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 مقدمة : 

عندما نتحدث عن االستعراض فالبد أن نتكلم عن ٌوسف شاهٌن ، فأغلب أفالمه التخلو من االغانً واالستعراض حتى 

وإن كانت التصنف ضمن أفالم استعراضٌة بحته . وال عجب فً ذلك عندما نعرف أن شاهٌن كان راقصاً وٌحب الرقص 

ٌلم وكان ٌجٌد توظٌفهما لخدمة الحبكة الفٌلمٌة بحٌث ٌصبحا جزء وكان ٌؤمن بأهمٌة الغناء واالستعراض داخل دراما الف

الٌتجزء وال ٌنفصل عن موضوع الفٌلم وسٌر األحداث . وٌأكد شاهٌن على ذلك فً لقاءه مع المونتٌر ٌوسف المالخ 

ى تدخل األغنٌة أو وإجابته عن سؤاله األخٌر فً متى تستخدم األغنٌة واالستعراض فً الفٌلم الدرامً قابالً: ) أما عن مت

تدخل رقصه فً سٌاق العمل الدرامً ، البد أن ٌأخذ المخرج وقت كبٌر للتفكٌر فً مكان وضعهما فً الفٌلم ، وقد ٌكون 

ذلك الوقت مثل الوقت الذي قد ٌستغرق كتابة سٌنارٌو الفٌلم ، وهنا ٌجب أن ٌتسأل المخرج فً أي مرحلة من مراحل 

استعمال األغنٌة أو االستعراض ، هل فً المرحلة السطحٌة أم فً مرحلة األزمات أم فً  الخط الدرامً فً الفٌلم ٌمكن

مرحلة الذروة ، لذلك البد من المخرج أن ٌعرف مكان استخدامها بالظبط حتى ٌعطً أكبر تأثٌر درامً مطلوب ( . وفً 

 البداٌة البد وأن نوضح مفهوم اإلستعراض وأهم تعرٌفات الفٌلم اإلستعراضً.

Abstract: 

    When we talk about the review, we must talk about the director Youssef Chahine, most of 

his films are not free of songs and review, even if it does not classified within the films purely 

review. No wonder when we know that Shaheen was a dancer and love to dance. He believed 

in the importance of singing and reviewing in the drama of the film and was well-employed to 

serve the plot of the film to become an integral part and is inseparable from the subject of the 

film and the course of events. Shaheen confirmed this in his interview with editor Youssef Al-

Malakh and his answer to his last question about when to use the song and review in the 

dramatic film, saying: (As for when to enter the song or dance intervention in the context of 

dramatic action, the director must take a great time to reflect on where they put in the film 

This may be the time it takes to write a screenplay. The director must ask at which stage of 

the dramatic line in the film the song or review can be used, whether at the surface stage, 

crisis stage, or peak stage. The director should know where to use them until he knows 

Folding the biggest dramatic effect is required). In this research, the study presents a study of 

the technical elements in the scenes of the screening of Youssef Chahine films. 
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 عناصر الصورة الفنٌة فً المشاهد اإلستعراضٌة

 بأفالم ٌوسف شاهٌن

 مشكلة البحث :

قلة الكفاءات الفنٌة المتخصصة أمثال المخرج ٌوسف شاهٌن والتً تتعامل مع السٌنما كفن ولسسٌت تجارة . وبذلك  

 الفنٌة .تحولت األفالم والمشاهد االستعراضٌة إلى ما ٌشبة المغامرة 

عدم تناول موهبة ٌوسف شاهٌن فً تقدٌم اإلستعراض كما تناولت فً الدراما بالرغم من تناول ٌوسف شاهٌن  

 لإلستعراض فً كثٌر من أفالمه وتقدٌمه بشكل مختلف .

 هدف البحث :

 ٌهدف البحث المقدم إلى :

 اإلستعراضٌة .رسم صورة جدٌدة لموهبة المخرج ٌوسف شاهٌن من خالل تقدٌمه للمشاهد  

 الوقوف عند العناصر الجمالٌة للصورة اإلستعراضٌة فً أفالم ٌوسف شاهٌن . 

