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  العربية  السينما  أفالم  جنحت  هل:  مفادها  إشكالية   من  منطلقة  ضة،للراي  تطرقت  اليت  يةالعرب  السينمائية  األفالم  ماهية  معرفة  إىل   األوىل  ابلدرجة  هتدف  الدراسة  هذه  :ملخص
السينمائية    األفالم  بتحليل عينة واسعة من  قامت   فقد  املضمون،  حتليل  وأسلوب  الوصفي  املنهج  وابتباع  العريب؟،  اهدللمش   الصحيح  الرايضة  مفهوم  ونقل  توصيل  يف  الرايضية
  القدم   كرة  رايضة  على  تركز  املصرية  الرايضية  العربية  السينمائية  األفالم   أن  إىل  الدراسة  خلصتوقد    ،بطريقة احلصر الشامل  رايضيائيا  سينما  فيلما  29  لغتب  اليتاملصرية    الرايضية

  الرايضية   املمارسة  على  عتشج  ل   وأبهنا  فقط،  للرايضة  الذكوري  النمط  تدويل  على  تعمل  وبكوهنا  عموما،  الرايضية  املصطلحات  بنقل  هتتم  ل   وأهنا  الرايضات،  من  غريها  دون
 . العريب  للمشاهد  للرايضة  الصحيح  املفهوم  بنقل  هتتم  ل   أبهنا  وأخريا  الرايضة،  غري   أخرى  مواضيع  عن  وحديثها

 مصرية  عربية  رايضية  سينمائية  أفالم؛    رايضة:  ية لكلمات املفتاحا
 

Abstract: This study aims primarily at knowing what are the Arab-Egyptian cinematic films that dealt with sports, 

starting from the problem of: Have Arab sports films succeeded in conveying and conveying the correct concept of 

sport to the Arab viewer? By following the descriptive approach and the method of content analysis, it analyzed a wide 

sample of The Egyptian sports films, which amounted to 29 sports films by a comprehensive inventory method, the 

study concluded that the Arab Egyptian sports films focus on football without other sports, and that they do not care 

about transferring sports terms in general, and that they work on internationalizing the male style of sports only And 

that it does not encourage sports practice and talk about topics other than sports, and finally that it does not care about 

conveying the correct concept of sports to the Arab viewer. 
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I-  : تمهيد   

  طرق  من ِبدءًا  الناس من عدد أكرب  جتذب اليت  عناصره كافة   تطوير على الفن  هذا ُصناع   َعَكف السينما فيه  ُوجدت الذي  األول اليوم  منذ
 وملا. إخل... اإلجتماع وعلم  النفس  بعلم  اإلستعانة  طريق  عن  املشاهدين فكر واستيعاب  فهم مبحاولة وهناية   إخل،..املؤثرات  استعمال اإلخراج،  التصوير، 

  النتائج  من   العديد  له  أن  إذ  اعتباطيا  شيئا   ليس  األصل  يف  األفالم  لليحت  إن  بل  ونقدها،  األفالم  لتحليل  أداة  جمرد  تكن  مل  السينمائي  النقد  فكرة  ظهرت
 جتربة   نثبت  أن  على  يساعدن   وهو  الفنية،  وقيمته   مالفيل   معن   بشأن   وفعالية  وصحة   حتديدا   أكثر   أحكاما   نبلغ   أن   لنا   يتيح : "فهو  املهمة   واملدلولت

 جديدة   وأعماقا  للوعي  جديدة   سبال  يفتح   أنه   هي  العظمى،   وفائدته   للتحليل  القصوى   ية الغا  أن   غري  النقدية،   أحكامنا  يشحذ   وهو  عقولنا،  يف   الفيلم 
 ( 18ص:  ،2005 :بوجز)."الفن تذوق يف اكتمال   زدن فهما  زدن كلما  أبنه  نسلم أن  املنطق من  ويبدو  للفهم،

  نعلم  وكلنا   وطبائعهم،  سلوكياهتم   وعلى  شاهدين ملا  على  أتثري   من  عموما   لألفالم   ما  ثبت  حينما   إل  كذلك  واعتباره  تسميته  يتم  مل   الفن  هذا
"فكرة  تسويق  مت  كيف   من   حال  أبي  ميكن   ل   اثنية  جهة  ومن .  عموما  واإلعالم   السينما  طريق  عن   إل  األمريكيي  للمواطني "  األمريكي  احللم: 

 ومدى   للفيلم  املكونة  العناصر   ومجيع   إخل ..املمثلي  أداء   وطريقة   املخرج   هبا  يؤمن   اليت   الفلسفة   إن   بل  فيلم  أي  على   الفن  كلمة  نطلق  أن   األحوال
 واملصرية   العربية  السينما  كانت  وإن  .آخر  دون   فَناً   أحدها  على  نطلق  جيعلنا  ما  هو  عليهم   والتأثري  املشاهدين  وإقناع  الرسائل  نقل  على   وقدرهتا  تناسقها
  قدرهتا  فإن  العربية،  السينمائية  األفالم  آلف  تنتج  أن  ستطاعتاو   العشرين،  القرن  بداايت  منذ  الفن  هذا  غمار  خوض   استطاعت  قد  خاصة  بدرجة
 بلغته   الذي  الفن  ذروة  تبلغ   أن  استطاعت  اإذ  فيما   لنقرر  ههنا  ولسنا   جهة،  من  الغريب   املشاهد  بلوغ   على  قدرهتا  ليعن   العريب  املشاهد  بلوغ  على

  األفالم   كانت   إذا  وفيما   الرايضي،   الطابع  حتمل   اليت  السينمائية   العربية   األفالم  ية ملاه  تتطرق   أن   حتاول   الدراسة  هذه  ولكن   اثنية،   جهة   من   مثال   هوليوود 
  العربية  السينما  أفالم  جنحت   هل :  مفادها  أساسية   إشكالية   من   القا انط  وهذا  العريب،  املشاهد   الرايضة   مفهوم  أوصلت  قد  الرايضية   العربية   السينمائية

 العريب؟  للمشاهد  يحالصح الرايضة مفهوم ونقل  توصيل يف الرايضية 

 : اآلتية التساؤلت من  إشكاليتنا عن لإلجابة  سننطلق فإننا اإلشكالية، هذه حبث ألجلو 
 هبا؟  هتتم  اليت الرايضىة نوع  ملتغري تبعا  الرايضية  العربية السينمائية  األفالم بي  فروق هناك هل -
 فيها؟  عرض  اليت الزمنية الفرتة  ريتغمل تبعا  الرايضية  العربية السينمائية  األفالم بي  فروق هناك هل -
 ؟ (إمرأة رجل،) البطل شخصية ملتغري تبعا  الرايضية  العربية السينمائية  األفالم بي  فروق هناك هل -
 ذاهتا؟  األفالم قالب ملتغري تبعا  الرايضية  العربية السينمائية  األفالم بي  فروق هناك هل -
 ذاته؟  الفيلم  هدف ملتغري تبعا  الرايضية  ةربيالع السينمائية  األفالم بي  فروق هناك هل -
 الرايضية؟  املصطلحات استعمال  ملتغري تبعا  الرايضية  العربية السينمائية  األفالم بي  فروق هناك هل -

 : اآلتية الفرضيات  طرح خالل من  حبثها سنحاول  فإننا  دراستنا  إشكالية ثحبوحىت يتسن لنا 
 : الرئيسية الفرضية 

 0H :العريب للمشاهد الصحيح الرايضة مفهوم  بنقل  هتتم  ل الرايضية العربية ية نمائالسي األفالم . 
 1H :العريب للمشاهد  الصحيح الرايضة  مفهوم بنقل هتتم الرايضية العربية السينمائية  األفالم . 

 : األوىل اجلزئية  الفرضية 
0H :كرة القدم، مالكمة، أخرى(.  هبا هتتم  اليت الرايضىة  عو ن ملتغري  تبعا الرايضية العربية  السينمائية األفالم  بي فروق  توجد ل( 
1H :دم، مالكمة، أخرى(. )كرة الق هبا  هتتم اليت  الرايضىة نوع ملتغري تبعا  الرايضية العربية  السينمائية األفالم بي  فروق توجد 

 : الثانية اجلزئية  الفرضية 
0H :80، 79-60، 1960)قبل   فيها  عرضت  اليت  الزمنية الفرتة  ملتغري  عابت الرايضية العربية  السينمائية األفالم  بي فروق  توجد ل-

 إىل اليوم(.  2000، 99
1H :99-80، 79-60،  1960)قبل  فيها عرضت اليت الزمنية ة الفرت  ملتغري تبعا  الرايضية العربية  السينمائية األفالم بي  فروق توجد  ،

 إىل اليوم(.  2000
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 : الثالثة اجلزئية  الفرضية 
0H :(. إمرأة  رجل،) البطل  شخصية ملتغري  تبعا الرايضية العربية  السينمائية األفالم  بي فروق  دتوج ل 
1H :(. إمرأة رجل، ) البطل ية شخص ملتغري تبعا  الرايضية العربية  السينمائية األفالم بي  فروق توجد 

 : الرابعة  اجلزئية  الفرضية 
0H :حول الرايضة، مواضيع أخرى(. ذاهتا  األفالم قالب ملتغري  ملتغري  تبعا يةالرايض العربية  السينمائية األفالم  بي فروق  توجد ل( 
1H :حول الرايضة، مواضيع أخرى(. ذاهتا  األفالم قالب ملتغري ملتغري تبعا  الرايضية العربية  السينمائية األفالم بي  فروق توجد( 

 : اخلامسة اجلزئية  الفرضية 
0H :التشجيع على الرايضة، الرايضة اثنوية فقط(  ذاته الفيلم هدف ملتغري  تبعا الرايضية بية عر ال السينمائية األفالم  بي فروق  توجد ل( 
1H :التشجيع على الرايضة، الرايضة اثنوية فقط(.  ذاته  الفيلم  هدف  ملتغري تبعا  الرايضية العربية  السينمائية األفالم بي  فروق توجد( 

