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 مقدمة            

المتجدد بالتراجيديا اليونانية وهو حقل شائع جًدا، خاصة العالقة بين  في ضوء االهتمام  
التراجيديا وأشكال الفن األخرى، وهذا الوجود المتواصل والمتنوع للتراجيديا اإلغريقية في  
من   مطرد  تدفق  إلى  أدى  قد  الخمسينات،  منذ  خاصة  العشرين،  القرن  فى  السينما 

ت المحررة في السنوات األخيرة، والمرتبطة بطبيعة  المقاالت والدراسات النظرية والمجلدا
االستقبال في المسرح و السينما. والتى تطرح عدًدا من األسئلة البحثية ذات الصلة ليس  
لتقييم   الكالسيكية.  بالدراسات  أيًضا  ولكن  األرشيفية  وعملياته  السينما  بتاريخ  فقط 

وتوضيح التغير أو التحول الذى يتم    المساهمة التي قدمتها السينما للتراجيديا اإلغريقية، 
المنافع   وكذا  الجديد،  الفني  الشكل  مع  لقائها  عند  الكالسيكية  الدراما  تلك  رؤية  فى 
الدرامية والفكرية والجمالية والسياسية المعاصرة التي قدمتها التراجيديا القديمة في السينما  

االست دراسات  فى  السينمائية  الدراسات  دمج  تم  وقد  "  الحديثة.  وأصبحت  قبال. 
في   يتوسع  يزال  ال  راسًخا،  مجااًل  أحياًنا،  عليها  يطلق  كما   " والسينما  الكالسيكيات 

  .1الدراسات الكالسيكية في انحاء من دول العالم
والسينما،       اإلغريقية  التراجيديا  بين  للعالقة  الشاملة  الدراسة  بإن  اإلحاطة  من  والبد 

أنوي   ما  البحث،  هذا  نطاق  وعرض   لقياما تتجاوز  العالقة،  هذه  تاريخ  إيجاز  هو  به 
بعض جوانبها، واستكشاف بعض القضايا التي تدور حول استقبال نصوص التراجيديا  
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اإلغريقية في السينما .هذا المجال الذى تزداد اهميته بشكل مثير للغاية بسبب مجموعة 
نقل نصوص الكالسيكيات   الفيلم عند محاولة ترجمة أو  التي اتخذها صناع  المقاربات 
اليونانية إلى الوسيط الفيلمى. ومن ثم وضعها تحت عدسة الخطاب النقدي الجديد الذي  

المقت فالفيلم  حيوية  يتناولها.  ذات  متواصلة  عملية  هو  اليونانى  األدبي  النص  عن  بس 
فالفيلم يستنهض النص األصلى من سكونه فى زمنه    . لبناء معناه فى الزمن  وفاعلية 
ودالالت   صور  في  إحيائه  ويعيده  معاصرة،  زمنية  لحظة  في  طرحه  ويعيد  الماضي، 

 جديدة.  
 بداية العالقة بين األدب الكالسيكى والسينما      

عن  ف كتب  ما  معظم  في  مهًما  مكاًنا  السينمائي  والفيلم  األدب  بين  العالقة  احتلت  قد 
السينما من أفكار نظريه ورؤى تطبيقية، وصار البحث في مناطق االلتقاء واالفتراق بين  
المختلفة   الفنين مجااًل لكثير من األبحاث والدراسات، ومحوًرا دارت حوله األراء  هذين 

. هذه العالقة تستند بشكل أساسى إلى الدور الذى تضطلعان به،  2والمقوالت المتضاربة 
فى مدى تفاعلهما مع الوجود البشرى واستيعابها لحقيقته وإدراكهما العملى إلشكالية هذا  
ولقدرتهما   أساًسا،  الخلق  عملية  قائمين على  اإلبداعيين  النشاطين  الوجود. ولكن هذين 

. 3ة واالكثر فاعليةً وتأثيًرا فى أوساط الجماهير على ذلك، فهما األوفر حًظا من الشعبي
علماء   يقول  كما  العلمية،  االختراعات  بذور  هي  البدائية  الخياالت  كانت  وإذا 

ال مهد  قد  اإلغريقي"  "الفكر  فإن  يتم  األنثروبولوجي،  ال  قد  ما  وربما  السينما.  ختراع 
حديثة   موازية  هى  السينما  إن  هو  قصد،  عن  به  االعتراف  أو  عام  بشكل  مالحظته 

. والواقع أن القراءة األولية ألسطورة أفالطون فى  4األفالطونية  κύαρألسطورة "الكهف"  
د بدأ مع  يمكن أن تدعم الزعم بأن التفكير في السينما قΠολιτεία   كتاب "الجمهورية"  
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أفالطون   اليوناني  الميالد، Πλάτωνالفيلسوف  قبل  الخامس  القرن  قدم   في  والذى 
للنظرأ األحادية  والزاوية  والوهم  للصورة  أولي  كنقد  كانت    ، طروحتة  شخوصه  فمشكلة 

يقع خلفها  ينتهى     .5الصورة وما  فشكل الكهف الذي يصفه أفالطون بأنه ممر ضيق 
أهل   ويكاد  صغيرة  الكاميرا  فتحه  شكل  مع  يتطابق  الممر،  بهذا  يشعرون  ال  الكهف 

السينمائية. فالكاميرا مثل الكهف، عبارة عن غرفة مظلمة ال يدخلها الضوء إال من فتحه  
هذه   لمثل  خير  السينمائي.  العرض  دور  أو  قاعات  تعتبر  وكذلك  العدسة.  هي  ضيقة 

يتعامل مع انعكاسات   األسطورة؛ فوضع الشخص الموجود بداخل كهف افالطون، والذي 
.  6الظالل بالداخل على أنها حقيقية، هو مشابه مع وضع المشاهد داخل قاعة العرض 

ففى داخل القاعة المظلمة لعروض األفالم السينمائية، يشاهد الشخص الجالس، عرض  
معتقًدا أن ما يراه أمامه،  لمشاهد واقعية.     -المضاءة من الخلف-أشكال من الصور  

يشير  فى هذا السياق    .7الحقيقى، في حين أن األمر ال يتعلق بالواقع الفعلي   يمثل العالم
مارتن   بالمسرح    إلى مارسيل  الشبه  قريبة  االجتماعية  النظر  وجهة  من  السينما  فن  أن 

نفس   العظيم،  االجتماعي  الواقع  نفس  الضخم،  الجمهور  نفس  القديم:  المسرح  خاصة 
تشكل أسطورية العرض، وثمة تشابه أيًضا بين أقنعة الممثلين فى  الخاصية التي تكاد  

ماعية للسينما التى فى أكثر األحيان  العصور القديمة وبين الطرازات السيكولوجية واالجت
المستغرب أن التصميمات الهندسية لبعض  8مرفوعة إلى مستوى األسطورة  . وليس من 

، فبدت تجربة  ألغريقيةدور العرض المبكرة كان على هيئة المعابد والكهوف والمقابر ا
بالدخول    إلىالذهاب   أشبه  السينما  ويم  إلى دور  الكالسيكى.  الماضى  من  كن  عوالم 

وأماكن   األسطورية،  والشخصيات  والرومانية،  اليونانية  اآللهة  أسماء  على  العثور 

 

 ( .2016مايو  11الوثيرى، عبد العزيز )  5
 ( 2015/ عيسىى ، رأس الماء. ) 34(:2016أيًضا: بدر الدين، مصطفى )ينظر   6
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وشركات   السينمائى،  اإلنتاج  عمليات  مسميات  كل  فى  الكالسيكية  القديمة  العصور 
التوزيع واإلنتاج، ودور العرض، ومعدات واآلالت السينما. واهتمت الملصقات الدعائية  

لفة المجالت  غذلك ما نجده أيًضا فى أفيشات األفالم وأ بتصميمات من الفن اليونانى، و 
مما    ألغريقيةالفنية والتى استعانت بصور لنجوم الفن على هيئة نماذج منحوتة لتماثيل ا

  .9يوضح كيفية انتقال األفكار من الفن الرفيع إلى الثقافة 
 ي غريقية والرصيد الثقافالتراجيديا اإل     

القول بأن نصوص التراجيديا اليونانية هي من بين أعظم األعمال  وليس من قبيل الزعم  
اإلطالق.  على  المكتوبة  اإلنسانية  الحقيقة   األدبية  وعن  الذات  عن  البحث  وكان 

المأساة األغريقية الحياة فى  التبرير الوحيد ألصالة  فقد كانت وسيلة  10والمعرفة، هى   .
  Εὐριπίδηςويوربيديس    Σοφοκλήςوسوفوكليس    Αἰσχύλοςسخيلوس  أيالرواد العظام؛  

المخرج   رأى  فى  ذلك  وسبب  العالمية.  اإلنسانية  المشاكل  من  موقفهم  عن  للتعبير 
يعود إلى إن كل أزمة أو صراع      Κακογιάννης 1931)-(112018اليونانى كاكويانيس 

اليونانية،   يكون ذا صلة بالمأساة  الحياة، يمكن أن  كبير أو موقف مأساوي يحدث في 
اإلنسانية الحاالت  مجمل  وتشمل  تغطي  إلنها  المرايا    .ذلك  مثل  اإلغريقية  فالتراجيديا 

الحياة كلها"  فيها  السينما، بوصفها نوًعا ثقافيً 12التي يمكن أن يرى  ينمو بين  . وهكذا  ا 
أشكال وأنواع أخرى، فإنها تمتص أو تأخذ ما تحتاجه من جميع الفنون وأشكال التعبير  

 
9 Michelakis, P., & Wyke, M  (2013). The Ancient world in silent cinema.: 6-9 

 115( :  1985أسعد، سامية. ) 10
السياسة   ،1931)-(2018كاكويانيس  11 إشكاليات  مع  تعاطيًا  المخرجين  أكثر  من  واحدًا  ويعتبر 

والتاريخ  والثقافة في أوربا. والتقارب المدهش مع روح التراجيديات اإلغريقية كان متعدد المواهب  
في كتابة السيناريو وإخراج المسرح واألوبرا والسينما ، بما في ذلك عدد من األعمال المستندة إلى  

،  باللغة اليونانية   Euripidesقام بكتابة وإخراج إلكترا استناًدا إلى    1962نانية. في عام  الدراما اليو 
كتب وأخرج فيلم إفيجينيا، ُتعرف  الثالثة باسم    1977، نساء طروادة في عام    1971وفي عام  

 Mackinnon (1986) 74–  . 94 انظر:  Cacoyannis 'Euripideanثالثية

12  McDonald, M., & Winkler, M. M. (2001) : 79  
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والدين    .13األخرى  والمالحم  واألساطير  والتاريخ  الشعر  وصهرت  ودمجت  فاستفادت 
والعلم والفلسفة واألدب والمسرح والفن التشكيلي والموسيقى، لتصبح السينما بحق بوتقة  

فيها كل أشكال التعبير اإلنساني ومستودعها النابض على ما فيها من  تنصهر وتمتزج  
والفكري    .14تجليات  الفلسفي  سياقها  في  المعرفة  أدوات  أحد  السينما  أصبحت 

المتحركة التي تحمل الظاهر فقط  ويبدو   .15واالجتماعي, فتجاوزت بذلك شكل الصورة 
لتاريخ   ترجمة  مجرد  وكأنه  السينمائى  الفن  القسم  أن  وإن  المكتوب.  اإلنسانى  األدب 

البشرية فجر  منذ  تاريخه  فى  اإلنسان  أبدعها  التى  النصوص  من  أسطورة    -األكبر 
. فى هذا السياق،  16صار أفالًما سينمائية  -وملحمة ومسرح ورواية وقصة قصيرة وغيره 

المخرج   جانس  يقول  آبيل  عصر     : Abel Gance (1889-1981)الفرنسى  جاء  قد 
الشخصيات  الصورة  و  األديان،  مؤسسى  و  األساطير،  وكل  الخرافات  كل  إن  وبدا   ،

العظيمة فى التاريخ، وكل االنعكاسات الموضعية لمخيالت الشعوب منذ أالف السنين،  
تنتظر البعث الضوئى على شاشة السينما، أما األبطال فإنهم يترنحون على أبوابنا أماًل  

جاهز للجريان فوق ذلك الشريط الحساس. ولن  فى الدخول. وأصبح كل حلم فى الحياة، 
يكون من قبيل المبالغة القول بأن الشاعر اإلغريقى "هوميروس" كان من شأنه لو أمكنه  

السينمائى  الفيلم  فوق شريط  "اإللياذة واألوديسة"  ملحمتيه  لجسد  وينكلر  17ذلك،  . ويورد 
 Winkler    أولمان الكالسيكى  فى  Ullman 18لرأى  السينما  لفوائد  إطار عرضه  فى   ،

القيام بدور أوسع فى دعم الكالسيكيات القديمة فى األزمنة المعاصرة ويشير بشكل أكثر  

 

    150( : 2017أندرو، دادلي . ) 13
 166( :  2010ابن شيخ، مونة. ) 14
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 6( : 2010العريس، ابراهيم ) 16
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18 Winkler.M.M.(2001) :  5 
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Classical Weekly     
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الصور   إن  يرى:"  حيث  المعرفة،  فروع  من  كفرع  اليونانية،  للتراجيديات  تحديًدا 
ة بالحياة،  المتحركة"هي وسيلة ممتازة إلظهار أن األدب والثقافة اإلغريقية الزالت نابض