 أهمٌة البحث :

 تكمن أهمٌة البحث فً : 

 سرد أهم األسالٌب الفنٌة والبصرٌة ومفردات التشكٌل للمشاهد االستعراضٌة فً أفالم ٌوسف شاهٌن . 

 خطة البحث :

 تعرٌف ومفهوم اإلستعراض . 

 أفالم ٌوسف شاهٌن الذي قدم من خاللها مشاهد إستعراضٌة .أهم  

 أهم عناصر التشكٌل والتصمٌم فً المشاهد اإلستعراضٌة فً أفالم ٌوسف شاهٌن. 

 اإلستعراض )مفهومه وتعرٌفه( :

ٌستمد الفٌلم السٌنمابً عناصره من الفنون األخرى ، فهو ٌستمد من الفنون التشكٌلٌة عناصر التأثٌر البصري       

للصورة ، ومن الموسٌقى إحساس اإلنسجام واإلٌقاع فً عالم الصوت ، وٌستمـــد من األدب إمكانٌة التعامل مع المواضٌع 

وخلق حركتهم "المٌزانسٌن" داخل الفراغ فً وحدة عضوٌة ، حٌث 1ممثلٌن الحٌاتٌـــة المختلــفة ، ومن المسرح فن ال

. ومنذ ظهور السٌنما الصامته  ، كل هذا بطرق إبداعٌة تضفً على مكوناتها الكثٌر 2أصبح الكادر مكاناً ذا أبعاد وعمق

د جهاز صوتً كانت الموسٌقى تصاحب الصورة المعروضة سواء أكان بعزف الموسٌقٌن وقت عرض الفٌلم أو وجو

خاص بوقت النغمات مع كل مشهد .   ثم تطور الفٌلم السٌنمابً حتى أوجد لنفسه أنواعاً مختلفة عن بعضها البعض 

وأصبح هناك العدٌد من العناصر التً من شأنها تحدد نوع الفٌلم السٌنمابً كالبنٌة الدرامٌة والرقص وإٌقاع الحركة 

صطلحات الفٌلم الموسٌقً والغنابً واالستعراضً البد أن نوضح التعرٌف وغٌرها . ولما كان هناك إختالط بٌن م

عرٌف ونذكر أهم تلك الخاص بالفٌلم اإلستعراضً والذي تطرق كثٌر من النقاد وكتاب السٌنما إلى تحدٌد ذلك الت

 :التعرٌفات

                                           
1
 .12ص  -سهسهخ أفبق انسيىمب  –انهيئخ انعبمخ نمصىر انثمبفخ -أزيبء االستعراص في انسيىمب انمصريخ  –مهب فبروق عجد انرحمه  - 

2
 .98ص –انهيئخ انعبمخ نهكتبة -انرؤي انتشكيهيخ في عروض انمسرح انمصري انمعبصر  –صجري عجد انعسيس  - 
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ألساسً من سٌاق الفٌلم الدكتورة مها فاروق عبد الرحمن "الفٌلم االستعراضً تكون االستعرضات فٌه هً الجزء ا 

وتدور األحداث تٌعاً لنمو وتطور هذه االستعراضات وهً كٌان ال ٌتجزأ من دراما الفٌلم بحٌث ال ٌمكن حذفها  وإال 

 .3أصبح الفٌلم مجرد صوراً متحركة بلى معنى" 

قدر كبٌر من  الدكتور ٌوسف المالخ " أن الفٌلم االستعراضً هو نوعٌة األفالم المسلٌة الخفٌفة ٌحتوي على 

 . 4الرقصات واألغانً وٌجمع بٌن سمات األوبرا كومٌك أو فً المسرح"

الناقد السٌنمابً سامً السالمونً " إنه من شروط الفٌلم االستعراضً أن ٌكون البناء الدرامً كله قابماً على  

 .5االستعراض بحٌث ال ٌقفز الناس وٌغنون فجأة بدون مناسبة وبدون ضرورة درامٌة " 

الكاتب السٌنمابً حسٌن قطاٌا " ٌقوم الفٌلم اإلستعراضً على خطٌن متوازٌٌن ، األول : درامً وهو بنٌة الفٌلم  