 : السادسة اجلزئية  الفرضية 
0H :بدرجة كبرية، متوسطة، ضئيلة(.  الرايضية املصطلحات  استعمال ملتغري  تبعا الرايضية العربية  السينمائية األفالم  بي فروق  توجد ل( 
1H :بدرجة كبرية، متوسطة، ضئيلة(.  الرايضية املصطلحات  استعمال ملتغري تبعا  ضيةالراي العربية  السينمائية األفالم بي  فروق توجد( 

 : يف العامل العريباتريخ السينما يف العامل و  .1

  األخوان   فيها   قدم   اليت  تلك  الربودة   القارصة   السبت  ليلة   1895  سنة   ديسمرب  شهر   من  والعشرين   الثامن   يوم":  إىل  السينما  اتريخ   يرجع
 ولدت   الذي  وم الي   يعترب   اليوم   هذا   .(11ص:  ، 1999)روبنسون:  "توغراف  ابلسينما   املعروف   جلهازمها   األول  العرض  ليون،   مدينة   اء أبن  من   ،  لوميري

 تنويع  إىل  َعَمدا  فقد  آنذاك   اجلديد  الفن  هذا   على  اإلقبال   زايدة  من  يتمكنا  وحىت.  اهلندي  الصالون:  تسمى  ابستئجارها  قاما   صالة   يف  السينما  فيه
 لوميري   بعثة  فكانت  آنذاك،  اجلمهور  ُيشاهدها   ومل   أيلفها   مل   مشاهد   بتصوير   تقوم  فرنسا   خلارج   بعثات   إرسال   طريق  عن   وهذا  يصوراهنا،  اليت   األفالم
  منذ   وعرضوها  مصر   يف   أفالما   ميسغيش  اجلزائري  ث   بروميو  بينهم   ومن   لوميري  مصورو  حقق : "حيث  الشرائط  بعض   تصوير  بغرض   مصر  إىل  األوىل
 ( 521ص:، 1968)سادول: ."1896  عام من  األول الشهر

  من   أهم  يعد: "  الذي  ميليس  جورج   فنجد   اجلديد،   الفن  هذا   طويرتل  أبفكارهم  يبدعو   أن   السينما   غمار  خاضوا   ممن   العديد   حاول  منذئذ،
  السينما   على  ما   فكرة  تقص  اليت  صيةالقص  السينما  نصر  وحقق  والخرتاع،  اإلبداع  طور   إىل  الفوتوغرافية  اللعبة  طور   من  السينما   نقل   على  ساعد

  " التسجيل  هذا  من   إليها   هتدف   فنية  فكرة  أي   بدون   األمور   صغائر   من   اليومية  احلياة   يف  جيري  وما   الطبيعة   مناظر  بتسجيل   تكتفي   اليت   التسجيلية،
  اليوم  إىل  وهو  -  آنذاك  اجلميع  نتيف  أن   حقيقة   استطاع   الفن   فهذا   اعتباطيا،  يكن   مل   ابلسينما  الشغف   هذا  وابلطبع   ، (24. ص:1950)دهن،  
 غري   مجهور ..  مفتون  كان  فقد..  اجلمهور  أما  حتركت،  الصور   أن   حبق  يهم   ما  كان  األوائل  السينمائية  العروض  ألصحاب   ابلنسبة: "أنه  إذ  -كذلك

  ، ' احملطة  إىل  قطار  وصول '  ، 'يتونبرا  يف   البحر  عرض..'الشاشة  على  بذاته  مثريا  احلياة  يف   مألوف  حدث   أو  مشهد  كل  كان..  يرى  مبا  جداي  معن
 أو   املسرح  من  ل..تستقى  العروض  موضوعات  كانت'..  حائط  هدم. '.الكربى  اإلاثرة  ابب  من  أو  ،'الورق  يلعبون  رجال'  ،'املصنع  من  العمال  خروج'

 ( 26ص:  ، 1999)روبنسون: . -بسيطة عفوية املوضوعات كانت  لقد - آخر سردي فن أو  تسلية وسيط أي  أو األدب

  يعود   أمريكا   يف   نماسيال  صناعة  منو  يف   الفضل  أكرب: "أن  إذ  جريفيث،  دافيد  نذكر  أن  أيضا   البديهي  من   فإنه   ميليس  جورج  آنفا   ذكرن   ذاوإ
  آلة   السينما   من  ميليس   جعل  لقد    -ميليس   عن   اختلف  وهنا   –..  السينما  لغة  اليوم  يسمى  ما  الرجل  هذا  أوجد  لقد..Griffith  جريفيث   دافيد  إىل

 إىل   يشري  ث  ما،   مكان   يف   اامري الك  يثبت  كان  ميليس.  واحلياة  الواقع   لغة   منها  وجعل  الواقعي   املشهد   طور  إىل   نقلها  وجريفيث ..  واخلداع  احليل  إلبداع
 أتخذ   فهي   احلركة،  فيها   ونفخ   روحا   لآللة  جعل   وجريفيث ...  املسرح  خشبة  على  وكأهنم  يتجاوزوه   أن   ميكن   ل   حمدود   حميط   يف   التمثيل   اببتداء   ممثليه
 أن   ميكن   واحدة  وبكلمة.  املختلفة  وجهه  وتعابري   حركاته   وتسوق   املمثل  فتماشي  تتحرك   وقد   حتت  ومن  فوق   ومن  جانب  ومن  خلف   من  املمثل   منظر
دهن:  .)الفنون  ابقي   عن   متيزه  اليت   اخلاصة  وتعابريه  لغته   له   مستقل  كفن  أي  تفهم،   أن  جيب   كما   ففهمها  السينما  َمَلَكةَ   ميلك   كان   جريفيت  أبن   نقول

 ( 38ص:  ،1950
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:  ففي  عموما،   العريب   العامل   عن  الغربية   السينما  رمستها  اليت   املقاربة  إىل   اإلشارة   دون  النقطة   هذه  عن   نتحدث   أن   ميكننا   ل  العريب،   العامل  يف
  العرب   ومن   احلري   من   راقصاتال  صور  يقدم   ميليس  جورج   الفرنسي   مثل  املتحركة  الصور   صناع   كان  العشرين  القرن   من   األوىل  العشر   السنوات"

  اجلشع   امللك  عن  يرفرفن   وهن   اخلانعات  اجلميالت   الصغريات  الفتيات  تطل(  1905)  العربية  القصور  ليايل'  ميليس  شريط  ويف ...  القبيحة  أبشكاهلم 
-23ص:  ، 2013شاهي:  )  حوله  من   اجلو   لتلطيف   عمالقة   الريش   من  مبراوح   ميسكون   وهم  احلراس   يقف   منهن  مقربة   وعلى   السوداء،   اللحية   ذي
  قصص  األوىل   ابلدرجة   أنتجتها  وثقافية   معرفية   ماتاكتر   نتاج   هي  بل   الصدفة   وليدة   ليست   الغربية   السينما   يف   العرب  عن   النمطية   الصورة  هذه   .(24
 يظن  كما  العريب  األدب  يف  بعينه  نصا  ماألاي  من  يوم  يف   تكن  مل'  وليلة  ليلة  ألف '  ابسم   تُعرف  اليت  القصص  جمموعة: "أن  إذ  الــُمــَحرفَة،  وليلة   ليلة  ألف

...  منها  األول  اجمللد'  غالن'  نشر  عندما  1704  عام   مرة  ألول  الغرب  إىل  جاءت  وليلة   ليلة  ألف  قصص  أن  هو  الشائع..  -ولكن  -..  الغريب  القارئ
  مرتجم  جمرد  يكن  مل  فهو  يديه،  بي  انتك  متفرقة  أشياء  من  حمددا  نصا  أوجد  الذي  الفرنسي  Antoine Galland  غالن  أنطوان..  األورويب  هذا
، ( 48-47ص:  ،1993")قباين:  اخليال  نسج   من  وحكاية   حكاية   فلأ  مسلسلة   هي  غربية   لظاهرة  خمرتعا  ابألحرى  كان   بل  العربية،  القصص  هلذه

 أتخرا   مناطقها   أكثر   يف   إل  خاصة،  تظهرها  مل   إذ  إساءة،  أميا   العربية   األمة   إىل   السينما   أساءت : " إذ   العريب  العامل   تُنِصف  مل   الغربية   السينما   فإن   وعموما، 
 من   وجلهم  الزابئن،....    ونيويورك  وبرلي  وروما  ولندن   ابريس   قاعات   يف  ئن زابال   يدهش  الذي   الغريب  عن  يفتش   األجنب .  حلة  ثياهبا  أقذر  ويف

  يف   مواضعها   اختيار   واملخرجون  اإلخبارية  األشرطة  مصورو   رف يع  اليت  املزرية  املظاهر   هذه  مثل   إىل  حباجة  البالد  هذه   يف  والعاملة   املتوسطة  الطبقتي
 املعامل  سواد   بي   امليكانيكية   حياهتم  يف   أشقياء   هم  مما   أكثر   العامل  هذا   يف  شقية   أمم  فهناك :  م أنفسه   عن   به   يرفهون   هذا   ملثل   حباجة  إهنم..  بالدن
 ( 110ص:  ،1950)دهن: ".املكاتب  وفرقعة

  حصرا   حمققة   كانت  عربية  نطقة   ألفالم  كبري  عريب  إنتاج  بداية  سجلت   قد  الناطقة   السينما : "أن  جند  إننا ف  العربية   السينما   عن  ابحلديث
  " وجودها   من   األوىل   والعشرين   اخلمس  السنوات  طيلة   تقريبا   حصرا   فيها   وتوسعت  مصر   يف   الناطقة   السينما   ولدت..   -لقد  -..مصر  قبل   من   تقريبا