وحث الكالسيكيين، إلى اغتنام الفرصة لتستفيد قضية الكالسيكيات بشكل عظيم، ذلك  
ألن الجانب األعظم من الناس سوف يتعرفون على الثقافة والتاريخ واألدب فى العصر  
الكالسيكي. بفضل السينما عرفت الجماهير الكثير من نصوص التراجيديا اليونانية، تلك  

طوياًل حبيسة خيال المتلقى. وهذا على الرغم من التعديالت والتغييرات  التى ظلت زمًنا  
التى طالت تلك النصوص والمضامين الجديدة التي أضافتها. فأعمال أدبية كثيرة كانت  
واألنماط   القديمة  األساطير  تشهد  حيث  باالقتباس،  إحياءها  الصورة  أعادت  منسية 

إن ما يجعل من استقبال  و   .19ليونانية الثقافية المتكررة في األفالم على حيوية التقاليد ا
مجموعة   هو  والدراسة،  للبحث  مثير  مجااًل  هو  السينما  في  القديمة  اليونانية  المأساة 
الوسيط   إلى  اليونانية  المأساة  ترجمة  محاولة  عند  الفيلم  اتخذها صناع  التي  المقاربات 

العديد من صناع األ اليونانية  المأساة  فقد جذبت  فالم: اختار بعضهم تصوير  الفيلمى. 
العروض المسرحية دون إضافات إبداعية وبرؤية تقليدية، والبعض اآلخر جرب التغيير  

 .20بشكل جذري فى شكل ومحتوى تلك اإلصدارات الخاصة
ال يزال األدب االنسانى فى كل العصور يحمل شهادة بليغة على متانة األسطورة       

ورؤى   نسخ  لتشكيل  والصور كوسيلة  النصوص  في  األسباب   .21للواقع  أحد  أن  ذلك 
األسطورية طبيعتها  في  يكمن  اإلغريقية  للتراجيديا  الدائم  للنداء  إن  .22الرئيسية  والشك 

صناع   تجذب  ما  غالًبا  الكالسيكية  التراجيديا  لنصوص  والفكرية  الدرامية  اإلمكانات 
ت تختلف  قد  األدب.  عالم  داخل  إلهامهم  عن  للبحث  األعمال  األفالم  لتلك  فسيراتهم 

 
19 Winkler, M. M. (2001) : 3-5  
20 Michelakis, P. (2008).:205  

21 Holtsmark, E. B. (2001): .24 

22 Winkler, M. M. (2001) : 118 
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، ذلك بالنظر إلى أن واحدة من الخصائص الرئيسية  23الكالسيكية عند تحويلها سينمائًيا 
تفسير واحد صحيح   إلى  الوصول  المتصور  وليس من  اإلغريقى هو غموضه.  لألدب 
قراءات   دائًما  هناك  وبالتالى  اإلغريقى.  األدب  هذا  سحر  هو  وهذا  األدبي،  للعمل 

دة للنصوص األدبية فى إصدارات األفالم. ويمكن النظر إلى المعالجات  وتفسيرات جدي
الفيلمية لنصوص إبداعية من التراجيديا اإلغريقية، على أنها إعادة قراءة أو تفسير لتلك  
النصوص األصلية على ضوء الزمن الراهن، من خالل إطار وخطاب جديدين. مايعنى  

إ تنتمى  أعمااًل معاصرة،  فتصبح  ميل  تحديثها،  نفسه. وهناك  المعاصر  المبدع  لغة  لى 
يكتف   فلم  الرواد،  التراجيدين  اإلغريق  شعراء  أعمال  اقتباس  إلى  السينمائيين  لدى  دائم 
بأن تنقل إبداعاتهم إلى الشاشة، بل تم اقتباسها مرات ومرات عديدة. ومقابل كل نص  

عن انتسابها إلى األدب  يقتبس سينمائًيا، هناك أعمااًل كثيرة أخرى ال تعلن عن نفسها أو 
السينما    به  تدين  بما  نهائية  الئحة  الشديدة وضع  الصعوبة  من  يبدو  بحيث  اإلغريقى، 
لألدب اإلغريقى. هذا االفتتنان باالقتباس بالطبع لم يولد مع مجئ الفن السابع؛ فاألدب  

للفنون كافة كما أوضحنا سابًقا  إلهام  السينما، وهي تع  .24كان مصدر  تمد  فمنذ إختراع 
وبقوة على استلهام األدب في الكثير من األفالم، إلى درجة ندر معها وجود عماًل أدبًيا  

هذه   .25مميًزا لم يقتبس سينمائًيا. من دون أن يعنى هذا أن األقتباس كانت دائًما موفق 
هذين   بين  فالعالقة  واحد،  طريق  ذات  تكن  لم  واألدب  السينما  بين  المتشابكة  العالقة 

السينما تقريًبا الوسطين يمك السينما،   .26ن تتبعها منذ بدايات  والجدير بالذكر أن تاريخ 

 

التى نقلتها اإلنجليزية عن الصياغة     cinematographyهى اختصار      Cinemaإن كلمة سينما    23
  الخاصة حصًرا بآلة عرض الصور المتحركة التى اخترعها األخوان " لوميير " وهى مشتقة أصاًل 

مشتقة من    graphyبمعنى حركة زائدة   وكلمة        κινήματα -  κίνημαمن اللغة اليونانية    
   "" صورة  φήᾰγρ،كلمة  

 359( :2016ميليه، لوران، والسانيه، شانون ويلز،)  24
 . 7( : 2010براهيم العريس، )إ 25
     3( : 1981جانيتي ، لوى. ) 26
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كفن؛ هو سلسلة مترابطة من األختراعات اآللية والتقنية، فالرواد األوائل للفيلم لم يكونوا  
سوى مجموعة من العلماء والمخترعين، فأمثال اإلخوين لوميير وإديسون وديكسون، لم  

المتحرك.  يكن شاغلهم سوى تطوير و  العالم  مثالى لصور  إلتقاط  بغية  الكاميرا  تحسين 
لقد تطورت   .27فى تلك الحقبة، لم يكن هناك تصور بأن السينما ستكون فن وإبداع جديد

وجودها. سنين  من  األولين  العقدين  فى  سريع  نحو  على  فن    السينما  إلى  وتحولت 
وأصبح المختلفة،  العالم  بالد  بين  سريًعا  وانتشرت  الترفيه  جماهيري  أشكال  أكثر  ت 

)   رواًجا،  عام  فى  كان  فما  وتأثير.  ديناميكية  من  به  تتميز  بدعة  1895لما  مجرد   )
 ( عام  مع  أصبح  راسخة1915جديدة،  صناعة  تطرأ  . 28(  كانت  التي  المتغيرات  ومع 

األدب،   من  السينما  اقتباس  موضوع  كان  السينما،  فن  وتقنيات  ووظيفة  مفهوم  على 
ح وتفاعالته  المختلفة،  بروافده  مراحله  في  السينمائي  البحث  أولويات  على  دائًما  اضًرا 

النصوص   أفضل  عن  البحث  فى  تتسابق  الفنى  اإلنتاج  شركات  راحت  ما  وسرعان 
السينما  فى  لالقتباس  الصالحة  فيلم    .29األدبية  إلى  األدبي  النص  تحويل  مر  وقد 

البدء،   فى  الكلي.  النقل  إلى  وصل  حتى  كثيرة  بمراحل  إلي  سينمائي  السينمائيون  لجأ 
لكن أول من استخدم الفيلم كمجال سردي وليس كغاية تسجيلية، وأن    األدب إلستلهامه، 

للسينما، كان المخترع الشهير توماس أديسون  أفقًا مغايرًا  -Edison  (1847 يستكشف 
( وذلك عندما  1847-1910)    W Heiseالمخرج وليام هايس   (، بالتعاون مع 1931

The  ( باكورة األفالم المعدة عن مصدر أدبى والفيلم بعنوان "القبلة"1896حققا عام ) 

  kiss    .العشرين ثانية ليس سوى المشهد الختامي من مسرحية"  والذى اليتجاوز زمنه 
J McNally للكاتب األمريكى   Jones Widow The مسرحية" أرملة جونز"   أرملة جونز 

 

 270( : 2014مورسى،  األن. ) 27
 61( : 2010بيرسون،  رويرتا. ) 28
 (. 2019مايو،  13خورى، مالك . ) 29
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وقد أثار هذا الفيلم النقد الشديد بسبب القبلة، وتمت الدعوات بضرورة    1955)-(301931.
  .31الرقابة الفورىة على الوسيط الجديد

السينما فى ذلك الوقت وعلى الرغم من اكتمالها كأختراع عظيم، لكنها        فقد كانت 
توصيل الفكرة من خالل الصور والمشاهد الملتقطة من  فى الوقت ذاته كانت قاصرة فى  

تكمل وجودها،   اليومية، لذلك كانت مضطرة أن تخرج إلى األنواع األخرى لكى  الحياة 
فقد اعتمدت عليه   للسينما من األشكال واألنواع األخرى،  األقرب  وبما أن المسرح، هو 

بعير   فًنا  كانت  فقد  الحياة،  منه  لتستمد  األولى،  بثراء  بالدرجة  تستفيد  أن  تريد  قواعد 
 .32المسرح، الذي يرجع إلى آالف السنين، وتضمن في الوقت نفسه جذب جهوره العريق 
)التمثيل( العرض  مفهوم  يتضمن  الذى  األدبى  النوع  المسرح وحده هذا  .  33وأيًضا ألن 
الثقا السينما أن تكتسب االحترام  المقتبسة استطاعت  للقيمة األدبية لألعمال  فى.  ونظًرا 

عام   فى  االزدياد  فى  أخذت  التى  الظاهرة  "الفيلم    (1908)وهى  شركة  تأسيس  بسبب 
فرنسا.  Le Film d'artالفنى"   الدرب    فى  على  األمريكية  السينما  سارت  ما  سرعان  و 

وقد حظى هذا الفن بشعبية   .34نفسه الذى يهدف إلى إكساب السينما مستوى فنًيا راقًيا 
الم البارزة تظهر واحًدا تلو األخر، إذ قدمت إيطليا للسينما  فائقة فى إيطليا وكانت األف

عام   Gli ultimi giorni di Pompeii  روائع تاريخية وأدبية مثل أفالم: اخر أيام بومبينو 
أوجولينى  1908)  والكونت   ،)UgolinoIl conte    ( ملحمة  1908عام  من  المقتبس   )

" "دانتى"  infernoالجحيم  اإليطالى  للشاعر  اإللهية  الكوميديا  اجزاء  أحد   "Dante  

قيصر  1265-1321)  يوليوس  وفيلم   .)Cesaer G   ( من  1909عام  المستوحى   )
وكذلك عطيل شكسبير الرومانى.  )     Othelloالتاريخ  الذى صور روائع  1909عام   ،)

 
30 https://www.imdb.com/name/nm1429063/ 

31 Winkler.MM.(2009) :251 

 166( :  2010ابن شيخ، مونة. ) 32
 :   270( 2014مورسى، اآلن. ) 33
 360( :2016ميليه، لوران، والسانيه، شانون ويلز،)  34
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النهضة اإليطالى  الملحمى"  1913. وفى عام ) 35عمارة عصر  الفيلم اإليطالى  ( ظهر 
ارز على صناع السينما فيما بعد،  الذى كان له التأثير الب  Vadis Quo?لى أين تمضى" إ

"كابيريا" بعنوان  آخر  ملحمى  فيلم  نجاحه،  أثر  )     Cabiria  وجاء على  (.  1914عام 
وعلى الرغم من أن األفالم حتى هذا الوقت لم تكن ناطقة، فقد استعمل اإليطاليون كافة  
السينما   تاريخ  فى  مرة  وألول  مميزة.  سينمائية  أعمال  لخلق  الممكنة  الفنية  الوسائل 

دانونسيو"   "جابريالى  اإليطالى  الشاعر  من  طلب  -D'Annunzio   (1863اإليطالية 
تع1938 كتابة  الذى  (  الطلب  هذا  الفيلم.  مشاهد  لتصاحب  أدبية  صيغة  ذات  ليقات 

اليوم حتى  مستمرة  تزال  ما  التى  واألدب  السينما  بين  الوثيقة  العالقة  ومن  36كرس   .
الناحية التقنية كانت معظم هذه األفالم المبكرة ساكنة، وكان سرد األحداث مقيًدا بتقاليد  

كذلك لم يجد الفيلم    .ابًتا وهى تصور المشاهدالمسرح حيث كانت الكاميرا تأخذ مكاًنا ث
أثناء النشأة والبدايات حاًل بدياًل عن اإلستكانة إلى منطق التسجيلية، حيث النقل النقل  
الحرفى لواقع الحياة دون تدخل من وسيط يقف بين اللقطات والمتلقى، ولما احتاج الفيلم  