التً تملك إٌقاعه وموسٌقاه الخاصة ، والثانً : استعراضً ) موسٌقى ورقص وغناء ( وهو شكل الفٌلم وإطاره ، واألول 

 . 6من خالل عصب واحد ٌؤلفه المخرج فً هذٌن الخطٌن والثانً ٌشكالن معاً للفٌلم الدرامً األستعراضً 

 ٌوسف شاهٌن واالستعـــــراض :

ٌقول المخرج ٌوسف شاهٌن " أنا ال أضع استعراض فً أي فٌلم من أفالمً إال لسبب تدعٌم األحداث لدرجة أنه ال    

وتدفق األحداث ٌؤدي فً  ٌمكن االستغناء أو حذف ذلك االستعراض ، ألنه لو حدث ذلك فسوف ٌحدث خلل فً سٌر

النهاٌة إلى إرباك المشاهد وٌجعله ٌخرج من الفٌلم وهو فً حالة عدم فهم كامل ألحداثه نظراً لفقد جزء هام من نسٌج الفٌلم 

 الدامً وهو االستعراض . كما أن االستعراض ٌساعد على إبراز األفكار الدرامٌة وعلى نموها وتطورها ".

 تً تضمنت مشاهد إستعراضٌة :أهم أفالم ٌوسف شاهٌن ال

 6599" ودعت حبك " ثم فٌلم " إنت حبٌبً " عام  6591فً البداٌة قدم شاهٌن لفرٌد األطرش فٌلمٌن األول عام    

 حٌث قدم خاللهما األغانً مصحوبة بالرقص بشكل مختلف وأماكن مختلفة . 

قدم شاهٌن عمالً درامٌاً حافالً بأغانً واستعراضات معبرة و مؤثرة وال  6591وفً فٌلم " عودة االبن الضال " عام    

شك فً ذلك فقد شارك فً السٌنارٌو والحوار وكتب أغانٌه الشاعر صالح جاهٌن ، وقد قدم فً الفٌلم استعراض " الشارع 

بعٌنات والتً كانت تحثهم على االستمرار فً الحلم وتحقٌق أهدافهم داخل لنا " والذي كان ٌحمل رسالة قوٌة لجٌل الس

. وقد احتل فٌلم " عودة االبن الضال "  مكاناً بٌن أهم مابة فٌلم فً السٌنما المصرٌة بحسب ماورد فً الكتاب  7بالدهم

" عن لسان ٌوف شاهٌن فً  ، وٌقول الناقد " محمود عبد الشكور 70098الذي أصدر عن مبوٌة السٌنما المصرٌة عام 

ندوة عن الفٌلم " ٌوسف شاهٌن وصف فٌلمه " عودة اإلبن الضال " بأنه " مأساة موسٌقٌة " ألنه أدرك إن الموضوع تقٌل 

 بس فً بنٌة إستعراضٌه وكتب كده على أفٌش الفٌلم " .

                                           
3
 .18ص –مرجع سبثك  -أزيبء االستعراض في انسيىمب انمصريخ  –مهب فبروق عجد انرحمه   - 

4
ص  – 1662 –انهيئخ انعبمخ نمصىر انثمبفخ  –انمبهرح  –سهسهخ أفبق نسيىمب  –انمىوتبج انسيىمبئي في األغىيخ واإلستعراض  –يىسف انمالخ  - 

29. 
5

 – 1662 –بمخ نمصىر انثمبفه انهيئخ انع -انجسء انراثع  –سهسهخ أفبق انسيىمب  –بمي انسالمىوي األعمبل انكبمهخ نهىبلد س –يعمىة وهجي   -

 .212ص
6
 .1662 –جريدح انجيبن اإلمبرتيخ  –ممبل  –حسيه لطبيب   - 

7
 - http//www.nabeelmahmoud.blogspot.com.eg/2014/01/blog-post_15.html 

8
 . 1662( 16دراسبد سيىمبيخ ) –مكتجخ االسكىدريخ  –مركس انفىىن  –انسيىمب انمصريخ أهم مبئخ فيهم في  –أحمد انحضري  - 
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بة الفنان محسن محً الدٌن فً تقدٌم قدم شاهٌن فٌلم " الٌوم السادس والذي أظهر فٌه إمكانٌات وموه 6591وفً عام    