 أول أن  على  جُتِمع  -األوىل ابلدرجة  املصرية -  املصادر فإن  مصر  شهدهتا  اليت  السينمائية  األفالم  أول  وعن (،  519-516ص:   ، 1968)سادول: 
 اعتربه  حدا   بلغ   جناح  1927  الثاين   تشرين  من   عشر  السادس   يف  الطويل   الفيلم   هذا  لعرض   كان : " وقد  ، 'ليلى'  فيلم  هو   مصر   يف   إنتاجه   مت   طويل   فيلم
 كان   1926  عام  فيلم   مينا  السينمائي  النادي  مؤسسي  لما  وبدر  إبراهيم   األخوين  أن  رغم   احلقيقية  املصرية  لسينماا  بداية  اتريخ  العرض  هذا  اتريخ  معه
 إذ   يؤيده،  من  جند  الكالم  هذا(،  523ص:  ،1968سادول:  )'' الصحراء  يف  قبلة'  بعنوان  جناحا  أقل  طويال  فيلما  عرضا  قد  شهور  أربعة  أو  ثالثة  قبل

 معدات   معهما  وكانت..  لما  وبدر  إبراهيم   مها  فلسطينيان   شاابن   اإلسكندرية  إىل   وصل   1926  سنة   يف : "أبنه  1969  م عا  توفيق   الدين  سعد   يقول
 عن   ختليا  ث  ،'فيلم   مينا  شركة'  يف  وسامها  حظهما،  ليجراب  فيها  البقاء  قررا  وقتذاك  ابإلسكندرية  املوجود  الفن  النشاط  شاهدا  وملا..  السينمائي   التصوير
 الكوزموغراف  سينما   يف  عرض  وقد '  الصحراء  يف  قبلة'  فيلم   وهو  بالدن   يف  يعرض  طويل  عريب  فيلم   أول  هو  كان  صامت  فيلم   إبنتاج  وقاما  ،اهلواة  نشاط

 أول   قاله   ما   وعكس   ( 18ص:  ،1969)توفيق:  " تقريبا  أشهر   بستة '  ليلى'  أمري   عزيزة   فيلم   قبل   أي   ، 1927  مايو   أول   يف   ابإلسكندرية  األمريكاين
 لتجهيز  التحضري: "بعملية  قاما   -لما  وبدر   إبراهيم  -  لما   األخوان :  أبن  يقول   من  العرب   الُكتاب   من   جند   سادوّل،  جورج   العاملي   لسينمائي ا  املؤرخ
  برمل   ايفيكتور   منطقة  يف   احمليطة  والصحراء  لما  أستوديو  يف  1927  عام  أواخر  تصويره  يف  البدء   مت  قد   الذي'  الصحراء  يف  قبلة '  هو   قادم  سينمائي   فيلم 

 (49ص: ، 2013)حلمي: .."اإلسكندرية

  لوميري،   مصوري   أحد   كان: " أنه  حيث  اجلزائر،   إىل  قليال  اإلشارة  من   الن   بد  ل   فإنه   العربية   السينما  عن  هذا   مقالنا  يف   نتحدث  أننا   ومبا
 حقق  الذي  هو  يكن   مل  لكنه.  ئقيوواث  إخباري  كمصور  لمعة  دولية  سوية  على  احرتافه  يف  وحصل  1871  عام   ولد  جزائراي،  ميسغيش،  فيليكس

 بوجي   و   اجلزائر   يف   القصبة   فيلم  حيث  1905  عام   يف   إل   وطنه   إىل   يعد  مل  أنه   يتضح   بل .  لوطنه  املكرسة   اهلامة   املشاهد   جمموعة   1897  العام   حوايل
 املصور  هذا  ( 514ص:  ،1968  )سادول:."فولكلورية  ومشاهد  خبطرات  منه   أتى  الذي   اجلزائري  واجلنوب  -بسكرة  -  وبيسكرا  وتلمسان   ووهران

  سنوات   تسع   بعد: "بقوله   املؤلفي   أحد  لدى   مذكورا   إمسه   جند   سادول،   جورج  العاملي   السينمائي   املؤرخ   آنفا   ذكره  الذي "  ميسغيش  فيليكس"  اجلزائري
)ميسيجيشن  فيليكس'  املصور  برائسة  لوميري  لألخوين  الثانية  اللعثة   جاءت  1906  نوفمرب  شهر  يف   وحتديدا  ،' بروميو  مسيو'  بعثة  من ( ميسغيش' 

  شرائط تصوير  على  عملت  حيث  األوىل البعثة  توجهات  عن  خيتلف  توجه  أجل   من  -املؤلف من  حمله  يف  ليس  تنويه - اجلنسية  الفرنسي  املولد  اجلزائري
 ( 15ص:  ،2013)حلمي: ."العرض دور على  اإلقبال يف  املشاهد ترغب



 

 
 

111 

 بن حممد أمحد، لعياضي عبد احلكيم 

  القدرات   إىل   اجلزائر   يف   الفرنسية  السلطات   أنظار   العاملية   احلرب   جذبت: "قد  أنه   جند    جلزائرا  يف   ذكره،  سبق  ما   مدلولت  يف   نتيه   ل   وحىت
  للمجتمعات  األفالم  جلب على  اخلدمة تلك  ركزت .. 1943 سنة يف ' السينمائي التوزيع خدمة ' هيئة  فأنشأت السينمائي،  الفيلم  لكها مي اليت  الدعائية
  786  حوايل  1948  وديسمرب  1946  يونيو  مابي   وعرضت   ،'ابص   سين'   ابسم  عرفت  اليت  املتنقلة   السينما   قوافل  وحدات  ابستخدام   احمللية   الريفية
'  الصلح   معاهدة'  قضية  لطرح  واسع  نطاق  على  السينمائية  اجلرائد  من  خصيصا  مولفة  مشاهد  الفرنسي  اجليش  استغل  بعد  وفيما...  اسينمائي  عرضا
 من   الهتمام   هذا  وابلطبع (،  47ص:  ،2003")مالكموس وآرمز:  العشرين  القرن  مخسينيات   يف  جرت   اليت  اجلزائر  حرب  أثناء   اجلزائري  الشعب  على

"فقد  كانت،  عربية  دولة   أي   من   أكثر  اجلزائر  يف   السينما  دور   كانت  إذ  اإلستقالل  بعد  آاثره  ترك   عموما،   ابلسينما   املستعمر   عام   البالد  كانت: 
  قيد'  الشاغرة  األمالك'  هذه  وضعت  تقريبا،  مجيعهم   اجلزائر  غادروا  فلما.  تقريبا   مجيعا  األوروبيون  هاميلك  دار،  أربعمائة   من  قليال  أقل  حتوي  1962
 دور   معها  اضطرت  لدرجة  واملقاعد  ابآللت  السريع  التلف  أحل  مما  األمانة،  أو   اخلربة  قليل  املديرين  معظم   كان  إذ  سيئة  نتائج  فأعطت  الذاتية،  اإلدارة
 دخوهلا  حرموا  اليت  أو  عنها  مبعدين  قبل  من  كانوا  اليت  الدور  إىل  يتهافتون  اجلزائريون  كان  شديدا،  كان  الزدحام  أن  رغم   ل،العم  عن  التوقف  إىل  عديدة
 (.555ص:  ،1968 )سادول:"حترميا
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  جيدها  اليت  املتعة  تلك  جيد  قلما   احلقيقة  يف  العريب  املشاهد  أن  إل  لعربية،ا  السينمائية  األفالم  وقوالب  ونوع  ماهية  وعدد  التنوع  من  الرغم   على
  وماهية   املواضيع  تناول  وطرق  اإلخراج  طريقة  عدى  ففيما  عموما،  العربية  لألفالم  مشاهدته  إثر  هبا  يفاجؤ  اليت  تلكم   عن  العاملية  السينمائية   األفالم  يف

  السيناريوهات   رهينة  منه  جتعل   واليت  العربية،   السينمائية  املاكينة  أمام  هوية  وبدون   مبهما   ببساطة  نفسه  جيد  العريب  املشاهد  فإن   ذاهتا،  املعاجلة   املواضيع
  عدم   بسبب  ليس   وهذا  الرايضة،  عن  يتحدث   عربيا  فيلما  نستذكر  قلما   فإننا  للرايضة   تطرقت  اليت  السينمائية   األفالم  عن   حتدثنا  إذا  أما .  مدروسة  غريلا

  هذا   وابلطبع   يب،العر   املشاهد  على   والتأثري  الوصول   يف   األفالم  تلكم   جناح   عدم  هو   ألحدها  تذكرن   عدم  سبب   إن  بل   العريب،   لعامل ا  يف   النوع  هذا   وجود
 دستور   ففي  الغريب  العامل  يف  بديهي  ماهو  عكس  وهذا  الرايضة،  ملوضوع  تطرقوا  ما  إذا  العريب  عاملنا  يف  املخرجون  هبا  يؤمن   اليت  الفلسفة  ماهية   يوضح

 تدخل   فهي  العاملي،  الصعيد  على  هبا  ف رت مع  شيء  للتسلية  األخالقية  األمهية: "اآليت  مثال  جند(  تطبيقه  بداايت  يف)   أ  م  الو  يف   السينمائية  األفالم  تاجإن
  الناس   ن م  امرئ  على   احلكم  وميكن   النهاية،   يف   حياهتم  مجاع   ومتس  الفراغ،  ساعات   خالل   ومشاعرهم  عقوهلم   تشغل   وهي...  الناس  حياة   صميم  يف

 أبحوال   حتط  اخلاطئة  والتسلية..  لألمة  امالع   ابملستوى  ترقى  الصحيحة  التسلية..  عمله  مبستوى  عليه  هبا  حيكم   اليت  السهولة  بنفس  تسليته،  مبستوى
  البيسبول  مثل  لصحةل املفيدة الرايضية  لأللعاب الصحية الستجاابت : املثال سبيل –  وعلى  – الشعوب  من جنس عند مجيعا   األخالقية واملثل املعيشة

 ( 310-309، ص: 2005)بوجز:  ."إخل..بة الدب مطاردة الثريان،  مصارعة  الديكة، عراك  مثل لرايضات   الصحية غري والستجاابت   واجلولف،