لي المسرح،  تقنيات  من  كثيًرا  استلهم  فنية  صبغة  لألمام  إلى  بها  يخطو  وضعية  خلق 
التقنية حرفية  من  وتنتشله  الفن،  ضروب  من  السعى   .37واألقتراب  برز  ذلك،  وبعد 

 المضنى لترسيخ استقاللية اللغة السينمائية عن اللغة األدبية، والعمل على خصوصية
مفرداتها عن األجناس األدبية والفنية األخرى، واألرتقاء بفن السينما إلى مصاف األدب  
بالتوازي، بحًثا عن ماهيته بوصفه إبداًعا مستقاًل بذاته وليس تماهًيا مع األدب أو سًيرا  

ميليس  38خلفه أن مجهودات جورج  الحقيقة  قرًبا من  Méliès. وفى  أكثر  كانت  التى   ،
اإلخراج المسرحى، هى التى دفعت عالم الفيلم فى اتجاه فن قائم بذاته، فقد نقل ميليس  

لى أخرى، مستفيًدا من تجربته المسرحية التى سمحت له بإدخال كثير  الفيلم من مرحلة إ
 

 99(.: 2010)بيرسون، روبرتا.  35
 63( : 1988أبو حيدر، فريدة . )  36
 (.   1968نظر: سادول، جورج. )ا. / للمزيد 111( : 2016بوسلوك، خديجة. ) 37
 5( : 2008علوان، قاسم. ) 38
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ويعتبر تاريخًيا أن األب العملي والروحي للسينما هو   .39من التعديالت على لغة الفيلم
جريفيث    األمريكى  للسينما  Griffith (1875-1948المخرج  الحقيقية  الوالدة  وإن   ،)
( المقتبس من رواييتن  1915عام )   Birth of A Nation جاءت مع فيلمه "والدة أمة"  

(، هذا الفيلم البديع فنًيا هو الذى وضع الخطوط  1824-1884)  Dickson Dلديكسون 
العديد   ومن المتفق عليه أن .40الهيكلية التى ستبنى عليها اللغة البصرية فى فن السينما 

األدبي ثقافته  بفضل  الواقع  فى  كانت  السينما  فى  جريفيث  تجديدات  وتأثره  من  الكبيرة  ة 
األدب  فى  السردية  والمساهمة    .41باألساليب  السينمائى،  السرد  ان تطويع  استطاع  فقد 

تجاربه   على  اعتماًدا  السينمائية  تجربته  توسيع  اتجاه  فى  الفيلم، وذهب  لغة  فى تطوير 
األدب  من  االقتباس  فى  أصبح  42السابقة  العشرين  القرن  من  الثانى  العقد  وبحلول   .

ا الشاشة  التكنيك  على  أدبى  عمل  سرد  الممكن  من  واصبح  تعقيًدا،  أكثر  لسينمائى 
وتطور بعد ذلك هذا التحويل حتى وصل النقل من األدب الى   .43باكتمال وتعقيد أكثر 

 .44اإلعداد أو االقتباس الكلى 
 مفهوم االقتباس   

والسينما. وقد تعدد  هو الشكل األكثر شيوعا لدراسة العالقة بين األدب  إن االقتباس      
ورود المصطلح فى كثير من المراجع فى أسماء مختلفة، مثل؛ التكييف أو التهيئة أو  
االقتباس.   لمصطلح  آخرى  عناوين  سوى  ليست  الحقيقة  فى  وهى  األفلمة.  أو  اإلعداد 

.  45ويذكر داندلى: "بأن االقتباس ظاهرة عامة للكائنات الحية وخاصة الكائنات الثقافية" 
"ظاهرة   الباحثةوتشير   بأنه  منها واألدبية    إبداعيةهنشيرى  العلمية  المجاالت  فى جميع 

 

 132( :2014مسعدى، طيب. )  39
  (.1958للمزيد من المعلومات، انظر: فولتون، آلبرت. ) 40

41 Winkler, M. M.. (2001):14. 
 57( : 1999روبنسون، ديفيد.) 42

 106( : 2014بيترى، جراهام. ) 43

 79( : 2006الزبيدى، قيس، ) 44

 150( : 2017أندرو، دادلي . ) 45
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العلمى   الثقافات والحضارات فى إطار اإلرث اإلنسانى  تفاعل وتواصل  والفنية. تعكس 
  .46واألدبى والفنى المشترك لجميع الشعوب" 

جينيت        عليه  أطلق  حسبما  األدب  من  "هو  Genetteواالقتباس  تحويل:   عملية 
47" Transformative Opérationمتعدد انتقال  بمثابة  وهو  األدبى،   .  النص  لمسارات 

من عالم ولد فيه إلى عالم جديد، وإعادة بنائه، لينتج عن ذلك شكل جديد متوافق مع 
. هذا التحول يعيد بعث النص القديم ويجعله منفتًحا على  48مفاهيم وأفكار زمن تقديمه 

والديناميكةالزمن ويخرجه   الحيوية  حالة من  إلى  الجمود  حالة  فأن  49من  الواقع  . وفى 
، ذلك ألن فعل   فيها ليس ممهًدا او سهاًل  العملية ال تخلو من تعقيدات والطريق  هذه 

له  سابق  بناء  على  قائم  بناء  هو  بل  فراغ  من  ينشأ  ال  عليه    .50التحول  تؤكد  ما  وهو 
االقتبا أن  ترى  حيث  مبارك  سلمى  عملين  الباحثة  بين  والتفاعل  للتالقى  فضاء  هو  س 

يرتبط كل منهما بشبكة من العالقات مع أعمال سابقة عليه و معاصرة له تشكل النوع  
موقعه   كذلك  بالنوع،  المرتبطة  المتخيل  خريطة  على  موقعه  تحدد  و  اليه  ينتمى  الذى 

االقتباس   الثقافية التى ترسم اطار إنتاجه و تلقيه. فيصبح  هو الفضاء  داخل األنظمة 
الثقافية  و  الموضوعية  و  الجمالية  العناصر  هذه  كافة  فيه  تتحاور  و  تتداخل   .51الذى 

مى  الباحثة  ومتجاوز،  " التلمسانى وتضيف  متعدد  ذاته نص  في  هو  األول  النص  أن 
تجتازه نصوص أخرى سابقة، وينفتح على نصوص الحقة بال شك. هذه الشبكة المعقدة  

تحت  اإلبداعية  العمليات  وترجمة  من  اقتباس  أن  ذلك  واسع،  ثقافي  وأفق  وعي  الى  اج 
وتحويل وتبديل منتج إبداعى لمنتج إبداعى آخر يتأسس على حركة تفسيرية وتأويلية في  

 

  208( : 2017هنشيرى، إيمان. ) 46
47   Genette (1982):14     

  210 :(2015حامد، محمد عامر. علي رضا، حسين. ) 48
 13( : 2016مبارك،  سلمى. )   49
  210 :(2015حامد، محمد عامر. علي رضا، حسين. )  50
 89( : 2016مبارك،  سلمى. )  51
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تتضمنها   التي  المعنى  إنتاج  تفصيل وتحليل مستويات  ذلك هو  والهدف من  صميمها، 
مح وثقافة  لغة  أومن  آخر  لوسيط  وسيط  من  سواء  االقتباس  وثقافة  عمليات  للغة  ددة، 

. كذلك يثير االقتباس من شكل أدبى أو فني إلى آخر عدًدا من القضايا مثل:  52أخرى" 
النسوية، وغيرها من   التراث، والتاريخ،  التلقى، النوع، دراسات  التأثير والتأثر، التناص، 

ظاهرة  . ويعد المسرح أكثر األجناس األدبية التى تبرز فيه  53الدراسات القديمة والحديثة 
أخرى.   تجارب  من  يقتبس  وهو  األولى.  اإلغريقية  نشأته  فمنذ  كبير.  بشكل  االقتباس 

. وكذلك كان شائًعا فى  54حتى صارت هذه السمة من أهم سمات التراجيديا اإلغريقية
المستمدة من األساطير الشائعة أصولها غير   األدب الكالسيكى، أن تتجاوز القصص 

في  تشكيلها  يتم  عندما  من    األدبية  وعدد  ويوريبيدس،  وسوفوكليس  إسخيلوس  روائع 
فى   تحصل  موازية  هى  العملية  هذه  أعمالهم.  الينا  تصل  لم  الذين  اآلخرين  المؤلفين 

هكذا كان الحال منذ بداية القرن بالنسبة لعدد كبير من األفالم التى تقتبس  . 55السينما 
األدب الفنون  أكثر  المسرحية  النصوص  تعتبر  حيث  مسرحيات،  بالسينما،  من  صلة  ية 

إن مفهوم االقتباس والذى  ف وفي المجال الذي نناقشه،  بوصفها رافًدا حيوًيا من روافدها.
ورد فى معجم المصطلحات السينمائية فى معناه األكثر استعمااًل، يعنى عملية نقل أو  

السينما  لهوتشيون، "ذلك التحويل يجرى بعد فحص كل   . وفًقا 56تحويل نص أدبى إلى 
النص وتحويل الشفرة والسرد واألفكار الممثلة إلى كالم وأحداث ومادة صوتية    عناصر 

 .57وصور بصرية" 
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أنواع      تقسيم  إلى  يميلون  والدارسين  النظريات  الكثير من أصحاب  أن  المعلوم  ومن 
ونالحظ أبتداء، إن رؤية   .58ثالثة تصنيفات: الصارم، والفضفاض، والحر االقتباس إلى 

السين هي  االقتباس  والتى  األدبى،  النص  اختيار  في  االولى  الخطوة  مع  تتبدى  مائي 
بمثابة إقرار فعلي بمضمون النص، وامتياز له من باقي اإلنجازات األدبية من جنسه أو  

بحثنا    –صنفه   مجال  فى  اإلغريقى  األدب  اقتباس    -وهو  في  التفكير  يتم  ال  أنه  بيد 
له ص يكون  إال حين  السينما  إلى  األدبي  الثقافية. وليس  العمل  األوساط  في  كبير  دى 

المقصود بهذا اإلقرار دوافع االعجاب بالنص األدبى فحسب، ولكن إمكانية نقل العمل  
لإلنجاز   خام  مادة  النص  ذلك  واعتماد  السينما،  هو  جديد  إبداعي  ميدان  إلى  األدبي 

إبداًعا 59الفيلمي  بوصفها  بالتوازي،  األدب  إلى مصاف  بالسينما  الرقى  بهدف  مستقاًل    . 
  .60بذاته وليس تماهًيا معه أو سيًرا خلفه كما شاهدناه في أعمال سينمائية كثيرة 

 خالص والخيانة للنص التراجيدى ثنائية اإل   
ولعل المهمة األصعب بالنسبة للسينمائى هى أن يأخذ نًصا أدبًيا، ويقدمه بطريقة       

وفى   باالغتراب،  يشعرون  ال  األصلى  للعمل  بتفسيراتهم  يلتصقون  الذين  جعل  تتفادى 
الوقت نفسه يقدم شيئا سينمائًيا ناجًحا فى حد ذاته، وتزداد تلك الصعوبة فى االقتباس  

، فإن المتفرجين الذين قرأوا النص  McFarlaneية. وفًقا لمكفارلين  من التراجيديا اإلغريق
وشخصياته"،   األدبى  النص  بعالم  الخاصة  الذهنية  "صورهم  يخلقون  األصلى،  األدبى 

. فعندما يكون  61وهم مهتمون بمقارنة هذه الصور الذهنية ، مع تلك التي يقدمها الفيلم 
دبى، قد يتوقع أن يرى هذا العمل منقواًل  لدى المشاهد بالفعل بعض المعرفة باألصل األ

بأمانة على الشاشة، ذلك على النقيض من األعمال األقل شهرة أو الغير معروفة حيث  

 

 104( : 2014بيترى، جراهام. ) 58
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61 McFarlane, B. (1996) : 7 



 

 على  طه أحمد طارق  

621 
 
 

أهمية  أقل  باألصل  المتفرج  التصاق  االستقبال  و  .62يكون  حول  العلمية  المناقشات  في 
يشكل   ما  هو  الرئيسي  السؤال  يبقى  األدب  لمثل هذه  السينمائي ألعمال  جيًدا،  اقتباًسا 

. فى هذا اإلطار يرى "جانيتى":" أنه قد تم التركيز النقدى على  63النماذج على الشاشة
مدى فترات طويلة على ثنائية األخالص والخيانة للنص األدبى الذي كتب مسبًقا، وذلك  

ل أو  في أعقاب كل اقتراب أو ابتعاد عنه، أو اإلقدام على القيام بأى تغييرات فى شك 
وكل فريق له حججه وأراءه ومرجعياته الفنية والفكرية التي   .64مضمون األصل األدبى" 

النظريات   علماء  أن  إلى  نشير  أن  بنا  ويجدر  بعينها،  نظر  وجهة  التزام  إلى  به  أدت 
ومع ذلك،    .65ينتقدون وبشدة، وجهات النظر المؤيدة لضرورة اإلخالص للنص األصلى 

منا من  األعظم  الجانب  فى  فإن  تقتصر  السينما،  فى  اإلغريقية  المأساة  اقتباس  قشات 
األصلية بالنصوص  السينمائية  المعالجات  مقارنة  على  أجل   .66غالبيتها  من  وربما 