، وقد أثبت ٌوسف شاهٌن فً هذا الفٌلم أن المخرج ٌستطٌع أن  9استعراض بسٌط فً شكله ومدروس وعمٌق فً مضمونه

ٌقدم أشكاالً عدٌدة فً فٌلم واحد فقد لجأ فً هذا الفٌلم إلى كل األشكال الدرامٌة من مٌلودراما إالى كومٌدٌا إالى استعراض 

 اغانً .إلى 

والذي كان به  6550" اهتفوا بإسم األله " كان عنوان ألوبرٌت قدمه شاهٌن فً فٌلم "اسكندرٌة كمان وكمان " عام    

أداء حركً لممثلٌن الفٌلم و عدد كبٌر من المجامٌع ٌعرض من خالله أزمة ٌمر بها شاهٌن نفسه باإلضافة إلى ترسٌخ 

رى بها الشعب أمور حٌاته . كما قدم فً نفس الفٌلم إستعراض ما بعد الفوز وكان فكرة التبعٌة و الرؤٌة السطحٌة التً ٌ

 شاهٌن هو بطل اإلستعراض مع بطل الفٌلم . 

بطرٌقة جٌدة بحٌث أصبح كعنصرٌن معبرٌن  6559وٌظف شاهٌن االستعراض واالغنٌة فً فٌلمه " المصٌر" عام    

 7002ى فً الفٌلم و أهمٌة مواجهة الشخصٌات لهذه األحداث .وفً عام وٌعرضان لنا تلخٌصاً ألهم األحداث التً ستتوال

قدم ٌوسف شاهٌن أخر سلسلة أفالمه التً تعرض سٌرته الذاتٌه وهو فٌلم " اسكندرٌة نٌوٌورك " والذي قدم أٌضاً فٌه 

 . 10أستعراض ٌقدمه الفنان الراقص أحمد ٌحٌى والفنانة ٌسرا اللوزي

 مشاهد اإلستعراضٌة بأفالم ٌوسف شاهٌن : عناصر الصورة الفنٌة فً ال

 : توزٌع المساحات والكتل عند شاهٌن 

والمساحات فً الصورة متعددة تختلف عن بعضها البعض فً نواحً شتى مثل عدد المساحات فً الكادر وألوانها     

توزع المساحات على وكبر وصغر تلك المساحات وحدودها الخارجٌة أي شكلها ، ومن الصعب وضع قواعد لألسس التً 

أساسها داخل اللقطة السٌنمابٌة ، ولكن هناك اعتبارات فً غاٌة األهمٌة تحدد األسس العامة التً تتحكم فً إسلوب توزٌع 

وخٌر مثال على توزٌع المساحات  المساحات داخل حدود أي عمل فنً بشكل عام وداخل اللقطة السٌنمابٌة بشكل خاص

قام به المخرج ٌوسف شاهٌن فً استعراض أغنٌة " حدوتة حتتنا " من فٌلم الٌوم السادس داخل اللقطة االستعراضٌة ما

الذي أداه محسن محً الدٌن . حٌث قام شاهٌن بتوزٌع كتل ومساحات من األلوان الباردة بحٌث ملا الكادر بتلك األلوان 

لك المساحات عدة مستوٌات داخل الكادر معبراً بها عن حالة الفقر التً تسود على األشخاص الموجودٌن ، وقد صنع بت

 ومنها صنع حدود وعمق للصورة .