  منطلقي لعريب، ا العامل  شاهدها اليت  األفالم  تلكم أهم تتبع  من  لنا  مناص ل  فإنه  العربية  الرايضية  السينمائية األفالم  عن  احلديث أردن  ما  إذا
  وحىت  العريب،  املشاهد  ميارسها  حىت  الرايضة رسالة  نقل  حتاول  اليت  النوعية  تلكم هي  ننشدها أن  املفروض  من  اليت الرايضية األفالم أن  مفادها  فكرة  من

 األفالم  بعض  ذلك  ومثال   املخرج،   هإلي  يلتجئ  فقط   دراميا   قالبا  الرايضة  من  جتعل   اليت  األفالم   تلكم  وليست   اإلجتماعية،  التنشئة   يف   دور  هلا   يكون
  -مثال- فقرر  فو،  والكونغ الكاراتيه  احتادي  إىل  النوعية  هذه  حتويل  إىل  بةالرقا دفع  الذي: "منها كذلك،   ليست ولكنها  الرايضة  طابع حتمل اليت  العربية

 يف   مقيد   وغري   عامل   بطل   ليس'  منصور  يوسف'  وأن   لرايضة، اب  له   عالقة   ل '  البلدوزر'و'  اهلاليل  قبضة 'و'  والبلطجي  العجوز '  مثل   أفالم   من   يقدم   ما   أن
 (30، ص:2006".)العشري: معا واجلمهور النقاد انتقدها اليت األفالم  هذه بعرض  مسح هذا ومع  الحتادين  من أي

  يغفل  قضااي  إىل  وتوجههم   انتباههم  وجتذب   املشاهدين   مشاعر   تدغدغ   ما   فلسفة   حيمل   الذي  النوع   ذلك   إىل   وننشد   هندف   حنن   ببساطة
  وأبعاد   وأتثري  تنوع   من  حتمله  ما  بكل  الرايضة  نع  سامية  رسالة  حتمل  ما  بقدر  وفقط  التسلية   غرضها  ليس  أفالم  عموما،   والعام   الرايضي   اجلمهور  عليها

  على   الرايضية  اللعبة  يصور  ذيال(  1988)  عرفة  شريف:  لـ'  الثالثة  الدرجة'   املصري  الفيلم : "ذلك  ومثال  إخل،...سياسية   اقتصادية،  تروحيية،  اجتماعية،
  الصور،   بي  مستمر  تبادل  يف  كسياسة  والرايضة  كرايضة  السياسة  القيلم   هذا  يقدم...  القدم  لكرة  السياسي  الوجه  على  الضوء  يلقي   فإنه  أكرب  مستوى

  جدا،  رائعة   سينمائية   سيميولوجية   صورة  يوجد  الفيلم  هذا   يف(،  136، ص:2003)مالكموس وآرمز:  "حماكاته  أسلوب   يف   وساخرا   لذعا  الفيلم   جيعل
  الريح   يسابق   جراي   به  وينطلق   عاليا،   البطولة   كأس   الفيلم   بطل  فع ير   حي : "املشهد  إنه   عدمها،  من  ما  فيلم   يف   فلسفة  وجود  بي  الفرق   يوضح   مشهد
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 راقصات   من   راقصة   رأس  إىل  ملصنعه،  املتحرك   ريالس  أمام   العامل  إىل  جراره،  يركب  الذي   املزارع   من   الكأس  ليمرر  أقصاها  إىل  أقصاها  من  البالد  خمرتقا 
".)مالكموس  قبل   من  أبدا   حيسوها  مل  كما  احملبطي  املشجعي  طاقات   فيها  تنطلق  محاس  فورة  النشوة،   عن   حملة  لكنها  ابلطبع،  فانتازاي   إهنا..  البطن  هز

 ( 137، ص: 2003وآرمز:  

  صور   فحواه  عيسى،  بن  أمحد  بطولة  من  ، 1980  عام "وبيضا  كحال ":ئرياجلزا  الفيلم   يف   جند  -ابألفالم  فلسفة   وجود  -  الفكرة  نفس  عن
  الرايضي  الطموح  دمج   ما   حد   إىل   استطاع  فاملخرج   أخرى،  شخصيات  عن  احلديث   بتغري   شاهد ملا  يشعر   أن   دون  املخرج  بينها  يتنقل   عدة  شخصيات 

 une: " فيلم  هو   1964  عام   أيضا    آخر   جزائري   فيلم   ويف   ، (يالرايض  البطل  ألخت   جراحية   عملية   إجراء)  العائلة  داخل  ابلطموح (  ابلكأس  الفوز)
si jeune paix  " بعد   اهلوية   عن   والبحث  للعب   األطفال  ممارسة  بي  متناقض   تداخل   يف  احلرب  لعبة   ل األطفا  لعب   عن   يتحدث  املخرج   فيه   جند  

 تكون   قد: " قائلي  آرمز  وروي  مالكموس  ليزبيت  يُلخصها  ة خاص  فلسفة "  الكأس : "التونسي  الفيلم   يف   جند  أيضا .  الستعمار  مباضي   والتأثر   اإلستقالل
  مباراة  تصور (  1986)  حمفوظ   حممد  للمخرج '  الكاس'  التونسي  االفيلم  يف.  قلة  العرب   من   ينتهجونه   من  لكن   انتهاجه،  يسهل  واضحا   سبيال   الرايضة 
 ( 136، ص:2003.)مالكموس وآرمز: "مهرجاين ووج ومرح  ترفرف، وأعالم   ابإلاثرة ملئ  زاعق  جو  اخللفية يغلف  تونس، يف جرت  واقعية

  األفالم  أوهلما   األفالم،   تلكم   اختيار  يف  أساسيي  مبتغريين  األخذ  وبعد   نهفإ  ابلتحديد،   -املصرية-  العربية  الرايضية   السينمائية   األفالم   عنو 
  فإننا   األفالم  تلكم   عن  وحبث  مستفيضة  دراسة  بعدو .  ابلرايضة  عالقة  شخصياهتا  ألحد  اليت  األفالم  واثنيهما  جوهري،  كهدف  للرايضة  تطرقت  اليت
  من   فيلم  فيلم   جند  1954  عام   ويف   ، (آجنل   ليو)  شالوم:  للممثل"  الرايضي  شالوم: "بعنوان  مصري  رايضي  سينمائي  فيلم   أول  1937  عام:  اآليت  جند

 1963  عام   ويف   النابلسي،  السالم  عبد  بطولة   نم"  األسد  قلب  عاشور: "فيلم   1961  وعام  ،" مصر  كابنت : "بعنوان  وآخرين  ايسي   امساعيل  بطولة
  وآخرين،   هبيج  كعصام  القدم   كرة  لعب  من  عدد  بطولة  من  1964  عام"  املدينة   حديث: "فيلم   جند  أيضا  شوقي،  فريد  بطولة "  الظالم  يف  رجل: "فيلم 
: فيلم   جند  1973  عام   عام  وحىت  السباحة،  رايضة  يف   بطل  عن   ويتحدث"  حنب  عندما : "بعنوان  أابظة   رشدي  بطولة   من  فيلم  جند   1967  عام   ويف

 عن  ويتحدث  شوقي،  وفريد   رمزي  أمحد  بطولة  من"  األبطال: "فيلم  جند  1974  عام  ويف  البارودي،  ومشس  يوسف  حسن  بطولة"  والكورة  الشياطي"
 . صبحي حممد: بطولة من 1977 عام " حبيب زيزو  أونكل:" فيلم  ث  الكاراتيه، رايضة

:  فيلم   ث  إمام،  وعادل   شوقي  فريد:  بطولة  من1980  عام"  عقله  فقد   رجل: "فيلم   جند  املاضي   القرن  من  لثمانينات ا  فرتة   وخالل         
  ويف   حسن،   وسعاد  الشريف  نور   بطولة  من "  بييت  يف   غريب : "فيلم   1982  عام   جند   كذلك  ،1981  عام  وآخرين  غامن  مسري   بطولة   من "  4-2-4"

  جند  1987  عام  ث   زكي،  أمحد  بطولة  من "  األسود  النمر: "فيلم   ظهر  1984  عام  ويف  اإلمام،  عادل  بطولة  من "  احلريف: "فيلم   جند  1983  عام
 من "  كابوراي: "فيلم   1990  عام   أيضا  زكي،  أمحد  بطولة  من"  الثالثة  الدرجة: "فيلم   جند  1988  عام  ويف   فتحي،  جنالء  بطولة"  يديةداحل  املرأة : "فيلم 

  1993  عام   جديد  ومن   السينما،  آنذاك  مرة  ألول   دخل   الذي  منصور   يوسف  بطولة   من "  اهلاليل  قبضة : " فيلم   1991  عام   ويف   زكي،   أمحد   بطولة
 اثنوية   كصورة  املالكمة  عن   ويتحدث   زكي   أمحد   بطولة   من   أيضا "  البطل: "فيلم  1997  عام   وأيضا   زكي،   أمحد  بطولة   من "  راتيهاك  مسرت: "فيلم   ظهر
 الكونغ   رايضة  عن  ويتحدث  الفيشاوي،  أمحد  بطولة  من"  السابعة  احلاسة: "فيلم   جند  2005  عام  نجدف  اجلديدة  األلفية  خالل  أما   .الفيلم   لبطل  فقط
  عن   ويتحدث   هالل   محادة  بطولة  من"  العمر  حلم: "فيلم   جند  2008  عام  ويف  لطفي،  حممد  بطولة  من"  مواسم   عبده: "فيلم   2006  عام  ث  فو،

