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 الصورة السٌنمائٌة

الصورة السٌنمائٌة صورة متحركة باألساس، وهً  بذلك تتخـــذ معنى ٌختلف فً كثٌر من جوانبه  تعتبر

فالحركة عنصر مكون من مكونات الصورة السٌنمائٌة، . عن ذلك الذي ٌعطى للصورة الفوتوغرافٌة

كالصوت الذي ٌضٌف إلى الصورة تلك الكائنات واألشٌاء التً نشعر بها فً الحٌاة الواقعٌة، األمر الذي 

ٌؤدي إلى خلق شعور بالواقع لدى المشاهـد وتعـزٌز االعتقـاد لدٌه بأن ما ٌجري على الشاشة هو من 

 .صمٌم الوجود الموضوعً

الصورة إذن تعبٌر فكري بصري وإبداع ٌسلك سبٌل التخٌل والحكً لترجمة أفكار ومعان مستمدة من التربة 

من هنا كانت الصورة تخـتزن أشٌاء كثٌرة، ومن ثم دالالت . الثقافٌة التً ٌتحرك فٌها الخطاب السٌنمائً

متعددة،ألن كل مـتـلـق لها  ٌساهـم فً إعطائها معنى وقٌمة ، لذلك فالصورة التً ٌدركها المتلقً األوروبً  

لٌست الصورة نفسها التً ٌتفاعل معها اإلنسان العربً أو اإلفرٌقً، فقراءتها تتأثر باالنتماء االجتماعً 

 .والثقافً للمشاهد

إن الصورة السٌنمائٌة هً صورة لشئ ما، ولذلك ٌجوز القول بأنه ٌصعب علٌها أن تعٌد إنتاج الواقع، 

بشكل موضوعً،ألن الواقع الذي ٌظهر فً الصورة هو نتاج إدراك ذاتً للعالم، هو إدراك المخرج، بطرٌقة 

إن الصورة السٌنمائٌة ، تعبر عن تدخل إبداعً خصوصً . تسمح له بالتعبٌر عما ٌرٌد، حسٌا وعـقـلٌا

إلعادة ترتٌب األشٌاء وإعادة صٌاغة عناصر الواقع فً شكل صور وأصوات تحكً عن موضوع أو رواٌة 

فهً فً تسلسلها . لذلك فإن الصور السٌنمائٌة تركب واقعا اعتباطٌا ٌختلف عن الواقع العٌنً. أو قضٌة ما

وترتٌبها المكانً والزمانً تنسج َحـكٌا متقطعا أو متصال ٌتمٌز عـما ٌتحرك فً الواقع ، ومن ثم فالسٌنما 

 .تخـلق عالقات جدٌدة وتقـدم واقعا جدٌدا 

أمام الصورة السٌنمائٌة إذن نكتسب وعٌا بواقع منظم، ووعٌنا بهذا الواقع، هو فً حقٌقة األمر، وعً 

بوعً المخرج بالواقع، فالصورة لٌست مباشرة طالما أنها نتٌجة اختٌار وإرادة، ولكنها مباشرة بالنسبة 

للمتفرج، لذلك فإنها بقدر ما تستوحً بعض مكوناتها الرمزٌة من الواقع ، بقدر ما تنفصل عنه وتنسج 

واقعا إبداعٌا متخٌال ، مغاٌرا، ألن لها قدرة هائلة على تحـوٌر أشٌاء وموضوعات الواقع وأفكار ورؤى 

 .الفاعل السٌنمائً فً نسٌج سردي، ٌركب معطٌات الواقع بطرٌقة جدٌدة 

 

 ) وما بعدها 25ص 1987 38- 37 مجلة الوحدة العدد – السٌنما الكتابة والهوٌة –نور الدٌن أفاٌة 

 .(بتصرف 
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 :اقرأ النص قراءة متأنٌة وأجب عن األسئلة اآلتٌة

 .( ن 10 )مكون النصوص : الرئٌسً األول المجال 

 .( ن 1 ).ال حظ بداٌة كل فقرة من فقرات النص، وافترض موضوعه -1

 .( ن 1 ). حـــدد أفكار النص األساسٌة -2

الصورة السٌنمائٌة صورة متحركة باألساس وهً بذلك تتخذ : " اشـــرح قول الكاتب  -3

 .(ن1 )".معنى ٌختلف فً كثٌر من جوانبه عن ذلك الذي ٌعطى للصورة الفوتوغـرافــٌة

. حقل دال على الصورة السٌنمائٌة، وحقل دال على الواقع: فً النص حقالن داللٌان -4

. استخرج بعض األلفاظ والعبارات الدالة على كل حقل، وبٌن العالقة القائمة بٌن الحقلٌن

 .( ن 1.5) 

أوضح ذلك من . الصورة السٌنمائٌة ال تنقل الواقع كما هو، بل تعٌد تنظٌمه من جدٌد -5

 .( ن 1.5 ).خالل النص

اعتمد الكاتب أسلوبا تفسٌرٌا، مثل لذلك بما ٌناسب من النص، موضحا وظٌفة هذا  -6

 .( ن 1 ).األسلوب

اكتب فـقرة تلخص فٌها ما ورد فً النص من أفكار، مبدٌا وجهة نظرك فٌما طرحه  -7

 .( ن 3 ).الكاتب حول الصورة السٌنمائٌة

 .( ن 4 )مكون علوم اللغة: المجال الرئٌسً الثانً

 .( ن 2.) جملتٌن تفسٌرٌتٌناستخرج من النص  -1

 :اٌت بجملتٌن مفٌدتٌن حسب المطلوب -2

 ( ن 1 ) .اقـــتراضا ٌكون دخٌال تتضمن الجملة األولى  -

 .( ن 1. ) كلمة معربةوتتضمن الجملة الثانٌة   -

 .( ن 6 )مكون التعبٌر واإلنشاء: المجال الرئٌسً الثالث

 قم بإعداد بطاقة حول شرٌط سٌنمائً سبق لك أن شاهدته مستثمرا فً ذلك ما تعرفـته فً 

  ".إعداد بطاقة حول شرٌط سٌنمائً" مهارة 
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