 

 

                                           
9
  229ص - 1666--انمبهرح  -انهيئخ انعبمخ نمصىر انثمبفخ –26أفبق انسيىمب –سيىمب يىسف شبهيه تطىر انرؤيخ واالسهىة  –سعبد شىلي  - 

10
 . 1666 –األردن  –ممبل في جريدح انرأي انثمبفي  - 

ٌوسف  –فٌلم الٌوم السادس  -استعراض حدوتة حتتنا  -توزٌع المساحات ( 1صورة )
1986إنتاج  –شاهٌن   
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 : ) التوازن التقلٌدي ) متماثل- 

ٌتم مراعاة التماثل فً التكوٌن والتساوي فً شد اإلنتباه فً أجزاء الصورة المختلفة للحصول على تكوٌن تقلٌدي . وهو    

عادة من النوع الثابت غٌر الحً الذي تنقصه القوة والصراع ، والصورة التً تحتوي على هذا النوع من التوازن توحً 

. وفً بعض األحٌان ٌمكن تولٌد التعارض والعنف 11إلهتمام فً الوسط بالهدوء والسالم واألمان . وٌكون مركز ا

والصراع من تكوٌن هادئ متماثل إذا تم تمٌٌز أحد عنصري التوازن بإضاءة مختلفة أو مالبس قاتمة أو بزاوٌة تصوٌر 

فٌلم المصٌر وقد مختلفة. وقد حقق شاهٌن ذلك اإلتزان فً كادر جمالً فً إستعراض أغنٌة " ٌا عشاق الحٌاه " من 

تساوات كالً من الكتل وطبقة اإلضاءة واللون فً جانبً الكادر ، كما تساوت حركة البطلٌن فً اللقطة ، وبهذا اإلتزان نقل 

شاهٌن رسالته إلى المتفرج وهً المساواه بٌن طبقات المجتمع وتصدٌهم لكل عدو للوطن مع التركٌز على فكرة توحٌد 

 المشهد .المٌول والفكر لدى بطلً 

 

 اخراج ٌوسف شاهٌن –فٌلم المصٌر  –استعراض ٌا عشاق الحٌاه  -( التوازن المتماثل 2صورة )

 : خلق اإلٌقاع باإلضاءة 

أهم مفردات وأسالٌب التشكٌل فً العمل السٌنمابً بعد فكرة الحركة هً اإلضاءة فهً من أهم العوامل التً تمٌز مدٌر 

التصوٌر وتفضله عن غٌره ، فسؤاله األول كٌف ٌتم توزٌع النور . فمن البدٌهً أن تكون اإلضاءة من العوامل المستغلة 

شاهٌن مع مدٌر التصوٌر محسن نصر حركات الراقص محسن محً الدٌن فً فً تحدٌد وتأكٌد نوع اإلٌقاع.   فقد استغل 

فٌلم " الٌوم السادس " بإستعراض "حدوتة حتتنا" اإلضاءة لتأكٌد اإلٌقاع الذي خلقه الراقص مع اإلٌقاع الموسٌقً وذلك 

صرٌح ٌصاحب الرقصة ، وتتحرك بقعة النور فً مكان مظلم تقرٌباً تستعرض الرقصة لتؤكد  Full Spot Lightبعمل 

اإلٌقاع ، وتتوافق الفكرة مع رأي مدٌر التصوٌر محسن أحمد فً حواره مع الباحثة حول كٌفٌة إضاءة العمل اإلستعراضً 

كون ثابتة وٌمكن أن تكون إضاءة متحركة قابالً " اإلبهار فً استخدام اإلضاءة مع اإلستعراض ، ٌمكن لإلضاءة أن ت

بالرٌموت والتً ٌمكن توظٌفها بشكل جٌد مع موسٌقى اإلستعراض وبالتالً تشكل إضاءة المشهد ، الشرط الوحٌد هو عدم 

   12التشوٌش "
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دور األسبنيت انفىيخ وانتكىىنىجيخ نهتصىير انسيىمبئي في تشكيم انصىرح انسيىمبئيخ ) ثدالنخ متغير انساويخ وحركخ  –سىسه عسد عبمر  - 

 .  66ص – 1662 -لسم انفىتىغرافيب وانسيىمب وانتهيفسيىن –كهيخ انفىىن انتطجيميخ  –غير مىشىرح  –رسبنخ مبجستير  –انكبميرا ( 
12

 ثخ مع مدير انتصىير محسه أحمد . نمبء انجبح - 
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 استعراض " حدوتة حتتنا" من فٌلم الٌوم السادس للمخرج ٌوسف شاهٌن -( إلٌقاع باإلضاءة3صورة )