النسخة   فى  األصلى  للنص  تفسير  سوء  ثمة  أو  أخطاء  وجود  من  مايعتقد  عن  البحث 
حيث أصبح    .67اطًئا المقتبسة أو خروًجا عنها. ومما الشك فيه أنه هذا النهج، مسلًكا خ

وهو مايشار إليه بمعيار ودرجة "الصدق الفنى" فى   .68المعيار الوحيد هو" القيمة الفنية" 
" إن كل قراءة للنص األدبي هي فعل فردي  :مكفارلين . على هذا النحو يرى 69التناول 

وإن والتفسير،  اإلدراك  من  النص   للغاية  من  دقيقة  نسخة  إنشاء  إعادة  الصعوبة  من 
فضاًل عن احتماالت القراءات المختلفة، تلك    .70األدبي عند تحويله على شاشة السينما" 
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أو  .71التى تساعد على خلق افتراضات حول المعنى الذي يعتقد أنه موجود في النص 
بافيس يقــول  قراءة جماعية :كما  وإنما  فرد  قارئ  له  ليس  الدرامي  النص  لذلك  "72"إن   ،

المقتبسة   السينمائية  النسخة  والتفسيرات واألحكام على مدى جودة  اآلراء  وتتباين  تتعدد 
األدب.   إمن  على  كذلك  يجب  محدد  لمعنى  حاماًل  بوصفه  األدبي  للنص  النظر  ن 

السينمائى أن ينقله الى الشاشة ينطوى على تقليص لثراء العمل األدبى قبل أن يكون به  
ا المبدع  لحرية  تراجيدى، ال    .73لسينمائى تحجيم  باقتباس نص  ما  مبدع  يجازف  وحين 

أكبر  النص  خيانة  تكون  حين  إال  عظيمة،  سينمائًيا  أعمااًل  يقول  74ينتج  ذلك  عن   .
اإلغريقية،   كاكويانيس:"  التراجيديا  بنصوص  تماًما  مقيدين  ليسوا  األفالم  صانعي  إن 

سينمائًيا"  "مسرًحا  يصنعون  ال  مقبول  75فإنهم  هو  وما  أن  .  واسع،  نطاق  على  اآلن 
إنتاج   الفنى في عملية إعادة  أن يعتمد على خصوصية الوسيط  االقتباس الناجح يجب 

األدب  تقنيات  على  الحفاظ  التزامات  هناك  تكون  أن  دون  جديد  عمل  أو  بل    .76نص 
لغته   ومفردات  تعبيره  وآليات  األدبي  النص  سلطة  من  الفيلم  صناع  يتحرر  أن  يجب 

المهيمنة  له    .77األدبية  أدبى  نص  يقتبسون  حين  المبدعين  أن  على  التأكيد  من  والبد 
وجود سابق على فنهم، سواء على شكل نص مسرحي أو غير ذلك، ال يعنى ذلك مجرد  
نقل حرفى للعناصر المستمدة من اآلخر، بل باعتباره ذريعة لعمل فنى جديد، قد يكون  

الفنى الناقد  يرى  النحو  هذا  على  كلًيا.  االستحواذ "الع مختلف  من  نوع  "إنه  ريس": 
األدبى النص  على  أو    -السينمائى  أحداثه  فى  مسقًطا  سينمائًيا  فيلًما  لتحويله  الذريعة، 

الزمن  خالل  وجدت  التى  العديدة  التفسيرات  من  انطالًقا  الراهن،  العصر  على  جوهره 
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لصرف  وهى هنا ليست بمعنى النقل ا  .78الفاصل بين إبداع النص األدبى وإبداع الفيلم 
للتراجيديا اليونانية أو جنس أى نوع أدبى، إلى عالم السينما، وإنما بإعداده بحيث تتبدى  
آلياتها إلى تحوالت   بنقل مباشر للعمل األدبى، وإنما يخضع عبر  السينما بأنها التقوم 

فالمبدع عندما يعتمد    .79تطال بناء العمل األصلى من زاوية رؤية القائمين على الفيلم 
قدرته على رؤي يشحذ  فأنه  المتأملة،  المفكرة،  ذاته  فى  وانعكاسها  الحياتية  للمتغيرات  ته 

للطرح   المطلوبة  للشروط  بتطويعها  هذه،  للرؤية  صياغته  إعادة  من  ليتمكن  اإلبداعية 
حين استحوذ على    قبل قرون . ذلك يتماثل تماًما بما قام به يوربيديس نفسه  80االبداعى

للتعبير عن  ، محواًل إياها إلى نص مسرحي  األسطورة الموروثةقصة ميديا األصلية من  
بزمن يوربيديس، وتعكس أفكاره وسيكولوجيته  المواضيع الخالدة بطريقة كانت ذات صلة  

إعاد صياغات المآسي القديمة في  الخاصة. وهو نفس الدرب الذى سار عليه أغلب من  
   ، وبطريقة ذات صلة بالجمهور المعاصر.نالقرن العشري

  السينما يصعوبات اقتباس نصوص التراجيديا اإلغريقية ف
فقد توجه الفيلم السينمائي لالعتماد على اقتباس التراجيديا اإلغريقية. لكن اللجوء       

كذلك   ومقارنة  عالمًيا  المنتجة  األفالم  بعدد  قياًسا  محدودة  محاوالت  عن  عبارة  كان 
اليونان  بالس ينما األدبية األخرى, وبالمقارنة مع االستقبال السينمائي لجوانب أخرى من 

. وربما يعود إلى حقيقة، هى أن التراجيديا اليونانية ال تزال حتى اليوم  81وروما القديمة
عصية على االقتباس من النص األدبى إلى الفيلم المرئى. وتعتمد الصعوبة في التفكير  
في ماهية االقتباس الجيد وما هو عليه، على الفرق الواضح في بناء هاتين الوسيلتين .  

ال قبل  من  وساطة  على  تنطوي  والبصرية  حيث  والسمعية  اللغوية  الرموز  من  عديد 

 

 . 8( : 2010العريس، إبراهيم ) 78
        34( : 2016بوسلوك، خديجة. ) 79
   102( : 1988مسلم، طاهر عيد،) 80

81 Torocsik, M., & Angelopoulos, T.(2012)  :155 



 
 اقتباس التراجيديا اإلغريقية فى السينما    

624 
 

لغوية، مفردات  من  يتشكل  األدبى  فالنص  عن   والثقافية.  الظاهرى  التعبير  ويكون 
النص   فى  أما  والمتخيل.  المقروء  هما:  مبدأين  على  قائًما  والشخصيات  األحداث 

المسمو  المرئى،  هى:  ثالثة  ركائز  فى  ظاهرة  تكون  التعبير  ترجمة  فإن  ع،  السينمائى 
البصرية الداللة  توفير  فى  ظاهًرا  الحدث  عن  التعبير  يكون  أن  بمعنى  .  82والمتحرك. 

فالفيلم السينمائى نظام شديد التعقيد، فهو ينطوى على لغات متعددة، عناصر الصورة،  
وعناصر الصوت، والمونتاج. وداخل كل حقل من حقول اللغة تكون أمام لغات داخلية  

  .83لتنوع هو الذى يجعل نظام الفيلم السينمائى بالغ التعقيدتتعلق بالحقل نفسه، وهذا ا
ومما الشك فيه أن هناك أسباب كثيرة آخرى وعوامل أكثر تعقيًدا من المقارنة بين       

الفيلم واألصل األدبى، وهى تحتاج إلى دراسات مستقلة لمناقشة تلك العوامل التى تحدد  
 ا معيًنا من االقتباس، أو نقيضه اآلخر.طبيعة تلك الصعوبات وشدتها، أو تحدد نوعً 

المناقشات   النقاد والجمهو، وهو أيًضا مصدر  اللبس بين  يسبب أكبر قدر من  وهو ما 
ولكن من المتفق عليه أن   التي ال تنتهي حول االقتباس السينمائى المناسب من األدب. 

وينكلر   رأى  فى  تتمثل  الرئيسية  األسباب  اع  Winklerأحد  إلى  الميل  األدب  هو  تبار 
للسينما  "الثقافة الشعبية"  بـ  "ثقافة عالية" ال يمكن مقارنتها  ، ويضيف  84اإلغريقى برمته 

يتضح   ال  وذكاء  إبداعي  بفن  مشبعة  الكالسيكية  المصادر  "إن  ذلك؛  آخر  سياق  فى 
العادي"  للمشاهد  أن  85بسهولة  الباحث  يستطيع  ال  أخرى  عوامل  وجود  فى  والشك   .

منها   ،ها قلة وجود أعمال سينمائية مقتبسة من الكالسيكيات اليونانيةيغفلها، قد يعزى إلي
التراجيديا،  تغير من  األساسية  معطيات    الوظيفة  وفق  تتبلور  كانت  نشأتها  منذ  والتى 

وظروف أفرزتها طبيعة المجتمع اإلغريقى وأفكاره وتقاليده على جميع مستوياته العقائدية  
"أرسطو"   حدد  وقد  والثقافية،  واالجتماعية  "عن    Ἀριστοτέληςوالسياسية  كتابه  فى 
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التأثير Περὶ ποιητικῆς الشعر"   هو  التراجيديا  الغاية من  بأن  بواسطة    :  المتفرج  فى 
تطهير   إلى  يؤدى  الذى  األمر  هذا  المأساوى،  سقوطها  لحظة  فى  سامية  شخصيات 

االنفعاالت  هذه  لمثل  بإثارتها  والشفقة  الخوف  طريق  عن  رفضته   .86النفس،  ما  وهو 
التطهير   فاستبدلت  المتعة،  يغفل  ال  وروحى  عقالنى  موقف  خالل  من  الحديثة  الدراما 

أخرى   أهداف. و واجتماعية  خالقية  أبدوافع  من  وغيره  وثورية،  الشئ    نفسية  أصبح  لقد 
للدراما،   البحث  الهام  انصرفوا عن  فالمبدعين  للحياة واإلنسان،  الجديدة  النظرة  تلك  هو 

التى   تلك اإلشكالية  القوى الخارجية،  فى مشكلة اإلنسان من حيث مصيره ومحنته مع 
فلكها الشاعر اإلغريقى. فضاّل عن ظهور سمات جديدة في   بها ويدور فى  كان يهتم 

الداخلية،   البطل،  شخصية البطل تخضع لقوانين التحول  فالصراع أصبح بل فى داخل 
وأصبح هو الذات والموضوع، مما ينتج عن ذلك بالضرورة بنى درامية جديدة ومبتكرة،  
وسياسية   اجتماعية  مشكالت  الغالب  في  تعالج  أصبحت  أشكالها،  كل  فى  فالدراما 

نقاد    .87ونفسية  قبل  من  التقييم  مواجهة  فقط  األفالم   صانعى  على  يتعين  ال  كذلك 
ما، ولكن أيًضا استجابة الجمهور أمر شديد األهمية. ومن المشاكل األكثر وضوًحا  السين

ثقافًيا واجتماعًيا وسياسًيا،   االعمال هى مخاطبة جمهور  مثل هذه  إنتاج واستقبال  فى 
األصل  عن  جًدا  الجمالية   .88بعيد  والسياقات  واالحتياجات  بالقيم  أيًضا  األمر  ويتعلق 

يتم   الذى  للزمن  الفيلم،  المميزة  معالجة  على  الشرعية  تضفي  والتي  الفيلم،  إنتاج  فيه 
. قد يفكر المرء أيًضا في حقيقة أن ما كان عصرًيا في القرن  89وتثبيته للنص األصلى 

الخامس أو الرابع ق.م عندما تم كتابة نصوص التراجييا اإلغريقية قد ال يقبله الجمهور  
أن اقتباس النصوص األدبية المتميزة،  " ب Hutcheonالمعاصر. لذا وكما يذهب هيتشون  
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جاهز"  جمهور  مع"  فقط  من   .90هو"آمن"  كبيًرا  عدًدا  ان  على  التأكيد  من  والبد 
تقف   ومؤسسية  ثقافية  سياقات  في  موجودة   ، اليونانية  للمأساة  السينمائية  األقتباسات 

ربما ال يكون لهذه النوعية من   .91خارًجا عن تلك السائدة في السينما التجارية السائدة 
تجارى،   مردود  أي  أي  األفالم  للنخبة،  وتظل  المتميزة،  الفنية  النوعية  من  ألنها  ذلك 

ليست من األفالم الرائجة المعروفة لدى عموم المشاهدين. ويصبح اإلقدام على إنتاجها  
   .92ة بناًء على الفرضية االقتصادية المتمثلة في حسابات المكسب والخسار  مغامرة، 

وعلى الرغم من ذلك، فقد اجتذب اقتباسات المأساة اليونانية في السينما بعض من       
أفضل المخرجين في العالم، من أجل استيعاب هذا التراث اإلغريقى المرموق، بوسائل  
عديدة وطرق متفاوتة، وبشكل خاص مواجهة التحدى فى إيجاد معادل بصري للتعبير  

الت المجردة  األفكار  الجديد،  عن  الوسيط  تقنيات  من  واالستفادة  التراث،  هذا  يحملها  ي 
أعمال   من  بعض  إبدعوا  الذين  ومن  السينمائية.  اللغة  في  المعنى  إنتاج  ووسائل 
االستقبال السينمائية المثيرة للنقاش من مخرجين أمثال؛ مارتونى، داسين، جان كوكتو،  