 بطولة   من"  العاملي: "فيلم   2009  عام  ويف   هللا،  عبد  وصالح  عوف  أبو  عزت   بطولة   من  "الزمهلوية: "فيلم   2008  خالل  وأيضا   املالكمة،  رايضة
: بطولة  من"  مصر  كابنت : "فيلم   جند  2015  عام  وحىت  غامن،  مسري  وإميي  جالل   رامز  بطولة  من  2012"  الزوجية  غش: "فيلم   ث   الشريف،  يوسف
:  فيلم   2015  عام  وأخريا  املالكمة،  رايضة   عن  ويتحدث  وآخرين   ايسي   آسر   بطولة   من"  راجل  ظهر  من: "فيلم   جند  2015  عام  وأيضا  إمام،  حممد

 . النسائية القدم  كرة  عن ويتحدث وآخرين لطفي  حممد بطولة " حريفة عيال"

II -   الطريقة واألدوات:   

 : . منهج الدراسة1

  سري   على  هتيمن  اليت  العامة  القواعد  من  جمموعة  باع ابت  يتقيد  حيث  حبثه،  يف  يلتزمها   أن  الباحث  على  يتعي  اليت  الطريقة "  هو  املنهج  أن  مبا
  فإننا   موضوعنا   خلصوصية   ونظرا (،  17،ص:1992)خضر:  " البحث  ملشكلة  ئمة الامل  احللول   إىل   الوصول   سبيل  يف   الباحث   هبا   ويسرتشد   البحث،
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  عنها   ويعرب  دقيقا،  وصفا   بوصفها  ويهتم   لواقع، ا  يف  توجد   كما  الظاهرة  دراسة  على  يعتمد ":  الذي  الوصفي  املنهج  على  نعتمد من جهة    :اآليت  سنتبع
 الرايضية   الكرتون   برامج  وكيف  كم  واستقصاء  وصف   إىل  الدراسة  هذه   يف  دف هن  أننا   حيث   ، (78،ص:1997)ساعايت: "كميا  تعبريا  أو   كيفيا  تعبريا

فإننا س  .العامل  يف  املعروضة اثنية   للمادة   الصريح  واملضمون  الظاهر  احملتوى  وصفل"  :أداة  يعد  الذي  املضمون  حتليل  أسلوب  على  نعتمدومن جهة 
 .  الرايضية العربية  السينمائية األفالم مضامي  ووصف حتليل على  مدسنعت أننا  حيث  (،193ص: ،2009)األبرش:"حتليلها  املراد اإلعالمية

 : . جمال الدراسة2

ل   املشاهد  على   عرضت   اليت   الرايضية  املصرية   العربية   نما السي  أفالم   جل   حتاول حصر ا  للدراسة، فإن هذه األخرية    املوضوعي   لمجال ابلنسبة 
  الفرتة   يف   للدراسة فإن هذه األخرية متت   الزماين أما اجملال    واليت استطعنا الوصول إىل مصادرها.   ، هذا  يومنا   غاية   وإىل   املاضي   القرن   بداايت   منذ   العريب
  الذي   مبوضوعنا   املستطاع   قدر   اإلملام  حماولة   خالله   من   استطعنا  يالذ  الالزم  الوقت  وهو   ، 2022  أواخر جانفي   غاية   وإىل   2021  جانفي   17

 بكثري.  أكرب وقت  يتطلب

 : اسةالدر  جمتمع وعينة. 3

  األفالم   جل   ابستقصاء   قمنا   فقد   بينها   مقارنة   وإجراء   الرايضية املصرية    السينمائية   العربية   ابألفالم   اخلاصة  املعلومات   وإحصاء  مجع   بقصد
 مت   حي  يف  عامة  ةبصور  للرايضة  تطرقت واليت   هذا،  يومنا  غاية  وإىل  1930  عامي  بي  املنتجة  املصرية  األفالم  وهي  الرايضية،  صرية امل العربية  السينمائية

بلغت  للرايضة،  جزئية  بصورة  تطرقت  اليت  األفالم  إقصاء الشامل( قد  املسح  الدراسة )طريقة  مصراي   عربيا  سينمائيا  فيلما  29:وعلى هذا فإن عينة 
 وهي املوضحة يف املالحق.  (املفردات مجيع  بدراسة  نقوم أننا أي) رايضيا 

 : املستخدمة  الدراسة  أداة . 4

(، حيث تقوم على بعدين أساسيي، األول:  النتائج ومناقشتها  لى استمارة حتليل املضمون )موضحة يف سة ابلعتماد عقامت هذه الدرا
فهو:  (مئوية  نسب   أو  كراراتت  من  الرقمية  النتائج  على  ابلعتماد)    الكمي  التحليل الثاين  البعد  اما    اخلاصة  الستنتاجات)  الكيفي  التحليل، 

  بغرض   الفيلم  حركة   جنمد  أن   نستطيع  ل: "أننا  إىل  التنويه  من   لبد  هذه   دراستنا  يف  املستخدم  التحليل   أسلوب   ماهية   شرح   يف   البدء   قبل و   (. ابلباحث
  حيدث   ملا   مرهفة   حبساسية  التجارب  على   انتباهنا  جل  نركز  أن   علينا  جيب  ولذلك   فحسب،  املستمر  املتدفق  بشكله  حقا  سينمائي  فيلم  فهو   التحليل،

 آخر،   نوع   من  انطباعات  عقولنا  مؤخرة  يف   خنتزن   أن  لنا  لبد  ذاته،   الوقت  يف  أنه   بيد   -واحلركة  والصوت   الصورة  بي  املتزامن   اعلالتف  -الشاشة  على
 الفيلم،   واقع  يف  كلية  ننغمس  لكي  جهدا  نبذل  أن  لنا  ولبد...  نسمعه  أو  نشاهده   شيء  كل  عن  ذلك؟  أتثري  قوة  وما  وملاذا؟  كيف؟:  أنفسنا  سائلي
  دراستنا يف  اعتمدن أننا  ومبا   ذكره، سبق  ما  وألجل (. 219، ص:2005")بوجز: النقدي والتجرد  املوضوعية  من  معينة بدرجة الوقت  نفس يف  وحنتفظ

 : التالية املضمون فئات دراسة إىل  عمدن فقد املضمون  حتليل  من هدفنا  بلوغ لوألج املضمون،  حتليل أسلوب  على هذه
 (. عدمها من  الرايضية املصطلحات  الرايضة، نوع) الرايضية  العربية السينما أفالم قله نب تقوم الذي ما : قيل ماذا فئة •
 (. الزمنية  الفرتة) الرايضية  العربية السينمائية  األفالم وعرض إنتاج وقت : قيل  مىت فئة •
 هدف الفيلم(  الفيلم،  قالب  البطل، شخصية ) الرايضية العربية السينما أفالم  ماهية : قيل كيف  فئة •

III-  تهاومناقش النتائج :   

  املصرية   السينمائية  األفالم  على  اعتمدن  فإننا  ،(العربية  الدول  مجيع)  عموما  العربية  للسينما  تتطرق  اثبتة   بيانت  قواعد  وجود  لعدم  نظرا
 املصرية  العربية  السينمائية  األفالم   أهم   وإحصاء  تعداد  إىل  عمدن  فقد  هذا  وألجل   العربية،  السينما   جمال  يف  العريب  العامل   يف   الرائدة  كوهنا  ابلتحديد

 إثر   وعلى   تاجها، حن  اليت   البيانت   تفريغ  على   ُيساعدن  جدول   بتصميم  قمنا  فقد  األفالم   تلكم  حصر   عملية   وبعد.  ابلرايضة  هتتم  واليت   خاصة   بدرجة
 : ، ويف مايليه مناقشة النتائجاجلدول أدنه يف واملبينة  ،(التحليل فئات)  سابقا ابختيارها  قمنا اليت  املالحظات  مجيع بتسجيل  قمنا ذلك

 



  

 

 املصرية  العربية الرايضية السينمائية ألفالما يف الرايضة ماهية

114 
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 +   +   +   +   +    + 1937 شالوم الرايضي  01
 +   +  +    +   +    + 1954 كابنت مصر  02
 +   +  +    + +     +  1961 سدعاشور قلب األ 03
 +   +  +    +  +    +  1963 رجل يف الظالم  04
 +   +  +    +   +   +  1964 حديث املدينة  05
 +   +  +    + +     +  1967 عندما حنب 06
 +   +  +    +   +   +  1973 الشياطي والكورة  07
 +   +  +    + +     +  1974 األبطال  08
 +   +  +    +   +   +  1977 أونكل زيزو حبيب  09
 +   +  +    +   +  +   1980 رجل فقد عقله 10
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 +   +  +    +   +  +   1982 غريب يف بييت  12
 +   +  +    +   +  +   1983 احلريف  13
    +   +   +  +   +   1984 النمر األسود 14
 +   +  +   +  +    +   1987 املرأة احلديدية  15
  +   +  +   +   +  +   1988 الدرجة الثالثة  16
 +   +  +    + +    +   1990 كابوراي  17
 +   +  +    + +    +   1991 قبضة اهلاليل  18
 +   +  +    + +    +   1993 مسرت كاراتيه  19
 +   +  +    +  +   +   1997 البطل  20
 +   +  +    + +   +    2005 احلاسة السابعة  21
 +   +  +    +  +  +    2006 عبده مواسم  22
  +   +  +   +  +  +    2008 حلم العمر 23
  +   +  +   +   + +    2008 الزمهلوية  24
  +   +  +   +   + +    2009 العاملي  25
 +   +  +   +    + +    2012 غش الزوجية  26
 +   +  +    +   + +    2015 كابنت مصر  27
 +   +  +    +  +  +    2015 من ظهر راجل  28
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 من إجناز الباحثان  املصدر:

 . ابلنسبة للفرضية األوىل )فئة ماذا قيل(: 1

  اجلدول   ووفق   ،العكس  أو   معي  رايضي   نوع   أو   فئة   على   تُركز  الرايضية  العربية   السينمائية   األفالم   كانت  إذا  فيما   معرفة   إىل   هتدف   واليت
 رايضة   عن  حتدثت %    20.69  وبنسبة  ربية ع  أفالم   6  و   القدم،   كرة  رايضة  عن   حتدث %    51.72  وبنسبة  عربيا  فيلما   15:  أبن  جند   فإننا  السابق

