررة.) حررحاي  يللينرر (  لجرر  الرر   غييرر  الثمنيررة،  يمنحةررا الةغييرر  مسرراحاف  اسررعة  رر  الدتلررة 

المعنررر ،  ررريميا أن  يرررون الر ايرررة  حيايةةرررا أكلرررر  عايررررا ارررا المجةمعررراف الميةرررو ر، أ  الةررر   

  ما س اليةر ، أ   يون  ريسة لمما سة اليةر اليةا. 

 المصادرْوالمراجع 

 ْْ:ْأوالْالمصادر
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Forms of Experimentation in The Novel "Felini's Shoes" Waheed 

Etaweela 

Ahmed Mohamed Elsagheer 

Faculty of Arts, New Valley University, Egypt. 

 

Abstract 

This research presents a critical approach about the forms of experimentation 

and narration of the novel Waheed Etaweela. Interpretation, by creating different 

narrative games within the narrative structure, and accordingly, the search for 

monitoring and designing images of narrative experimentation in this narrative 

blog, trying to explore its depths, and reveal its artistic aesthetics and areas of 

artistic explosion. The questions that seek convincing answers, the most 

important of which are: What is the concept of experimentation? And how to 

achieve narrative experimentation within the novel? What forms of 

experimentation in the blog are we going to study? Why did the long writer 

resort to narrative experimentation? What is the impact of experimentation on 

the nature of the narrative narrative? Can the experiment be an expression of the 

intellectual position of the creator? Is there a relationship between 

experimentation and modernity? In fact of the matter from the fact that the typist 

in the book with a novel. Reviewing the descriptive-analytical approach, using 

liquid narratives, the process of critical approach, to the texts of the novel. 

Key words: Waheed Al-Tawila, Fellini - experimentation - cinema - narration - 

the cut. 

 

 