ال وداسين،  وانجلوبوليس،  و  هاريسون  وتونى  بالما،  بازولينى،  دى  ترايير،  فون  رس 
. ولسوء الحظ، ال يمكن الحصول على البيانات  93انجمار برجمان وودى األن، وأخرون 

اإلغريقية التراجيديا  من  المقتبسة  الكاملة  باالعمال  تخبرنا  قد  التي  ومن  .94الدقيقة 
الصعوبة رصد أو تقصى تأثير التراجيديا اإلغريقية علي السينما العالمية في بحث أو  

السينمائى.   اإلنتاج  مجمل  فحص  يتطلب  فهذا  مجلدات،  منذ  حتي  السينما  لجأت  فقد 
الكالسيكي   لألدب  واقتباًسا،  بداياتها  الثقافينهاًل  رصيده  من  رقًيا  ول .لتستفيد  تكتسب 

األدبية   القيمة  المقتبسةبفضل  األعمال  لألعمال  يقتصر علي  التأثير ال  ذلك  بالطبع   .
وكامل   حرفى  نقل  أى  كلى،  االقتباس  كان  وسواء  معلن،  أو  مباشر  بشكل  المأخوذة 

 
90  Hutcheon, L. (2012) : 87 

91 Michelakis P. (2004) :  216 
92 Mcdonald.M.(2007) : 316 

93 Torocsik, M., & Angelopoulos, T.(2012)  :154. 

94 Zewadski,W.Z. ( 2005) : 2 -13 
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للنص األدبى، أو اقتباس جزئى أى االعتماد على عنصر فقط من النص األدبى، فمن  
اليونا بالمأساة  خفى  وتواصل  عميق،  تأثير  وجود  به،  ليست  المسلم  أعمال  في  نية 

المخرج   لنا  كذلك. ويكشف  تعلن صراحة  التي  تلك  مباشرة من  اقتباسات  أو  معالجات 
" ودى آالن الصيت  لطالما   الذائع  إنه  الفنية؛  عن مسيرته  كتاب  فى  " ضمن حواراته 

إيمانه   من  بداية  الفنية،  أعماله  فى  ذلك  وانعكس  اإلغريقى،  التراجيديا  بعناصر  تأثر 
م القدر الذى هو عنصر مشترك فى الدراما اإلغريقية، ويراه عنصر شديد  العميق بمفهو 

األهمية فى الفيلم السينمائى. وأيًضا عبر آالن عن افتنانه بالكورس اإلغريقى، ولطالما  
 Mightyأراد توظيفه فى فيلم معاصر، وهو ما تحقق له فى فيلمه " أفروديت العظيمة"  

Aphrodite    ( استخدم1995عام  فقد  وكانت    (  األقنعة،  ترتدى  التى  اليونانية  الجوقة 
يسرد  الذى  الرسول  الحرص على ظهور شخصية  الممثلين، وكذلك  وتتفاعل مع  تعلق 

 θεός μηχανῆςويلخص مجريات األحداث. واهتمامه بتوظيف تقنية " اإلله من اآللة"  
θεός    وجهة ومن  إنها،  إذ  أفالمه،  بعض  نهاية  فى  الهليكوبتر  الطائرة  استخدم  مثلما 

نظره، الوسيلة الوحيدة ألنقاذ شخصية درامية ولكن ال يمكن فعل ذلك بالمنطق الدرامى،  
. كذلك تأثر المخرج السويدي إنجمار برجمان  95فيكون اللجوء إلى قوة خارجية ألنقاذها 

Bergman   (1918-2007 بالتر تقديمه  (  فى  جلًيا  يبدو  التأثير  وهذا  اإلغريقية،  اجيديا 
"باخوس"   يبدو    Βάκχεςلمسرحية  المسرح.  يوربيديس ثالث مرات على خشبة  للشاعر 

أنها كانت إحدى مسرحياته المفضلة. كذلك استخدم برجمان بعض العناصر المرتبطة  
وفي    The Magician (1958)بتراجيديا يوريبيديس في أثنين من أشهر أفالمه،" الساحر"  

ويجوز لنا فى هذا المسار على   .Fanny and Alexander (1984)فيلمه "فاني وألكسندر"  
التأكيد على وجود عدد عظيم من أفكار وثيمات وموضوعات التراجيديا اليونانية ضمن  

  الكثير من االفالم السينمائية.

 

 318-309(: 2018بيوركمان، ستيج ) 95
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أهمية خاصة     لها  والتي  لالقتباس  المحددة  الجوانب  اليونانية    أحد  المأساة  الستقبال 
  .96فني في السينما هي العالقة بين األدب وخاصة المسرحى و ظهور السينما كوسيط  

للتراجيديا   األولى  السينمائي  االستكشاف  رحالت  من  عدًدا  أن  المفارقة  قبيل  ومن 
الدعاية واإلعالن في خدمة  انطلقت  لمقتطفات موجزة  97اإلغريقية  أول تسجيل  . وكان 

دلفى   مهرجان  فى  مقيًدا"  "بروميثيوس  مسرحية  من   .(1927)عام  Delphi من  وتوالت 
السينما في بداياتها، منذ  ف. 98لمسرحيةبعده عدة أفالم دعائية عن العروض ا قد لجأت 

قديم   كفن  الثقافي  لتستفيد من رصيده  الكالسيكية،  للمسرح وأعماله  التاسع عشر  القرن 
لرصيدها  وتضيف  متميز  مقام  الصامتة    .99ذي  "الحقبة  من  أي  تقريًبا،  البداية  منذ 

أدرك عدد  السينما.  أجل  ذخيرة جذابة الستغاللها من  اليونانية  المأساة  مثلت  "للسينما، 
من صناع األفالم أن التراجيديا اإلغريقية" مادة صالحة ومناسبة جدا للوسيط الجديد.  

ية عن طريق السينما. فقد تم  وسعوا إلى وضع تصور لألصول "الكالسيكية" للثقافة الغرب
األسطورية  المالحم  من  بدًءا  القديمة.  اليونان  من  المستوحاة  األفالم  مئات  إنتاج 

هذه االعمال، توحي    -الكثير منها مفقود  -والتاريخية، وإلى معالجات التراجيديا القديمة
. لم  100بسحر العالم القديم الذي يتنافس في شدة واتساع مع عصر هوليوود الكالسيكي 

"الوسيط"   مع  مناسب  بشكل  للمعالجة  إنما  األصلي  العمل  إلعادة  محاولة  هناك  تكن 
يتم   كان  ما  تسجيل  من  فقط  معظمها  في  األولى  القليلة  األفالم  تتكون  حيث  الجديد، 
بالسينما على   اآلن  وعي حتى  أي  يكن هناك  لم  وثائقي.  بأسلوب  المسرح  تنفيذه على 

ذاته بحد  "فن"  زود .101أنها  مبدئية  لقد  بموضوعات  المخرجين  القديمة  التراجيديا  ت 
الستخدامها في مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكن أن تطمس التمييز بين التثقيف  

 
96 Brewster, B., & Jacobs, L. (1997) : 4 

 18( : 2017أندرو، دادلي . ) 97
98 Burian, P. (1997):.277 

 (. 2019مايو،  13)مبارك، سلمى.  99
100 Michelakis, P., & Wyke, M. (2013) : 4, 6 

101 Lauriola R,(2025) : 421   
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بدرجة مقبولة، تحولت الكالسيكيات فى السينما  . 102والترفيه بطرق أكثر أو أقل إبداًعا 
ي يجب محاكاتها، أو قد يتعين  مصدر للنماذج الفنية والثقافية واألخالقية و السياسية الت 

اإلغريقية على حبكات تستند إلى  103مواجهتها التراجيديا  المقتبسة من  . تحتوي األفالم 
االنسجام   بين  تتراوح  وهي  للفيلم،  الدرامية  المتطلبات  وحسب  األصلية،  المسرحيات 
 " فيدرا   " فيلم  في  الحال  هو  كما  األصلية،  المسرحية  في  الحبكة  عناصر  مع    الدقيق 

Phaedra    داسين أفالم    (1962)عام    Dassinللمخرج  فى  مباشرة  اإلشارات  ومن خالل 
أورفيوس   في وصية  أوديب  إلى  اإلشاراة  مثل   ، من  Testament of Orpheusكثيرة   ،

فى فيلم   Hippolytusوقصة هيبوليتوس  (1966) عام Jean Cocteauإخراج جان كوكتو  
جوردان    (1968)عام   Phedreفيدرا   الفرنسى  المخرج  اخراج  إلى  Jourdan Pمن   .

للمخرج    Citizen Kaneاإلشارات الغامضة في أفالم متنوعة مثل فيلم " المواطن كين"  
للفيلم  ، Welles Orsonأورسن ويلز الدرامية  المبدع، والمتطلبات  لفكر وهدف  .  104طبًقا 

كثيرة متنوعة وعلى يد مخرجين معروفين  ذلك التأثر أو النقل األدبي في أعمال سينمائية 
هذا    عالمات بارزة ومؤثرة في من تاريخ السينما.  يمكن أن نستشهد بهم، تمثل أعمالهم 

من   لنصوص  بصرية  بترجمة  تكون  ما  أشبه  أخرى،  أعمال  وجود  من  الرغم  على 
 .105التراجيديا اليونانية أكثر منها شريط سينمائي ينتمي الى حقل إبداعي آخر مختلف 

 التراجيديا اإلغريقية من مرحلة السينما الناطقة إلي القرن العشرين     
وأشكال   السينما  بين  المقارنات  كانت  الماضي،  القرن  من  األولى  الثالثة  العقود  في 
بين   الفجوة  تضييق  محاوالت  طليعة  في  الكالسيكي،  للماضي  الشعبي  والفن  األدب 

أشكال في إضفاء  106الثقافة الجماهيرية والنخبوية  النوعية من  . وبالتاكيد ساعدت هذه 
للثقافة   والتنافسية  االستقاللية  أشكال  من  شكاًل  باعتبارها  السينما  على  الشرعية 

 
102 Winkler.M.M.( 2001 ) : 3 

103 Michelakis, P., & Wyke, M. (2013) : 6 

104 Zewadski, W.Z.(2005) : 4-8     

 9( : 2008علوان، قاسم . ) 105
106 See: Burke J & Thorpe V.( November 19, 2000)) .    



 
 اقتباس التراجيديا اإلغريقية فى السينما    

630 
 

والثقافية  والجمالية  الفنية  الناحية  من  و 107الجماهيرية  األفالم .  من  الكثير  إنتاج  تم 
والتى الشمالية،  وأمريكا  أوروبا  أنحاء  جميع  في  العصور    الصامتة  عوالم  استحضرت 

وغيرها،   طروادة  وسقوط  هرقل،  وبطوالت  أوديسيوس،  ومغامرات  القديمة،  الكالسيكية 
تاريخ   في  كامل  فصل  على  تشهد  التى  األفالم  هذه  من  الكثير  فقد  الحظ  ولسوء 

اآلن حتى  إهماله  تم  الذي  السينمائي  عن  108هوميروس  الصامتة  األفالم  وتختلف   .
 Le jugementلمبكرة من تنوع فى زمنها من دقيقة واحدة فى الفيلم  األساطير اليونانية ا

de Pâris    إنتاجه في فرنسا عام ، وفيلم   Georges Hatotمن إخراج  (1902)والذي تم 
L'ile de Calypso ou Le Géant Polyphème / Ulysses     من إخراج ميليسMéliès  ،

إلكترا"   اإليطالي"  الفيلم  األسطو   Elettraإلى  ) عن  هام  اليونانية  "سقوط  109(1909رة   .
   Borgnetto R(، ومن إخراج بورجنيتو1911إنتاج عام )   La caduta di Troiaطروادة"  

األوديسية اإليطالى  الفيلم  العام  تفس  وفى  دقائق،  عشر  إخراج    L'Odisea ومدته  من 
الذى تبلغ مدته أربعين دقيقة. و الفيلم األلمانى "هيلن"    ، Bertolini F  (1911)بيرتوليني 

Helena     من إخراج مانفريد نواManfred Noa(1924)    ويبلغ زمن الفيلم، اكثر من مائة
ςὺΠρομηθε سخيلوسأي. وهناك فيلمان صامتان مقتبسان من مسرحية  110وثمانون دقيقة 

Δεσμώτης  "مقيًدا "بروميثيوس  فيلم  هو  األول   ،Promithefs desmotis  إخراج من 
Gaziadis D   العنوان  (1927)عام بنفس  فيلم  هو  والثانى  دقائق،  تسع  وإخرجه   ومدته 

. وغيرها من األفالم التى  111ومدته عشر دقائق  (1930)عام  Vratsanos D فراتسانوس  
اإلغريقى   األدب  تاريخ  في  كامل  فصل  على  حتى  تشهد  إهماله  تم  الذي  السينمائي 