 أفالم  يف  والكاراتيه (  1967" ) فيلم يف  السباحة  حنب  عندما : "مثل  أخرى  رايضات  عن  حتدثت%    27.58  وبنسبة  عربية  أفالم  8  وهناك  املالكمة،
 . هبا هتتم  اليت الرايضىة  نوع ملتغري  تبعا  الرايضية يةالعرب السينمائية  األفالم بي  فروق توجد:  بــــ القائلة  1H البديلة الفرضية  قبول:  يعن وهذا.أخرى

  كرة   رايضة  وهي   أوىل   بدرجة  اهريية اجلم  الرايضة   على   كبرية  بدرجة  يركز  الرايضية   السينمائية   لألفالم   العريب  اإلنتاج   أن   النتائج  هذه   من   واملعن
  برايضة  العربية   السينما   اهتمام    ليعدو  ولكن  العريب،  املشاهد  إىل   القدم  كرة  ةوفلسف  واقع  بنقل  حقيقة   هتتم  أهنا   البته  ليعن   التوجه   هذا  وابلطبع   القدم،

 ابلدرجة   كيفها )  األفالم   تلكم  نوعية   عدى   وفيما   اثنية   هة ج  ومن .  األفالم  تلكم   هات   سيناريو  تطلبتها  بسيطة  اثنوية   صورة  نقل   جمرد  عن  القدم  كرة
 القدم  كرة)  العريب  العامل  يف  املمارسة  للرايضات  السائد  النمط  بتغيري  هتتم   ل  العربية  السينما  أبن  الفرضية  هذه  نتائج  خالل  من  املالحظ  فإن(  األوىل

  ثقافة   نشر  خالهلا  من  يستطيع  اليت  للصورة  يرقى  ول  جهة،  من  اليدين  بعأصا  يتجاوز  ل  أخرى  رايضات  عن  للحديث   وحماولهتا  ،(األوىل  ابلدرجة
 الجتماعية   ابلطبقية   كبرية  درجة  إىل  تؤمن   الرايضة  جمال  يف   العربية  السينما  إن  احلقيقة .  أخرى  هةج  من  جديد  رايضي  ختصص  عن   جديدة  رايضية

  األخرى   الرايضات  أما   واملعدم،   البسيط  الشعب  عن   احلديث  ببساطة   يعن  فيها  القدم  كرة  رايضة  عن   فاحلديث(  للمجتمع  الطبقي   التنميط  أو  التوزيع)
 . والبورجوازية  الغنية ابلعائالت  ربطها  مت  فلطاملا التنس  اجلمباز، السباحة، لمث العربية  السينما  تناولتها اليت
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 . ابلنسبة للفرضية الثانية )فئة مىت قيل(: 2

  من  غريها  دون  أكرب  بدرجة  الرايضية   العربية  السينمائية  األفالم  فيها   ظهرت   حمددة  زمنية  فرتة  كهنا  كانت  إذا  فيما  معرفة   إىل  هتدف  واليت
 وبنسبة  عربية  أفالم   7  و   ،1960  عام  قبل   كان%    6.89  وبنسبة (  2)  فقط   عربيي   فيلمي:  أبن  جند  فإننا  الدراسة  بيانت  جدول  ووفق  الفرتات،
  حيث   التسعينات  غاية   وإىل  الثمانينات  فرتة  يف  كانت  العربية  الرايضية  األفالم  من  األكرب   نسبةال  وأن  ،1979-1960  مابي  يف  كانوا%    24.14

 وعلى .  31.04  بلغت  وبنسبة  فقط  أفالم   9  جند   فإننا  هذا  يومنا  غاية  وإىل  الثالثة  األلفية  بداية  فرتة  أما  ،%  37.93  وبنسبة  ربياع  فيلما  11  جند
 . يهاف عرضت  اليت  الزمنية الفرتة ملتغري  تبعا الرايضية العربية  السينمائية األفالم  بي  فروق  توجد:  بــــ قائلةال  1H البديلة الفرضية نقبل فإننا هذا

  وإن   احلقيقية   ومضامينها  األفالم   تلكم   ماهية  مناقشة  عدى  وفيما  الرايضية  السينمائية  لألفالم  العريب  اإلنتاج  أن  النتيجة  هذه  من  واملعن
 الرايضة   عن  حتدثت   اليت   األفالم  من  به  لأبس   عدد   وجود   ُتظهر  حقيقة   الثمانينات  فرتة  فإن   املخرجون،   إليها  جلأ  قوالب  جمرد  أم  حقيقة   رايضية   كانت
  ما   فريق   تشجيع  مثال )  معينة  مشاهد  يف  فقط  استعماهلا  ومت  مباشرة  الرايضة  عن  تتحدث   ل  ألهنا  إقصاؤها  ومت  ههنا  نذكرها  مل   اليت   األفالم  عن  نهيك

 طبعا   راجع  وهذا  للرايضة،  العرب  السينمائيون  املخرجون  فيها  تعرض  اليت  األكثر  الفرتة  هي  بغريها  مقارنة  الثمانينات  فرتة  فإن  ُكل  وعلى  ،(ما  مشهد  يف
 تتحدث  واليت  العريب   املشاهد   األوىل   ابلدرجة  الصينية   األفالم   جذبت   أن   بعد  الرايضة   عن   تتحدث   عربية   أفالم   إنتاج  حماولة   األول :  مها  رئيسيي   لسببي

  مسرت   ،(1990)  كابوراي  ،(1984)  األسود  لنمرا:  أفالم  مثل  زكي  أمحد  هو   الرئيسي  بطلها  أفالم  إنتاج   مت  ذلك  أساس  وعلى  القتالية   الرايضات   عن
  آنذاك   رايضية  أفالم  جإلنتا   العربية  السينما  لتوجه  الثاين  السبب  أما.  إخل(...1991)  اهلاليل  قبضة:  فيلم   وأيضا(.  1997)   البطل  ،(1993)  كاراتيه

  كأس  بطولة  مشاهدة  من  العريب  املشاهد  متكن  مع  أساسا  ارتبطت  واليت  القدم  كرة  عن  اجلماهريية  الثقافة  توسع  إىل  فراجع  ابلتحديد  القدم  كرة  عن
 .  السابق من   أكثر  آنذاك انتشرت اليت التلفزيون  شاشات عرب  العامل

 . ابلنسبة للفرضية الثالثة )فئة كيف قيل(: 3

  الدراسة   بيانت   جدول   ووفق  ، الرايضية  العربية  السينمائية   األفالم  يف   الغالب (  رجل  إمرأة، )   اجلنسي  النمط   معرفة   إىل   هتدف   واليت          
  نوعةمت  أو   مزدوجة   بطولة   له   فقط (  1)  واحدا  فيلما   و  إمرأة،  فيه   الرئيسية   الشخصية   كانت %    6.89  وبنسبة (  2)   فقط   عربيي   فيلمي :  أبن  جند  فإننا 

 فيه   مت  89.66  وبنسبة   عربيا  فيلما   26  د جن  حيث  الذكوري،  النمط  فيها   ساد   فقد  العربية   السينمائية   األفالم   غالبية  أما   ، 3.45  وبنسبة (  وإمرأة  رجل)
  ملتغري  تبعا   الرايضية   بية العر   السينمائية  األفالم   بي   فروق   توجد:    بــــ   القائلة  1H  البديلة   الفرضية   نقبل   فإننا   هذا  وعلى .  لرجل  البطل   شخصية   إعطاء 

 (. إمرأة  رجل،) البطل  شخصية

  فالثقافة   العريب،   اجملتمع   يف  أصال   السائد  الذكوري   املفهوم  كرس  أو  ركز  الرايضية  سينمائية ال  لألفالم   العريب  اإلنتاج   أن   النتيجة   هذه  من   واملعن
  ممارسة   على  قادرة  كوهنا  على  املرأة  تصوير  من  واستغرابه  امتعاضه  جند  وهلذا  ،عموما   الرايضة  ممارسة  على  املرأة  أصال  تشجع  ل  السائدة  العربية  الشعبوية
  فإن  للرايضة،   املرأة   ممارسة   عن   العريب  اجملتمع  وتزمت   تكتم  وقت   يف   جاء   قد  فتحي   جنالء  بطولة   من(  1987)  احلديدية  املرأة :  فيلم   كان   وإن  الرايضة، 

 فإن  ماسبق  عدى   وفيما.  الرجال  على  حكرا  عموما  الرايضة  فيه   تعد  مل  وقت  يف  جاء  قد  غامن  مسري  إميي   بطولة  من (  2012)  الزوجية  غش :  فيلم 
:  وهي  إخل،...اخلاضعة   اخلانعة،  الذليلة،:  املرأة  فهي  اجملتمع،  عن  أصال  نجتة  أخرى  مبفاهيم   ارتبطت  طاملا  العربية  ينماالس  يف  عموما  املرأة  شخصية
 السكري،:  بصورة  السينما  يف  إظهاره  من   مانع  ل  فإنه  الواقع،  يف  وخطاايه  كبواته  يغفر  ومثلما  اجملتمع  فإن  الرجل  أما.  إخل..الغادرة  الفاتنة،  الراقصة،

 .إخل.. الطموح املكافح، كالذكي،:  األخرى الصور عن نهيك  إخل،..األمحق وحىت اخلائن، السارق،  املستبد،  امل،الظ

 . ابلنسبة للفرضية الرابعة )فئة كيف قيل(: 4

  تتحدث  كانت  إذا  يماوف  فيهم،  الرئيسية  القصة  ماهية  أو  الرايضية،  العربية  السينمائية  األفالم  يف  الغالب  األفالم  قالب  معرفة  إىل  هتدف  واليت
 بيانت   جدول   ووفق.  غريها  أو   كانت  اجتماعية  أخرى  مواضيع  مع  مقارنة  واضح   غري  اثنوي   كفهوم   الرايضة  عن  حتدثت   أهنا   أو   ابألساس،  الرايضة   عن