  ًلون وموود اإلضاءة فً نفس المشهد :التحكم ف 

اإلضاءة  Modeمن األمور التً ٌتمٌز بها المشهد اإلستعراضً عن غٌره من المشاهد هو إمكانٌة تغٌٌر إسلوب أو   

داخل الشمهد نفسه ، وٌمكن أن ٌكون فً نفس اللقطة . إن اإلستعراض هو الذي نستطٌع أن نحول فٌه الحاله التً تطغى 

على المشهد ، ٌمكن أن ٌنقلنا من حالة فرح إلى حزن مثالً ، فالمشاهد ٌتقبل اإلنتقال بٌن الحاالت داخل اإلستعراض دون 

( ٌظهر لنا إستعراض "هاملت" الذي قدمه ٌوسف 9و2أو اإلٌقاع ، وفً صورة )أن ٌحدث له أي سقطه فً اإلحساس 

دون وجود أي ظالل حادة ، وإستمر العرض بتلك اإلضاءة إلى  High Keyشاعٌن فً فٌلم اسكندرٌة نٌوٌورك بإضاءة 

 Lowتدرٌجً إلى إضاءة من الدقٌقة السادسة لإلستعراض بشكل  97الدقٌقة الخامسة ثم تتحول اإلضاءة من بداٌة الثانٌة 

Key  مع زٌادة حدة الظالل وتغٌٌر درجة الحرارة اللونٌة للضوء ، تحولت اإلضاءة إلى شكل مختلف نظراً للتحول الذي

ٌحدث داخل اإلستعراض عند لحظة مقتل هاملت لفتاة أحالمه بعد لقطات الحب والصراع التً ظهرت من بداٌة 

ول فً درامٌة اإلستعراض بكثٌر من العناصر مثل زمن اللقطات والزواٌا اإلستعراض . عبر ٌوسف شاهٌن عن التح

ومنها اإلضاءة التً من خاللها إستطاع أن ٌحول المشهد إلى إٌقاع ودراما مختلفة متماشٌة مع حالة الحزن التً ظهرت 

 فً اإلستعراض إلى أن وصل للحظة إنتحار هاملت نفسه . 

 

 

 2004إنتاج  –إخراج ٌوسف شاهٌن  –ٌلم إسكندرٌة نٌوٌورك ( إستعراض هاملت من ف5و4صورة )
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 : التأثٌر النفسً لأللوان-  
إن مجال التأثٌر لأللوان هو مجاالً خصباً وزاهراً بالدراسات واإلحتماالت التً إكتشفت األنماط المتعددة للتأثٌرات    

النفسٌة لأللوان سواء كانت تلك التأثٌرات مقترنة بالمشاهد والمدى المتسع لإلستجابات اإلدراكٌة المتولدة عن توظٌف تلك 

لبصرٌة للفٌلم السٌنمابً ، وال شك أن اإللمام بأدق تفاصٌل الخصابص التعبٌرٌة النفسٌة التأثٌرات النفسٌة للون فً البنٌة ا

لأللوان بعناصرها المتعددة كاأللوان الساخنة واأللوان الباردة سٌكون لها تأثٌر نفسً كبٌر فً رسالة اإلستعراض ورسالة 

   . 13الفٌلم ككل ، فهو أحد أهم العناصر التعبٌرٌة الكبرى فً الصورة

ومن أهم األمثلة فً إستخدام المدلول النفسً لأللوان هو إستخدام شاهٌن للون األزرق فً أغلب إستعراضات فٌلم "    

بٌاع الخواتم " ، فاللون األزرق من األلوان الباردة ، لون السماء والماء ، لون منعش وٌوحً بالخفة وبرودة اللٌل وهو 

لسٌنمابٌة . كما أنه ٌعطً اإلحساس بالصفاء والبراءة والصدق وهً كل الصفات التً ٌناسب التأثٌرت اللٌلٌة فً المشاهد ا

صاحبت بطلة الفٌلم وكذلك أراد أن ٌنقل من خاللها أجواء الحارة وأهلها . وكان إستخدامه للون إما من خالل درجة 

 (.1حرارة اللون أو من خالل المالبس وإكسسوارات الدٌكور . صورة )

 