   .112اآلن 

 
107 Michelakis, P., & Wyke, M. (2013) : 6 

108 Michelakis, P. (2013)  :146.147 

109 Torocsik, M., & Angelopoulos, T.(2012) :153 
110 Michelakis, P. (2013)  :146   

111 https://www.imdb.com/title/tt7358898 

112 Michelakis, P. (2013) :147    

https://www.imdb.com/title/tt7358898
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السينمائى       االهتمام  زيادة  مقابل  فى  التراجيديا  عن  عزوف  شهد  الثالثينات  فى 
اليونانية. لالقتباس من  بينما    بالمالحم واالساطير  تشهد عودة متجددة  األربعينات،  فى 

لثالثية    O'Neill يوجين أونيلالتراجيديا اليونانية، من خالل معالجة األديب األمريكى  
إلكترا"  Oresteiaإسخيلوس"األورستيا"     Mourning Becomes فى فيلم" الحداد أصبح 

 Electra    من اخراج نيكوالس D Nichols    113عام
، حيث تدور األحداث بعد  (1947)

 .114انتهاء الحرب األهلية األمريكية 
الصور عير  إ     فى زمن  المخرجين  للنظر،  ن  مباهج  يصورون  فنانين  كانوا  الناطقة 

ولكنهم فى زمن الصور الناطقة اصبحوا كتابا وشعراء يعيدون خلق االثار االدبية البارزة  
على الشاشة ، وفى ايطاليا على وجه الخصوص فى االربعينات وما بعدها فقد كانت  

والشعراء الكتاب  من  ومابعدها  السنمائيين  المخرجين  من    فى. 115اكثرية  الفترة 
السينما   حقبة  منذ  صنعوا،  اإليطاليين  أن  من  الرغم  على  ومابعدها،  الخمسينات 
والمالحم   باألساطير  هوسهم  أن  إال  القديمة،  العصور  حول  مبهرة  أفالمًا  الصامتة، 

عام   إال  يبدأ  لم  اليونانية،  األساطير  أبطال     .(1958)وشخصيات  أفالم  كانت  فقد 
نجاحًا   حقق  الذي  األول  اإليطالي  السينمائي  النوع  هى  العضالت  مفتولي  األساطير 
جماهيرًيا كبيًرا على المستوى العالمي. وكان الفيلم الذى لعب دور الصاعق الذى أطلق  

هرقل   هو  ؛  النوعية  فرنشيسكي   Herculesهذه  إخرجه  عام     Francisci F والذى 
وقد(1958) عام    .  حتى  الموجة  هذه  116. استمرت 

"حرب    (1964) فيلم  استند  كذلك 
ملحمتي"اإللياذة   G Ferroni لفيروني  La guerra di Troia (1961)طروادة"   إلى 

أخيل"  "غضب  فيلم  الموضوع  نفس  وعن  لهوميروس.   L'ira di Achille واألوديسة" 

القصة     Girolami Mلجيروالمي    (1963) يروي  البطل  الذى  نظر  وجهة  من  نفسها 
 

113 This information is based on http://en.wikipedia.org/wiki/Elektra/ 

114 https://www.imdb.com/title/tt0039636/ 

   64( : 1988أبو حيدر، فريدة . ) 115
    16(:2014هيوز، هوارد.  )  116

https://www.imdb.com/title/tt0039636/
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بينما أخضع  .117 اإلغريقى، لكن العنصر األسطورى في هذا الفيلم كان في حده األدنى
يقهر"   Martino Aمارتينو الذي ال  "بيرسيوس  فيلم  في  اإلغريقية،  Perseo األساطير 

118
(1963) l'invincibile ،    تركيب وإعادة  فك  اإلغريقية، لعملية  وكتابة    لألسطورة 

قام كلود داجز  (1962)في عام  . 119صياغة جديدة للقصة   ،Dagues C     فيلم بإخراج 
، مع  λένηἙمأخوذ عن مسرحية يوربيدس    Hélène  تلفزيوني في فرنسا بعنوان "هيلين"

الكبير لهذه    . Canolleنص لجان كانول    الرواج  السينما اإليطالية هذا  وقد استثمرت 
الدعاية   ذهبت  .وقد  والصندل"  السيف  "مالحم  عليها  أطلق  والتى  األفالم،  النوعية من 
الترويجية لفيلم "هيلين" إلى حد القول" إن الشاشة الكبيرة تتطلب موضوعات عظيمة من  

تراجيديا "هيلين "   اإلغريقية،  التراجيديا    فيلم   R Freda ا  فريدكذلك استلهم    .120مثل 
ثيساليا أسطورة  I giganti della Tessaglia (1961)    عمالقة  الذهبي   عن  الصوف 

، ولكن الفيلم يركز بشكل أساسى على شخصية ياسون، بينما تظهر ميديا كساحرة  نفسها
، هناك عمل أخر عن االسطورة ذاتها، إخرجه  . وفى هذا السياق121وفى مشاهد محدودة 

شافى   بعنوان  Chaffey D األمريكى  واألرجوناوتيكا"  والفيلم   Jason and The"ياسون 
Argonauts    وعلى الرغم من المؤثرات البصرية والخدع الخاصة والوسائل    (1963)عام

الترفيهية التي يرتكز عليها الفيلم بأكمله، إال أن عالقة الحب بين ميديا وجيسون، تحتل  
المأساوي  و  الدرامى  العمق  تماًما من  خالية  فهي  ذلك  أطول، ومع  .  122مساحة زمنية 

التراجيديا مباشر من  المقتبسة بشكل  األفالم  فيلم    ومن     Oedipus Rexاإلغريقية هو 
 Οἰδίπους Τύραννος  "المقتبس عن رائعة الشاعر اإلغريقى سوفوكليس "أوديب ملكا

 

 106  -102المرجع السابق :   117
118 https://www.imdb.com/title/tt0056343/ 

 52( :2014هيوز، هوارد. ) 119
120 de Fátima Silva, M. (2015) :194   

121 Mimoso-Ruiz. (1980) : 216. 

    24( :2015هيوز، هوارد. ) 122
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إخراج جوثرى   ييتس  (1957)عام    Guthrie Tمن  لويليام  اإلنجليزية  إلى   عن ترجمة 

Yeats(1865-1939)    إنتاج على  كبير  بشكل  ويعتمد  دقيقة،  تسعين  يستغرق  والفيلم 
للفيلم االستفادة  123جوثري المسرحي لنص سوفوكليس  . هذا العمل يوضح كيف يمكن 

من الزمن والمكان بشكل أفضل من المسرح. كذلك أدى استخدام األقنعة األغريقية، إلى  
الفيلم على  وفخامة  جالل  است إضفاء  التى  األفالم  ومن  عمل  .  من  أكثر  إلى  ندت 

 Franciscلفرنشيسكى Ercole e la regina di Lidia (1959) هرقل طليًقاكالسيكى؛ فيلم  

P   "عن مسرحية إسخيلوس "سبعة ضد طيبةἙπτὰ ἐπὶ Θήβα    و مسرحية سوفوكليس ،
كولونوس"،   فى  هرقل    Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ"أوديب  وهى  Ἡρακλῆςوأساطير   ،

  .124فرنشيسكى بتصرف مؤلفات اقتبسها 
الناحية       من  معنية  المتنوعة،  اليونانية  للمأساة  السينمائية  المعالجات  من  العديد  إن 

المعاصر. حيث   المسرح  على  اليونانية  المأساة  بشعبية ونجاح  الجمالية واأليديولوجية، 
الهوليودى   اإلنتاج  معارضة  في  وخاصة  الطليعي،  المسرح  بمنهجية  بوعي  تتماثل 

القرن  التجا في  المسرح  ومخرجى  كتاب  أهم  أثر  الصدفة  قبيل  من  وليس  السائد.  رى 
 Artaud A  (1896-1948)وأرتود     ،Brecht B (1898-1956)العشرين مثل ؛ بريخت  

أفالم   مواءمات  في  تتبعه  يمكن  ما  وهو  وممارستهماـ  السينما  و  المسرح  نظريات  على 
اليونانية   إذا    -التراجيديا  التي  خاصة  للواقعية  المعادية  االتجاهات  بعض  أن  اعتبرنا 

. يبرز من  125تميز المسرح الطليعى هو نتاج المشاركة المباشرة مع التراجيديا اليونانية
 De الذى شارك فى إخراجه دي بالما  Dionysus in 69هذا النوع ، فيلم "ديونيسوس"  

Palma    وفيوريFiore R    وبروس روبنRubin B  1261969 عام. 

 
123 Zewadski,W.Z.(2005) :7 . 

 22-19( :2015هيوز، هوارد. ) 124
125 Michelakis,P.(2004 ):199  

126 Bouzereau, L. (1988) :26 / see also:  https://www.imdb.com/title/tt0065641/ 

https://www.imdb.com/title/tt0065641/
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ربما لم يتم تقديم المأساة اليونانية بشكل مختلف في السينما مثلما نجد عند المخرج     
الشهيرة   ثالثيته  فى  يتضح  كما  بالجملة،  ابتكار  إعادة  طريق  عن  بازولينى"  اإليطالى" 
أن   بعد  يزداد  الهيلينية  بالثقافة  بازولينى  اهتمام  كان  أإلغريقية،  التراجيديا  المقتبسة من 

فيلمق بترجمة  األساطير     Orestiadaام  الى  مشدودًا  بازولينى  وكان  جاسمان.  لفيتوريو 
الكالسيكية، باعتبارها تعمل كمحفز لكي تطفو األشياء   اليونانية وتمددها فى التراجيديا 
قلب   في  استمرارها  الى  تشير  التي  الدائرة  إكمال رسم  الى  يطمح  وكان  السطح،  على 

تحم إذ  المعاصرة،  االحتفاظ  الحياة  مع  الراهن  الواقع  على  اسقاطاتها  أسطورة  كل  ل 
إليها   ويضيف  منها  يحذف  القديمة  التراجيديا  بازوليني  يتناول  وحين  الذاتية.  بقيمتها 
حكايات وصورًا وأفكارًا من الحياة المعاصرة، مستفيدًا من قدرتها على استيعاب كل ما  

عليها يتنطبق  أفالمه  أن  القول،  ويمكن  متخيل،  األساسية،    هو  الخصائص  كل 
القرن العشرين.  القديمة في  التي تهيمن على استقبال العصور  كما يتضح   والتجديدات 

كذلك قام باخراج   .(1967)الذى إخرجه بازولينى عام    Edipo Reمن فيلم" اوديب ملكا" 
اختارها  وهو الفيلم الثانى من ثالثيته الكالسيكية التي     (1969)عام   Medeaفيلم ميديا  

لنقلها للسينما. ويؤكد بازولينى أن الدافع وراء إخراجه هذا الفيلم هو اهتمامه بتقديم رؤية  
شخصية لمسرحية ميديا يوربيديس، تلك الرؤية تجاوزت نواياه فى ترجمة فيلمية للنص،  

والحضارات  الثقافات  صراع  في  يتعمق  "ثالثية  127حيث  إسخيلوس  تراجيديا  وعن   .
  "، قام بازولينى بإخراج فيلم "مالحظات حول األورستيا األفريقيةὈρέστειαاألورستيا"  

Notes Appunti per un’Orestiade African  وتم     (1986)، الذي تم تصويره في عام
وهو مزيج مثير لالهتمام ومدهش بين الفيلم الوثائقي    (1973)عرضه ألول مرة في عام 

التجربة والروائى.  لهذه  األساسية  إسخيليوس    الفكرة  بنية  تساعد  ان  يمكن  توضح كيف 
على فهم مسار تحول الهوية اإلفريقية بعد االستعمار، واالنتقال من الثقافة القبلية إلى  
الثقافي   للتوليف  فريًدا  مثااًل  تقدم  اإلفريقية  البلدان  أن  وكيف  الحديثة.  الديمقراطية 

 
127 Delgado, I. F. (2014) : 153               
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يمضى فى خط مستقيم ووفق  والتهجين. األفالم الثالثة، تجمع بين بساطة السرد الذى  
غاية   معقدة  أفعال  ردود  واستثارة  المعنى  فى  الكامل  اللبس  وبين  معقد،  غير  نموذج 

ومجمل األمر؛    .128التعقيد وتدع الشك يلقى بظالله على القضايا األساسية المطروحة
أ ويوفر  قد  للذات،  الواعي  السياسي  والتحليل  للنقد  أداة  الكالسيكي  الماضي  صبح 

االستقبال السينمائي للمأساة اليونانية المجال؛ من أجل محاولة فهم المفاصل التاريخية  
ككل،   الغربية  للحضارة  مجسم  فحص  بإجراء  ويسمح  الثقافية،  الظواهر  أو  الهامة، 
حداثة   ترتكز  كذلك  والتقدم.  والديمقراطية  الحضارة  مثل  أفكار  استكشاف  في  والشروع 

اإلغريق التراجيديا  مرتبطة  تناوالت  مختلفة  ومراحل  فترات  على  السينما،  فى  ية 
أو   األدبية  الحداثة  مثل  وحركات  والفاشية،  واالشتراكية  االستعمار  مثل  بأيديولوجيات 

واألنثروبولوجيا  النفسي  والتحليل  التاريخ  علم  مثل  والتخصصات  هذه    .129الفنية، 
. ومن نماذج الدالة  130الفنية المعالجات حصدت اهتمامًا وثناًءا عالمًيا، نظرًا إلى قيمتها  

عام   كاكويانيس  قدم  التوجهات.  هذه  على  "إلكترا"    (1961) األخرى     λέκτραἨفيلم 
وهو فيلم    -وهو األول من ثالثية كاكويانيس يوربيدس  -المقتبس عن مسرحية يوربيديس

يحتفظ   الحديثة،  اإلنتاجات  من  العديد  عكس  على  واألسود  باألبيض  كاكويانيس  رائع 
 Μιχάληςطرح المخرج  كاكويانيس    (1971) في عام  و   .131بالجوقة اإلغريقى فى فيلمه

Κακογιάννης  " فيلم نساء طروادة  The Trojan Women    وعنوان نسخته اليونانية "
Τρωάδες.العالمية السينما  في  يوربيديس  مأساة  طرحت  التي  األفالم  أبرز  ويعد   .  