  يظهر  اليت   العربية  فالماأل  جل  أن  حي  يف  ما،  درجة  إىل  ذاهتا   الرايضة  عن  حتدثت%    20.68  وبنسبة  فقط  عربية   أفالم  6:  أبن  جند  فإننا  ةالدراس
 مواضيع   عن   ابألساس   وتتحدث   79.32  وبنسبة   عربيا  فيلما   23  بلغت   فقد   الرايضة   عن   البعد   كل  بعيدة  أهنا  إل   الرايضة   عن   تتحدث   أبهنا   للعيان



 

 
 

117 

 بن حممد أمحد، لعياضي عبد احلكيم 

  األفالم   بي  فروق  توجد:    بــــ  ةالقائل  1H  البديلة  الفرضية  نقبل  فإننا  النتائج  هذه  ووفق .  فقط  فيها  الرايضة  حشو  ومت  إخل ..  اقتصادية  أو  اعيةاجتم
 . ذاهتا األفالم  قالب ملتغري  تبعا الرايضية العربية  السينمائية

  أن   الرايضة   فيه  لتعدو   السابقة،  النتائج   يف   لنا   اتضح  ومثلما   غالبه  يف  رايضيةال  السينمائية   لألفالم   العريب  اإلنتاج   أن   النتيجة   هذه  من   واملعن
 أن   يفرتض  اليت  السينمائية  العربية  األفالم  جل  ببساطة  ،(فقط  درامية  ضرورة)  فقط  ما  مشهد  لتلميع  أو  لتوضيح  رج املخ  يستعملها  أداة  جمرد  تكون
  الثالثة   الدرجة   ، (1984)  األسود  النمر:  مثل  العربية   السينمائية   األفالم   بعض  كانت   ما  وإذا   الرايضة،  عن  تكون   ما   أبعد   هي   ابلرايضة   عالقة   هلا   يكون

  الرايضة  حول   جديدا   فكرا   أو   فلسفيا  بعدا   تعطي   أن   األقل   على  ،حاولت (2009)  العاملي   ، (2008)  الزمهلوية  ، (2008)  ر العم  حلم  ، (1988)
  املخرجي   طبيعة  إىل  تعاجله  أن  الرايضية  ابألفالم  يُفرتض  عما  القليلة  األمثلة  هذه  وجود  يف  لالفض  يرجع  وابلطبع  حوهلا،  وآمال  مستقبلية  تصورات  أو

 عموما   الرايضية   األفالم   أن   العاملية   السينما  يف  فاملعروف  ،   التذاكر   شباك   على   األفالم   هبذه  يغامرون  األحوال   كل   يف  فهم  خاضوه،   ن الذي  واملنتجي
:  م فيل   إبخراجه   مصر  يف  األوىل  اخلطوة  خطى  مزراحي  توجو:  مثل  خمرجا  فإن   هذا  وألجل  املالية،  األرابح  حتقيق  ثرياك  منها  يُتوقع  اليت  ابألفالم  ليست
 اليت   األخرى  العربية   األفالم  جل  فإن  سبق   مما  العكس  وعلى.  اخلصب  امليدان  هذا  غمار  خلوض   غريه  آلخرين  اجملال  وفتح  ،(1937)  الرايضي  شالوم

 دالعدي  وجود  من  الرغم  وعلى (  1964)  املدينة  حديث:  فيلم   يف  فمثال  فقط،  اثنوية  بصورة  الرايضة   استعملت  فقد  ذلك،ك  تكن  مل  للرايضة  تطرقت
 حنب   عندما:  مثل  فيلم  ويف  حياته،  يف  هوى  فتاة   وجود  بسبب  الالعبي  أحد  مستوى  اهنيار  حول  تتمحور  وحبكته  قصته  أن  إل  به  القدم  كرة  جنوم  من
 ل حو   ليست   وقصته  الفيلم  حبكة   أن  إل (  املصرية  األفالم  يف  ووحيد  جديد  جمال   وهو)  السباحة  رايضة   يف  بطل  عن  ديثه ح  من  الرغم  وعلى (  1967)

  أب   هبا  يقوم  غرامية  عالقة  حول  منصب  كله  احلديث(   1980)  عقله  فقد  رجل:  فيلم   ويف  الرايضي،   البطل  يعيشها  حب   قصة   هي   ما   بقدر  الرايضة 
 ة إمرأ مع ( الشريف نور ) الرايضي  الفريق بطل  سكن  حول  القصة  تدور ( 1982) بييت  يف  غريب : فيلم  ويف   الرايضية،  رق الف أحد  يف  الرايضيي  البطلي

   الفيلم،  مع مقارنة فقط هامشي  موضوع   فهي الرايضة  أما فقط، بعض مع أتقلمهما  أحداث  تتواىل وكيف  الشقة  نفس يف ( حسن سعاد)

 يل(: . ابلنسبة للفرضية اخلامسة )فئة كيف ق5

  الرايضة   أن  أو  الرايضة   على  تشجيع ال  هدفها  كان  إذا  وفيما  الرايضية،  العربية  السينمائية  األفالم  من  الرئيسي  اهلدف  معرفة  إىل  هتدف  واليت
  ايضة، الر   على  التشجيع   حاولت%    13.79  وبنسبة  فقط  عربية   أفالم   4:  أبن  جند   فإننا  الدراسة  بيانت   جدول  ووفق .  األفالم  يف  فقط   اثنوية  كانت

  ووفق   86.21  وبنسبة   عربيا   فيلما  25  بلغت   دوق  جدا   هامشية  اثنوية   فيها  الرايضة  وإمنا   الرايضة  عن  البعد  كل  بعيدة  العربية  األفالم  ابقي   أن  حي  يف
 . ذاته الفيلم  هدف تغريمل تبعا  الرايضية  العربية السينمائية  األفالم بي فروق  توجد:  بــــ القائلة 1H البديلة  الفرضية نقبل  فإننا النتائج هذه

  الرايضية   املمارسة  ثقافة  زرع  حتاول   اليت   األفالم  تلكم  إىل   يرقى  ل  الرايضية  السينمائية   لألفالم  العريب  اإلنتاج  جل  أن  النتيجة  هذه   من  واملعن
 كرة   البيسبول،  السلة،   كرة )  اجملتمع  رايضة   ثقافة   نشر   مها  رئيسيان   توجهان   جند  مثال   األمريكية   الرايضية   األفالم   ففي  اجملتمع،  يف   ذاهتا   الرايضة  ثقافة   أو

  السينمائية   أفالمنا  يف  ولكن (.  إخل...الطموح  الرايضي،  التعصب  حماربة  التدريب،   طرق)  املمارسة  ثقافة  نشر   هو  والثاين  ، (إخل..األمريكية  القدم
 املرأة  ، (1980)  عقله   فقد   رجل   ،(1974)   األبطال :  مثل  فالم أ  ففي   جدا،  هامشي   موضوع   الرايضة   جند   دراستنا  إليه   وصلت   ومثلما   العربية   الرايضية 
  إخل،(...2015)  راجل  ظهر  من  ،(2012)  الزوجية  غش  ،(2005)  السابعة  حلاسةا  ،(1997)  البطل  ،(1990)  كابوراي  ،(1987)  احلديدية

  سبق  مما  العكس  وعلى . فقط اثنوي  كعنصر   رايضةال استخدام  ببساطة  مايعن وهو  اليدين،  أصابع   تتجاوز ل مشاهد يف  الرايضة  بتوظيف قامت  جندها
  حلم :  فيلم   مثل   الرايضيي  األبطال  تصنع  اليت  الظروف  ملعايشة  العريب  املشاهد  نقل  لاألق  على   حاولت  الواحدة  اليد  أصابع  تتجاوز   ل  عربية  أفالما  فإن

  وأخرى (.  1988)  الثالثة   الدرجة :  فيلم  مثل   الرايضة   اايخبب  العام   الرأي   تنوير  أخرى  جهة  من  وحاولت   ،(2009)   العاملي:  وفيلم (  2008)  العمر
 (.  2008) ة الزمهلوي: كفيلم   الرايضي التعصب  ظاهرة على الضوء  ألقت

 . ابلنسبة للفرضية السادسة )فئة ماذا قيل(: 6

  الدراسة  بيانت  جدول  ووفق . الرايضية العربية  السينمائية  األفالم  يف  عدمها من الرايضية  املصطلحات  استعمال  مدى معرفة  إىل  هتدف  واليت
 عربية   أفالم   5  جند   حي   يف   الرايضية،   السينمائية   العربية   فالم األ  من   فيلم   اي  يف   الرايضي   للتخصص   الرايضية   املصطلحات  استعمال   انعدام :  جند   فإننا
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  عربيا   فيلما  24  بلغت  وقد  صطلحاتامل   تلكم  تستعمل  مل   األفالم  غالبية  أن  غري   متوسطة،  بدرجة  الرايضية  املصطلحات  استعملت  17.24   وبنسبة
  ملتغري   تبعا  الرايضية  العربية  السينمائية  األفالم  بي  فروق  توجد  ل:    بــــ  القائلة  0H  الصفرية  الفرضية  نقبل  فإننا  النتائج  هلذه   ووفقا  82.76  وبنسبة

 . الرايضية املصطلحات  استعمال

  للمشاهد   الرايضية   املصطلحات  وتلقي   نشر   على   يعمل  ل   ببساطة  الرايضية   نمائيةالسي  لألفالم   العريب  اإلنتاج   أن  النتيجة   هذه  من   واملعن
  واليت   األفالم،  تلكم  يف   ذاهتا   الرايضة   لستعمال   الرئيسي   اهلدف   إىل   ابألساس  يرجع   ذلك   يف   والسبب   الرايضة،   واضيع مل   تطرق  كونه   رغم   وهذا  العريب،