 1964إنتاج  –إخراج ٌوسف شاهٌن  –لم بٌاع الخواتم فٌ (6صورة )

 ًفً اللقطات الواسعة : تحقٌق المنظور الهوائ 

ٌتمثل المنظور الهوابً فً اإلختفاء التدرٌجً للضوء وتزاٌد نعومة األجسام البعٌدة الناتجة عن الضباب األفقً ، فإن    

. توضح 14مظهر األجسام البعٌدة ٌتأثر بحالة الجو سواء نظر إلٌها المشاهد بعٌنٌه مباشرة أو من خالل عدسة الكامٌرا 

حتتنا " و تظهر فكرة المنظور الهوابً فقد ظهرت األشخاص القرٌبة من ( لقطة من داخل استعراض " حدوتة9الصورة )

عدسة الكامٌرا واضحة التفاصٌل أما األشخاص البعٌدة ظهرت ناعمه غٌر واضحة التفاصٌل وذلك بسبب الضباب الخفٌف 

ة تزٌد من إضاة المنتشر فً الجو وقد عُوض شاهٌن الخفوت التدرٌجً للضوء لألجسام البعٌدة بإرتدابهم ألوان فاتح

أجسامهم فنستطٌع تمٌٌز الخطوط الخارجٌة لهم . وقد تضاعف هنا تأثٌر اإلحساس بالمنظور عن طرٌق االستخدام الفنً 

لوضع األشخاص داخل الكادر وعلى جانبٌه والذي أوجد أكبر عدد من المستوٌات والوجوه والتً أعطت رؤٌة مختلفة 

 للمكان بالرغم من فقره . 
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 –كهيخ انفىىن انتطجيميخ  –جبمعخ حهىان  –رسبنخ مبجستير غير مىشىرح  –انكبميرا وانتكىيه في انفيهم انمعبصر  -صالح انديه صبدق عجد انعبل - 

 . 266ص  – 2866 –لسم انفىتىغرافيب وانسيىمب وانتهيفسيىن 
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 1986إنتاج  -إخراج ٌوسف شاهٌن استعراض حدوتة حتتنا من فٌلم الٌوم السادس (7صورة )

 : التباٌن العالً فً اإلضاءة 

توفٌر سلسلة من مستوٌات اإلضاءة المتباٌنة فً الصورة عن طرٌق درجات مختلفة من الظل والنور وأن تكون الخلفٌة    

أكثر إضاءة للحصول على إمتداد أكبر للمنظور . إن ذلك التوزٌع ٌخلق رؤٌة جمالٌة لللقطة وٌزٌد من إٌقاعها وفاصٌلها 

ضاءة مختلفة ومتباٌنه فً استعراض " علً صوتك " فقد اشتمل وقد قدم شاهٌن صورة جمالٌه وحقق مستوٌات إ

 مع االحتفاظ بخلفٌة مضاءة أكثر من مقدمة الكادر.( ، 7صورة )اإلستعراض على العدٌد من مناطق الظل والنور  

 

 1997إنتاج  –( استعراض علً صوتك من فٌلم المصٌر 7صورة)

 : التكوٌن بالخطوط الرأسٌة 

الخطوط هً الهٌكل البنابً للصورة فهً تفصل مساحات الكتل أو األلوان أو درجات األلوان الرمادٌة فهً أساس    

  . والخط هو الدلٌل الذي ٌقود العٌن إلى مركز اإلنتباه فً الصورة وٌحمل رسالة أو فكرة إلى المشاهد . 15تكوٌن الصورة

اً فً التكوٌن فتوزٌعها فً الكادر ٌحتاج إلى خلق طاقه تتجه فً اتجاه الخطوط الرأسٌة هً من أصعب العناصر استخدمو 

ذلك الخط ، ونجد ان شاهٌن صنع عدد من التكوٌنات فً استعراض رقصة برلٌن من فٌلم " اسكندرٌة كمان وكمان " من 

الخوط التً صنعت  خالل خطٌن راقصٌن )بطل الفٌلم وشاهٌن نفسه( وخطوط رأسٌة اخرى ممثله فً أعمدة اإلنارة . تلك

عالقات تكوٌنٌه جمالٌة فً الكادر لٌعطً تكوٌنات متوازنه ومعبرة عن فكرة الفوز والتقدم وازدادت تلك المعانً من خالل 

حركة الخطٌن األساسٌٌن فً الكادر بأشكال متقاطعة ومتداخلة وأخرى منفصلة وهً المعانً التً تكمل رسالة المشهد . 