ويحمل حمل هذا الفيلم رسائل مناهضة للحروب وقمع اإلنسان من قبل اإلنسان. وكان  
الحاكم   اليونانى  العسكري  النظام  من  نفيه  أثناء  الفيلم  هذا  صور  قد  اليونانى  مخرجه 

 

 1180( :1992آرمز, روى.  ) 128
129 Michelakis, P., & Wyke, M. (2013) :15 
130 Mackinnon (1986) 74–94    /see also 

https://www.rottentomatoes.com/m/trojan_women 

131 Ibid.: 77 . 
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132
مسرحية  196)-(1974 عن  المقتبسة  الشهيرة  السينمائية  األعمال  ومن   .

أوليس"   في  بتأليف    λίδιὐΑ νἐ φιγένειαἸيوربيديس"إيفيجينيا  كاكويانيس  المخرج  قام 
، هذا الفيلم يوظف التراجيديا اإلغريقية بشكل   Ιφιγένεια (1977) "وإخراج فيلم "إفيجينيا 

أن   وبالرغم من  وتقسيمها.  تم غزوها  التي  القبرصية،  المشكلة  أجل عرض  رمزى، من 
من   األبرز  هى  أوليس،  في  إيفيجينيا  لتراجيديا  كاكويانيس  من  معالجة  الكثير  بين 

تلفزيون   إنتاج  من  أخرى  مميزة  معالجة  إلى  اإلشارة  من  البد  لكن    (BBC)المعلجات. 
  Taylor Donمن إخراج دون تايلور    Iphigenia at Aulis" بداية التسعينات، و بعنوان"

  . 133الذى استند إلى ترجمته الخاصة لنص ليوربيديس 
بشعبية        تحظى  باألورستيا  االنتقام"  حبكة  أو"  الخاصة  التيمة  أن  بالذكر؛  والجدير 

فقد ظهرت الشخصيات  سواء جاء االقتباس مباشر أو غير مباشر،    هائلة في السينما، 
تغير األماكن   الكثير من األفالم دون ذكر اسماء الشخصيات ومع  وحبكة االنتقام فى 

The ل مباشر الى المصادر. ومن األمثلة على ذلك فيلم  واألزمنة، ودون االشارة بشك 

Candidate Manchurian    من إخراج فرانكنهايمرFrankenheimer    حيث    ،(1962)عام
 Pred وكذلك الفيلم المقدونى قبل المطر"  تم توظيف أسطورة الكترا بطريقة فضفاضة.  

dozhdotسيناريو وإخراج مانشيفسكي،Milcho Manchevski،     (1994)من إنتاج عام  ،
العرقى.  الثأر  مزقها  مقدونية  قرية  في  وينتهي  يبدأ  ثالثية،  شكل  فى  إطار    الفيلم  وفى 

محاوالت الحياء واستغالل هذا النوع، قام صناع أفالم الغرب األمريكى باقتباس حبكات  
   .134وتيمات االنتقام الكالسيكية 

 
132 McDonald..M. (1983) 244  . /for  more see:  Willis (2005) 

133 Gamel, M. K. (2015) : 30, 35   /see also : https://www.imdb.com/title/tt0422494/ 

134 Luschnig, C. A.(2005)254 :256  
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ومن المخرجين الحداثيين الذين استفادوا من المأساة اليونانية من أجل التفكير في       
"العمليات التاريخية هو اليونانى "ثيو أنجيلوبولوس

135
2012)-(1935Αγγελόπουλος   . 

المتنقلون"   "المشاة  فيلمه  "أوريستيا"    (1974) عام  Ο θίασοςفي  تراجيديا  المقتبس عن 
ρέστειαὈ  .أربع    إلسخيلوس من  يقرب  فيما  الحديثة،  اليونان  عن  ملحمي  فيلم  وهو 

األجيال،  ساعات.   بين  الصراع  الفيلم  والسياسيةيعرض  التاريخية  األحداث  التى    يقدم 
الحديث. اليوناني  التاريخ  في  أهمية  الفترات  أكثر  مجموعة   تغطى  حياة  خالل  من 

مسرحية يونانية حديثة تم تسمية أعضائها بأسم األبطال المأساويين. نتابعهم على مدى  
وكذلك   الثانية  العالمية  الحرب  خالل  األلماني  االحتالل  ذلك  في  بما  عاًما،  عشرين 

والحرب األهلية التي تلت ذلك. تم تصوير الفيلم في الفترة التى    الديكتاتورية التي سبقته 
سبقت سقوط النظام العسكرى، وإذا كان الفيلم قد نجا من الرقابة، فذلك ألنه تعامل مع  

الكالسيكي،   "  الماضي  القديمة  اليونانية  األسطورة  يستكشف  كان  المخرج  أن  بذريعة 
ر من األحيان إنه أبعد عن الشك من اعتباره  والموضوع الذي كان يعتقد في كثي إلكترا "،

السياسية  للمقاومة  كذلك  .136أداة  جانسو  .  السيناريو  وكاتب  البارز  المجرى  المخرج 
فيلم  Janscó Miklósنيكوالس   فى  السينما،  فى  ليوربيديس  إلكترا  تراجيديا  تقديم  يعيد   ،

وهو فيلم مجري مصمم    ،(1974)عام   Szerelmem   ، Elektraبعنوان " إلكترا، مع حبى
 . 137التي تحمل العنوان نفسه  Gyurkó Lبشكل رائع، استناًدا إلى مسرحية جيوركو  

 
إن الهوية العرقية اليونانية.األصل، قد تدفع المخرج أو الكاتب اليوناني )أو الذي يحمل التراث    135

كان   وبالتالي  لإللهام.  القديمة  اليونانية  المسرحيات  من  موضوعات  االعتماد على  إلى  اليوناني( 
 تمام باالقتباس من التراجيديا اليونانية شائعا ، ومن المخرجين الذين اهتموا ببعث الكالسيكيات: االه

Costas Demetrios Gaziadis, Giorgos Tsavellas, Algae Meletoupolos, Ted Zarpas, 

Mimis Kouyioumtzis, George Zervoulakos, Nikos Koundrouros, Constantin 

Costa- Gravas, Costas Ferris, Theo Angelopoulos, Gregory Markopoulos, and 
Dimis Dadiras, as well as Michael Cacoyannis 

136 Michelakis,P..(2004): 207 

137 Luschnig, C. A.(2005) : 229 
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"ميديا"        مسرحية  أصبحت  العشرين،  القرن  من  الستينات  حقبة  نهاية  من  بدًءا 
يوربيديس، بكل تعقيداتها، هدًفا للتحقيق والتمثيل في السينما، إلى جانب عدد قليل من  

فقد تلقت ميديا بعض المعالجات الرئيسية في    .ات "المأساوية" األخرى المميزةالموضوع
    J Dassin  في نهاية سبعينيات القرن الماضي، يبرز فيلم داسين   .138السينما الحديثة 

العاطفة "حلم  "ميديا"    (1978) عام   Κραυγή Γυναικών"  وعنوانه  مسرحية  عن 
اآلليات النفسية واالجتماعية والمؤسسية التي من خاللها  . هذا الفيلم يظهر  139يوربيديس

المثال،   سبيل  على  الحديثة.  للجماهير  وجاذبية  صلة  ذات  اليونانية  التراجيديا  تصبح 
الفيلم ممثلة مسرح تستعد ألداء شخصية ميديا يوربيدس فى عرض مسرحى   ظهر في 

تنجح فى مقابلة    . جديد، ومن أجل فهم الدور المسرحي الذي سوف تلعبه بشكل أفضل 
بعد أن قتلت أطفالها لالنتقام من زوجها الذي   أثينا،  الموجودة في سجن  األم الحقيقية 
هجرها بعد أن جلبها إلى أوروبا كأرض أجنبية. يتعلق الفيلم باألحرى بالعالقة والتفاهم  

ول  يتعلق األ والفيلم مبني على ثالثة مستويات سردية.  .المتبادل بين هاتين الشخصيتين
الموجودة فى سجن أثينا، التي ُينظر إليها على أنها مجنونة ويعاد    .بحياة قاتلة أطفالها

للماضى.  السريعة  العودة  طريق  عن  القتل،  جريمة  إلى  أدت  التى  األحداث   استعادة 
ويتعلق المستوى الثاني بنشاط وأزمات أعضاء الفرقة المسرحية. ويتعلق المستوى الثالث  
الحياة   فى  كبطلة  تدريجًيا  نفسها  تدرك  التي  للعرض  الرئيسية  البطلة  اليومية  بالحياة 

األحيان.   في بعض  يمكن فصل حدودهما  الذي ال  ذلك، يجرى تسجيل  والخيال  أثناء 
طاقم   بواسطة  المسرح  تلفزيون  بروفات  مع    .(BBC)من  متفائلة  بلهجة  الفيلم  اختتم 

االنتهاء من البروفات بنجاح وافتتاح مرحلة اإلنتاج في المسرح القديم في دلفي. أظهر  
الثقافة الشعبية ووسائل اإلعالم،   الثقافة الرفيعة والمسرح مع عالم  العاطفة مغازلة  حلم 

والت  السينما  توفرها  التي  باإلمكانيات  اليونانية احتفااًل  التراجيديا  لنشر  والفيلم  140لفزيون   .
 

138 Lauriola, R.(2015 : (422 

139 https://www.imdb.com/title/tt0077473.  

140 Lauriola, R.(2015) :429 

https://www.imdb.com/title/tt0077473.
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السياسة   في  لالنخراط  المكتملة  غير  والمشاريع  البروفات  على  يركز  الذي  اآلخر 
ميديا"   "صيف  فيلم  هو  اليونانية،  للدراما  المسرحي  لإلنتاج  والمجتمع   Τοواالقتصاد 

Καλοκαίρι Της Μήδειας   باليتاكيس إخراج  والذى     Μπάμπης Πλαϊτάκηςمن 
عام   اليونان  في  بأسلوب  (1987)141صوره  ليوربيديس  ميديا  مسرحية  يوظف  والذى   ،

مسرحي. يدور الفيلم حول بطل فرنسي ومخرج يوناني ومحاولة إلنتاج وعرض مسرحية  
النجم   بين  والصدام  والمهنية،  الشخصية  األزمات  فى  الوقوع  ولكن  يوربيدس،  ميديا 

النهاي إلى  يؤدى  للمشروع والمخرج  المبكرة  المميزة  142ة  السينمتئية  المعالجات  ومن   .
  Lars Von Trierللمخرج فون ترايير  Medea لمأساة ميديا هو الفيلم الدنماركى "ميديا"  

 Der Fall فى فيلمه "القضية"   Simon R(. وهكذا، المخرج األلمانى سيمون  1988عام ) 

Ö  وظف تراجيديا سوفوكليس  (1991)   عام ، Oedipus Tyrannus مأساة حديثة    على
على   المرة  هذه  قدمت  الثانية.  العالمية  الحرب  اليونان خالل  في  احداثها  أخرى وقعت 
خلفية واسعة للحرب من وجهة نظر فرقة من الجنود األلمان. يستكشف الفيلم العالقات  

الهيمنة وا والجماعة،  الفرد  والسياسة،  الفن  الفرد  بين  أوديب ومسألة  إن قصة  لمقاومة. 
بالنسبة   خاصة  أهمية  لها  إرادته،  عن  الخارجة  التاريخية  العمليات  تجاه  ومسؤوليته 
تضمن   أن  للبراءة  يمكن  ال  حيث  مأساوية،  حالة  يمثل  الفيلم  الحرب.  بعد  ما  أللمانيا 

ويستند    .(1986)وقد كتب في عام      Plenzdorf Uالخالص. والفيلم سيناريو بلينزدورف
لألديب األلمانى     (1966)التى كتبت عام    Konig Odipusأيًضا إلى الرواية القصيرة  

1922)-(1431984فويهمان
 

F Fuhman .    وتوفر مسرحية "أنتيجونى" لسوفوكليس موضوًعا
للتفكير في الحضارة الغربية في القرن العشرين، في اثنين من أكثر األفالم طموًحا في  

عام  التسعينيات  إنتاجه  تم  األول  أنتيجونى    (1992)،   " للدهشة  مثيًرا  يبدو  بعنوان 