 النظر   عدم   إىل   السابقة   الفرضيات   يف   أشرن   وكما   األصل   يف   نبع   ابلطبع   هذا  وكل .  قصته  يثيات ح  يف   املخرج   حيتاجه  الذي   الدرامي   القالب  تتجاوز   ل
  اإلغراء،  الفقر، )  الرايضة  غري   أخرى  مواضيع   عن   يتحدث  قوالبها  جل  اليت   الرايضية  السينمائية   العربية   فاألفالم  ذاته،  حد  يف   كهدف  للرايضة

 ل   الرايضة،   غري   أخرى   ألمور   يسعى   الذي   فقط   الفيلم  بطل   جيسده   اثنواي   شيئا   الرايضة   من   جيعل   رئيسي ال  وهدفها  ، (إخل .....الربئ  املتهم  اإلقطاعي،
 رايضية  مصطلحات  وجود   ننتظر   أن  ميكننا   ل   أخرى  جهة   ومن .  أخرى  دون  رايضة  متيز   اليت  الرايضية  واملصطلحات  للمفاهيم  تتطرق  أن   بتاات   يعقل

 اع مس  نتوقع  أن  ميكننا   فقط   وحينئذ  الرايضية،  املنشأة  أو   القاعة  داخل  فيلم  أي   ثلثي   يف  العربية  الكامريا   نشاهد   مل  إذا  العربية   األفالم   أحد  يف  وتوظيفها 
 . حبتة رايضية  مصطلحات

 . ابلنسبة للفرضية الرئيسية: 7

  جلدول   ووفقا  فإنه   العريب،   د للمشاه  الصحيح   الرايضة   مفهوم   بنقل  الرايضية   العربية  السينمائية   األفالم  اهتمام  مدى   معرفة   إىل   هتدف   واليت
 :  اآليت جند فإننا اعتمدنه لذيا التحليل فئات لنظام  ووفقا  حدى،  على فرضية  كل  نتائج يوضح الذي  الدراسة بيانت

 :مايلي وجدن الرايضية،  العربية السينما أفالم بنقله  تقوم الذي ما  : قيل  ماذا فئة •
 .الرايضات من  غريها دون  القدم كرة  ىعل الرتكيز (: األوىل  الفرضية )  الرايضة نوع  -
 الرايضية  حاتاملصطل استعمال عدم (: السادسة  الفرضية) عدمها  من الرايضية  املصطلحات -

 . وندر  مومسي(: الثانية الفرضية)الرايضية  العربية السينمائية  األفالم وعرض   إنتاج  وقت  :قيل مىت  فئة •
 :  اآليت وجدن  لرايضية،ا العربية السينما أفالم ماهية  : قيل كيف  فئة •

 . للرايضة الذكوري النمط تدويل(: الثالثة الفرضية) البطل  شخصية -
 .أخرى  مواضيع عن ابحلديث والنشغال  الرايضة على الرتكيز عدم (: الرابعة فرضيةال) الفيلم  قالب -
 . الرايضية املمارسة على  التشجيع عدم(: اخلامسة الفرضية ) الفيلم هدف -

  ل   الرايضية   ربيةالع  السينمائية  األفالم  :بــــ  القائلة  0H  الصفرية   الفرضية  نقبل   فإننا  السابقة  التحليل  فئات  جمموع   يف  ذكره  سبق  ما  وألجل
 . العريب للمشاهد الصحيح الرايضة مفهوم  بنقل  هتتم 

  تشجيع   تتجاوز  ل  العريب  لشارعا  فثقافة   أصال،   الرايضية  املمارسة  على  يشجع   ل   اجتماعي  نظام  يف   متوقعة  احلقيقة   يف  النتيجة  هذه
  مشهد   سوى  الرايضة  يف  ليرى  والذي  العربية   البالد  كل  يف  السياسي  امالنظ  عن  نهيك   فقط،  الرايضية  املنافسات  مواسم  يف  الرايضية  العربية   املنتخبات

 سينمائية   جمازفة   سوى  ليس  العرب  ملخرجيوا  للكتاب  ابلنسبة  ذاته  حد  يف  الرايضة  موضوع   فإن  أخرى  نحية  ومن.  لغري  الشعوب  تسلية   مشاهد  من
  املفروض   الرايضية  للفلسفة   األفالم   تلكم   فقدان   بسبب  سواء   أصال،   النوع  هذا  ن م  افالم  مشاهدة  على   العريب  املشاهد  إقبال  عدم  أمام   التعبري   جاز  إذا

. عموما  والطابوهات  واإلدمان   واإلغراء  الرقص  أفالم  يف   عليها  اعتاد  واليت  ملشاهدهتا،  انتباهه   جتذب  حمفزات  وجود   عدم   بسبب  أو  فيها،   تواجدها
 مفككة  منها   الكثرة  بل  الرخيص،   األدب  من   قصصها   أغلب   أن   العربية،   األفالم   ى عل  يؤخذ   ما   أول   إن : "سليمان  حلمي   حممد   يقول  وكما   ببساطة

 معي،   غرض  إىل  هتدف  ل   الغالب   يف  أهنا   كما   حقيقتها،  لى ع  البشرية   الطبائع  فيها  تراعى  ول   أواخرها،   مع   أوائلها  تتفق   ل   اإلهاب   مهلهلة   األوضاع، 
: سليمان .)"جوااب  حير  مل   خالصته  عن  أحدن   وسئل  فيلم   مشاهدة   من   فرغنا  إذا   حىت   تناسق،  ما   غري   يف  األخرى  إثر   الواحدة   منساقة   فيها   فاحلوادث
 ( 28-27، ص: 1961
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IV-   :اخلالصة 

 :  اآليت خُلصت إىل الدراسة هذه  فإنإدراجه يف هذا املقال  سبق ما  خالل من
 )الفرضية الرئيسية(.  العريب هدللمشا  الصحيح الرايضة مفهوم  بنقل  الرايضية العربية السينمائية األفالم هتتم ل -
 الرايضات )الفرضية األوىل(.  من غريها  دون القدم كرة  رايضة على الرايضية العربية السينمائية األفالم  ركزت -
 )الفرضية الثالثة(.  للرايضة  الذكوري النمط وتدويل برتسيخ الرايضية العربية  نمائية السي األفالم  وتقوم قامت -
 )الفرضية الثانية(.  الصدور وندرة( أخرى دون فرتات) مومسية الرايضية  بيةالعر  السينمائية  األفالم -
 الرابعة(.  )الفرضية  الرايضة غري  أخرى مواضيع عن  ابحلديث الرايضية  العربية  السينمائية  األفالم  هتتم  -
 ة(. )الفرضية اخلامس الرايضية املمارسة  على الرايضية العربية السينمائية األفالم  تشجع ما  جدا ندرا -
 )الفرضية السادسة(.  متاما  الرايضية املصطلحات  بنشر  الرايضية العربية السينمائية األفالم هتتم ل -

ف   بلغ   واليت  الرايضة،  عن  حتدث  اليت  السينمائية  العربية  األفالم  كافة  وحصر  بتعداد  قامت  قد  بساطتها،  على  الدراسة  هذه  إن وعموما، 
 امليدان   هبذا   الهتمام   عدم   ببساطة   يوضح  ما   وهو   الرايضة،   غري   أخرى  ملواضيع  تطرقت   اليت   األفالم   لف آ  مع   مقارنة   فقط   عربيا   فيلما   29  تعدادها

  العربية   السينما  فُصناع.  ابلضبط  األفالم  من  النوعية  هذه  ومشاهدة  بتتبع  أصال  العريب  املشاهد  اهتمام  وعدم  جهة،   من  العربية   السينما  ُصناع  عند
  حبيس   ظل   فقد   العريب   املشاهد   أما   اإلجتماعية،   التنشئة   يف   البالغ   الدور   له   والذي   عموما   اإلعالم   جهاز   يف   هبا  وطي املن   أدوارهم   أداء   من   انسحبوا
  من  قرهبا   ومدى  كاإلغراء  جذب  عناصر   من  فيها   يتوفر  مبا  مرتبطة  لألفالم  مشاهدته  أضحت   حىت  األفالم  ملشاهدة   الساذج  الثقايف  التنميط

 قاله  ما   عليها   يصُدقُ   األخرية  هذه .  الغربية  السينمائية  اآللة   تنتجه   مبا   منبهرين  -ومشاهدين  ُصنَّاًعا   -  كليهما  جند  ك ذل  من   العكس   وعلى .  الطابوهات
"لقا  حي  سادول  جورج  العاملي   السينمائي  املؤرخ   العام  منذ   الستقالل  إىل  تقريبا  العربية  الدول  كل  دفعت  قد'  الستعمار  تصفية'  كانت  إذا:  

 ( 521، ص:1968.)سادول: "املنال  بعيد يزال ما  أمر  البالد هذه شاشات' استعمار يةتصف' فإن  ،1945

 قاد السينمائيي(، فإن آفاقها واقرتاحاهتا تتمحور حول: ومبا أن هذه الدراسة تعترب األوىل من نوعها يف العامل العريب )فيما عدا مقالت الن
 الدراسة   هذه   وأن   خاصة   العربية،   البلدان  من   وغريها   مصر)  العريب   العامل   يف  املنتجة   الرايضية   ربية الع   األفالم  كافة  لدراسة  الباحثي  جهود  تظافر   ضرورة -

 . (حصرا املصرية لألفالم فقط تطرقت
  دم وع  الرايضية،  السينمائية  اإلنتاجات  كافة  ودراسة  مبعاجلة  وهذا  علمية،  بطريقة  السينمائي  النقد  جملال  الرايضة  جمال  يف  الباحثي  إقحام  ضرورة -

 . السينمائيون النقاد يقوله  مبا  الكتفاء
  يف   املناسب  التاثري  إىل  للوصول  الرايضة  فلسفة  بتوظيف  وهذا  العريب،  العامل  يف  األفالم  هذه  إنتاج   عليها  يقوم   اليت  الفلسفة  يف   النظر  إعادة -

 . األفالم لتلكم  درامية ضرورة  جمرد  الرايضة جعل  وعدم املشاهدين،
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