 (.  9صورة )
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 .  66ص  –ثدون تبريد  –انمبهرح  –انطجعخ انراثعخ  -جمعيخ معبمم األنىان –انتكىيه في انفىىن انتشكيهيخ  –ح ريبض عجد انفتب - 
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 استعراض رقصة برلٌن من فٌلم " اسكندرٌة كمان وكمان " (8صورة )

 النتائج :

 التعرف على الرؤٌة اإلخراجٌة للمخرج ٌوسف شاهٌن من خالل تقدٌمه لإلستعراض فً أفالمه الدرامٌة . 

الصورة اإلهتمام بالعناصر التشكٌلٌة والجمالٌة فً إستعراضات ٌوسف شاهٌن تبلور فكرة وقٌمة تلك العناصر فً لغة  

 السٌنمابٌة .

 التوصٌات :

ضرورة تكثٌف دراسة عناصر الصورة الفنٌة فً المشاهد اإلستعراضٌة فً أفالم ٌوسف شاهٌن مما لها تأثٌر كبٌر فً  

 تطور شكل وإسلوب تقدٌم اإلستعراض فً السٌنما .

 المراجع العربٌة :

 . 7009( 71دراسات سٌنماٌة ) –مكتبة االسكندرٌة  –الفنون مركز  – أهم مابة فٌلم فً السٌنما المصرٌة ،أحمد ،الحضري 

 .7002 –جرٌدة البٌان اإلمارتٌة  –مقال   ،حسٌن ،قطاٌا 

 .ور الثقافة،  سلسلة أفاق السٌنماالهٌبة العامة لقص-أزٌاء االستعراص فً السٌنما المصرٌة  ،مها فاروق ،عبد الرحمن 

 . 7001-القاهرة -العامة لقصور الثقافة الهٌبة –20أفاق السٌنما – واالسلوبسٌنما ٌوسف شاهٌن تطور الرؤٌة  ،سعاد ،شوقً 

دور األسالٌب الفنٌة والتكنولوجٌة للتصوٌر السٌنمابً فً تشكٌل الصورة السٌنمابٌة ) بداللة متغٌر الزاوٌة  ،سوسن عزت ،عامر 

 . 7002 -قسم الفوتوغرافٌا والسٌنما والتلٌفزٌون –التطبٌقٌة كلٌة الفنون  –غٌر منشورة  –رسالة ماجستٌر  – وحركة الكامٌرا (

 الهٌبة العامة للكتاب .- الرؤى التشكٌلٌة فً عروض المسرح المصري المعاصر  ،صبري ،عبد العزٌز 

 كلٌة –جامعة حلوان  –رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  – الكامٌرا والتكوٌن فً الفٌلم المعاصر ،صالح الدٌن صادق ،عبد العال 

 .6511 –قسم الفوتوغرافٌا والسٌنما والتلٌفزٌون  –الفنون التطبٌقٌة 

 بدون تارٌخ –القاهرة  –الطبعة الرابعة  -جمعٌة معامل األلوان – التكوٌن فً الفنون التشكٌلٌة ،عبد الفتاح ،رٌاض 

 لقاء الباحثة مع مدٌر التصوٌر محسن أحمد .  

 . 7001 –األردن  –مقال فً جرٌدة الرأي الثقافً  

 –الهٌبة العامة لقصور الثقافه  -الجزء الرابع  – سلسلة أفاق السٌنما –األعمال الكاملة للناقد سامً السالمونً  ،ٌعقوب ،وهبً 

7006 . 

 –الهٌبة العامة لقصور الثقافة  –القاهرة  – سلسلة أفاق لسٌنما –المونتاج السٌنمابً فً األغنٌة واإلستعراض  ،ٌوسف ،المالخ 

7002 . 
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