 
141 http://tainiothiki.gr/v2/filmography/view/1/1064 
142 Rubino, (2000) 26–8;/ see also: Christie .I.(2000) 170–8. / see also:      

Michelakis.p.(2004) : 208 

143 For more, See : Plenzdorf (1988) 289-329  . 

http://tainiothiki.gr/v2/filmography/view/1/1064
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 Die Antigone des Sophokles nach der سوفوكليس بعد ترجمة هودليرلين لبريخت " 
holderlinschen Ubertragung fur die Buhne bearbaitet von Brecht  لمارى  ،

العنوان يدعو المشاهد إلى التفكير في المستويات  ،  Huillet   وهويليت    Straubستراوب  
ستراوب   يقوم  عنها.  التعبير  يتم  التي  األصوات  وتعدد  الفيلم،  يتضمنها  التي  المتعددة 
يتم   بحيث  إليها،  االنتباه  لجذب  بعناية،  الماضي  من  أحداث  بعض  بانتقاء  وهويليت 

وا للمؤلفين  المستمر  والتداخل  التعايش  خالل  من  المعنى  المختارة إنشاء   .144لنصوص 
 Prometheus يتحقق تأثير مماثل في القراءة الحديثة إلسخيلوس حالة فيلم "بروميثيوس"

البريطاني هاريسون   هذا العمل طموح بالمثل في    ،(1998)عام     Harrison Tللشاعر 
وفي   التسعينيات.  في  الشيوعية  بعد  ما  أوروبا  في  الصناعية  الثورة  إلرث  استكشاف 
السرد الطويل للفيلم، يجمع هاريسون بين "شيلي" و"ماركس" لدراسة قضايا مثل المحرقة 

اريخ  والبطالة والتلوث. والفيلم يعتمد أيًضا على طرح مفاهيم كثيرة أثارت الجدل فى الت
حديثة   قراءاة  الفيلم  ويعتبر  والرأسمالية.  والماركسية  الرومانسية  مثل  األوربى  الثقافى 
الفرنسية،   الثورة  إليه  آلت  الذى  المصير  على  الحزن  ويعكس  إسخيلوس،  لبروميثيوس 

فالفيلمان   والتقدم.  التغيير  على  الحفاظ  في  أوروبا  وبروميثيوس    -وفشل    -أنتيجونى 
سينما الحديثة، وكذلك على مشاركتهما في النقاشات حول التاريخ  يشهدان على تنوع ال

والشعر  المسرح  و  الحديثة  من  . 145والثقافة  المقتبسة  البارزة  اليونانية  االفالم  ومن 
"المصورون"   فيلم  كوندوروس  Οι φωτογράφοιالتراجيديا،  إخرجه  Νίκος الذي 

Κούνδουρος  مي خربته الحرب األهلية  ، وأحداثه تدور في بلد إسالمي وه (1998)عام
القمعيون،   الحرب  الحرب  وأمراء  أمير  إرادة  شقيقها ضد  تدفن  امرأة  حول  الفيلم  ويدور 

 .146 المحلي، عندئذ طقس الدفن يصبح عمل مقاومة

 
144 Byg (1995): 218 

145  Michelakis,P. (2004): 201 

146 Kyriakos (2002), 141–4.   
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جذرًيا هو الفيلم    μενίδεςὐΕوفيلم آخر يعيد صياغة مسرحية  إسخيلوس "الـضارعات:  
 Vilpoux  من اخراج La Ville parjure ou le réveil des Erinyes (1999) الفرنسى :

C    ويستند الى عرض مسرحى بنفس األسم للكاتبةCixous H      هي إعادة كتابة حديثة
في   كبرى  طبية  وفضيحة  كارثة  يعتبر،  قد  ما  على  الفيلم  ويركز  إسخيلوس.  لمسرحية 
الزمن،   فترة طويلة من  الملوث على مدى  الدم  نقل  الحديثة، وهى قضية  فرنسا  تاريخ 
الدم   المعنية. باالعتماد على تلوث  دون أي عواقب جزائية للسلطات الطبية والسياسية 

اج تصبح  كمشكلة  الفرنسي،  للمجتمع  الجماعية  الهيئة  لخلل  استعارة  وأيًضا  تماعية 
قلب   في  يقع  الذي  المدون  والقانون  الحقيقية  العدالة  بين  للصراع  فحًصا  المسرحية 
الديمقراطيات القديمة والحديثة، يشير إلى الحاجة إلى المساءلة من جانب الدولة الحديثة  

والسياسيين.   الطبيين  فى    كذلك وممثليها  السينما  صناع  اإلغريقة  التراجيديا  جذبت 
اإل هو  ذلك  على  مثال  وخير  سوفوكليس،    نتاج كولومبيا،  أوديب  مسرحية  عن  الجديد 

 Jorge Alı´ Trian والفيلم من إخراج الكولومبي خورخي تريانا   ،  Edipo Alcaldeبعنوان
 (1996)147.عام 
بعد هذا العرض الموجز ال بد من التأكيد على أن اقتباس التراجيديا اليونانية في       

السينما ال يقتصر على األفالم التي ذكرت أعاله، أو الموضوعات واألفكار التى طرحت  
فقد   السينما منذ بداياتها األولى  سابًقا،  حيث  كانت األدب اإلغريقى عنصًرا رئيسًيا في 

ا  المظاهر  من  تتجلى  الكثير  فى  السينما،  على  القديمة  الكالسيكيات  لتأثير  لمتنوعة 
ويمكن أن تشمل أفالًما قديمة  األعمال السينمائية المتنوعة والتى يمكن االستشهاد بها.

العالم.   دول  انحاء  كل  من  أخرى  نموذج  وحديثة  بمثابة  يجب   أصبحت  التى  للكيفية 
غريقية فى السينما. ومع ذلك،  ال تزال الكثير  عليها أن يكون االقتباس من التراجيديا اإل

 ، من هذه األعمال السينمائية؛ مجااًل هائاًل من المواد التي تنتظر االستكشاف والتحليل
المراجع التى أولت األهتمام بعمل قوائم لالفالم السينمائية المقتبسة  على الرغم من قلة  

 .من التراجيديا اليونانية
 

147 Michelakis,p. (2004) : 200 
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(. االقتباس انتقال عبر ثقافي،  2019مايو،    13)   --------------- -
نزوى.  نظرية   مجلة  رؤى  األدب،  من  السينمائي  مبارك،"االقتباس  سلمى  إعداد  

 https://www.nizwa.comزوى ، مجلة نوتطبيقات 
-  ( مارى.  جورنو،  الس2007تيريز  المصطلحات  معجم   .  )  : ترجمة  ينمائية، 

 فائز بشور، دمشق : المؤسسة العامة للسينما.
(. فهم السينما ، ترجمة ، جعفر علي ، بغداد : دار  1981جانيتي ، لوى. )  -

 الرشيد. 
ثامر،)  - أحمد  ط1998جهاد،  واالتصال،  الصورة  مديات  المغرب،،دار  1(   ،

 اإلتحاف للنشر .
المسرحي العالمي    (. النص2015حامد، محمد عامر. علي رضا، حسين. )  -

 . 227-205(, 10-9مجلة نابو, )  بين قيم اإلعداد واالقتباس والمعالجة اإلخراجية.
-  ( مالك.  العالقة  2019مايو،    13خورى،  اطار  في  األدبي  االقتباس   .)

السينمائي،    التنظير  السينمائي من  المتشنجة مع  االقتباس   "  ، مبارك  إعداد  سلمى 
 ، مجلة نزوى  األدب ، رؤى نظرية وتطبيقات  

ديفيد.)  - ) 1999روبنسون،  العالمية  السينما  تاريخ  (، ترجمة  1895-1980(. 
 القاهرة : المجلس األعلى للثقافة. ابراهيم قنديل،

-  ( قيس،  :  2006الزبيدى،  دمشق  سوريا،  السينما،   فى  والمسموع  المرئى   .)
 المؤسسة لعامة للسينما.  

-  ( جورج،  إبراهيم  1968سادول،  الدكتور  ترجمة  العالم،  في  السينما  تاريخ   .)
 كيالني، فايز كم نقش،    لبنان، بيروت : منشورات عويدات.
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) جيوف  سميث، -  . نوويل  ،  2010ري  العالم  في  السينما  تاريخ  موسوعة   .  )
المركز   القاهرة:   ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، وإشراف ومراجعة هاشم النحاس، 

 القومي للترجمة .
-  ( الجليل  عبد  فراس  الفيلمي،  2009الشاروط،  السرد   ... الروائي  السرد    ،  )

 . 2009/ 2وم االنسانية، المجلد الثانى، ضرورة المعالجة الفيلمية، مجلة القادسية للعل
-  ( الكاظم  عبد  جبار  أحمد  للرواية  2014العبودي:  السينمائية  المعالجات   ،)

 ، العراق.1الحديثة، العراق : دار نيبور للطباعة والنشر، ط
.)    العريس،  - تحت  2010إبراهيم  لألدب  تاريخ  الشاشة،  الى  الرواية  من   .)

 : المؤسسة العامة للسينما.    سطوة الفن السابع ورعايته، سوريا 
قاسم. )   - البنية األدبية وتحوالتها مسرحيا وسينمائيا،  2008علوان،    مقدمة:(. 

 والكتاب العراقيين . األدباء ، العراق، البصرة:  إتحادعقيل مهدي يوسف 
-  ( برى  محمد  العامة  2013العوانى،  الهيئة  دمشق:   مسرحية،  دراسات   ،  )

 السوريا للكتاب ..
-  ( الماء.  رأس  و  (.  2015عيسى،  السينما  بين  العالقة  جدلية  في  قراءة 

 ( .73-65، ) 19، المغرب: مجلة مقاربات، عدد  الفلسفة.
-  ( :  1986فهمى أحمد، فوزى.  القاهرة  المفهوم التراجيدى والدراما الحديثة،   .)

 الهيئة المصرية العامة للكتاب.  
(. السينما آلة وفن، ترجمة ترجمة صالح عز الدين  1958فولتون، آلبرت. )  -

 وفؤاد كامل، القاهرة: مكتبة مصر.
-  ( أحمد.  الصياغ2011القاسمي،  بين  السينمائي  الحكي  جمالية  اللغوية  (،  ة 

 ( السابع  الفن  سلسلة  السينمائية،  السورية،  209والمعالجة  الثقافة  وزارة  دمشق.:   ،)
 المؤسسة العامة للسينما.

-  ( جان  سلسلة  1999لكسان:  الشاشة،  إلى  الكتاب  من  العربية  الرواية   ،)
 ( سينمائية  ووثائق  المؤسسة  1دراسات  السورية،  الثقافة  وزارة  منشورات   : سوريا   ،  )

 للسينما. العامة
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-   ( سلمى.  ملتقى  2016مبارك،   في  واألدب  "السينما  والصورة  النص   .)
 الطرق" ، القاهرة:  الهيئة المصرية العامة للكتاب.   

النص،  2019مايو،    13)    --------------- قداسة  وتفكيك  االقتباس   .)
السينمائي من األدب ، رؤى نظري  مجلة نزوى . ة  إعداد  سلمى مبارك ، " االقتباس 

  https://www.nizwa.com  ، مجلة نزوى.وتطبيقات 
طيب.   - "  2014) مسعدى،  تطبيقية  دراسة  محفوظ،  نجيب  روايات  أفلمة   .)

 اللص والكالب"، رسالة دكتوراة، الجزائر: جامعة أحمد بن بلة، كلية األداب والفنون.
( . الرواية و الفيلم، االعراق : مجلة األقالم ، س  1988مسلم، طاهر عيد، )  -

 (.108 – 101، )  4, عدد  23
-  ( اقتباس األد2014مورسى، اآلن.  السينما، ترجمة سامية إدريس،  (.  ب فى 

   .259)-(280، الجزائر18مجلة الخطاب، عدد 
(. السينما التجريبية، ترجمة عبد هللا عويشق , دمشق  1997ميترى، جان. )   -

 : وزارة الثقافة ، المؤسسة العامة للسينما,
(. المدخل الى علم جمال و علم نفس السينما، سلسلة  2009ميترى، جان )  -

 ( ، دمشق :وزارة الثقافة، المؤسسة العامة للسينما.165ابع، عدد ) الفن الس
السينما،  2016ميليه، لوران، والسانيه، شانون ويلز،)  - (،  اإلقتباس في تاريخ 

عد   فصول،  مجلة  لوران،  ميليه،  سلمي،  مبارك،  للكتاب،  97ترجمة  العامة  الهيئة   ،
 (359-362 .) 
-  ( عماد.  الممثل  2006اعسطس    13النويرى،  وأقنعة  التلفزيون  أسطورة   ،  )

   https://alqabas.com/article/247298وتداخل األزمنة، مجلة القبس.  
(. االقتباس فى مسرح أحمد رضا حوحو : قراءة فى  2017هنشيرى، إيمان. )  -

 ثليجى.، الجزائر: جامعة عمار 54مسرحية ملكة غرناطة، مجلة دراسات، عدد 
-  ( هوارد.  أكرم  2015هيوز،  اإليطالية، ترجمة:  السينما  إلى  الكامل  الدليل   .)

 الحمصى، سوريا: الهيئة العامة السورية لكتاب.
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