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 ملخص البحث:

جداد اه عن األا ورثنإذا كان التراث األدبي يعتبر من المميزات الخاصة للتراث المادي وظهر مرتبطاً بفن الكتابة، وهو م

يته ال أن أهمنوعه إتأو ما تركه األوائل، فإنه وسيلة متميزة من وسائل التعبير الحضاري في أدب أمة ما، وعلى الرغم من 

المجتمعات وتغير هيكل المجتمع  استمرارية صلة بين الماضي والحاضر والمستقبل، إذ يساعد علىترجع إلى أنه يعزز ال

يع م بين جمز السالليصبح أكثر سمواً ورفعة، وله دور كبير في حياتنا في تعزيز التماسك االجتماعي، والمساعدة في تعزي

وب الخاصة بالشع ةبر التراث رمزاً للهوية واإلنسانيالناس من خالل دوره في تحسين الثقة والمعرفة المشتركة، كما يعت

 ي تعزيز االقتصادات المحلية وزيادة معدالت التنمية. ف وره أو مساهمتهد المختلفة، باإلضافة إلي

من  ثي لرائعة) أحد أنماط فن الجرافيك ( دراما المعالجة الجرافيكية للنص الترا  وبحثنا يدور حول تناول فن الكوميكس

لي اوالسرد الجم الليالي العربية ) ألف ليلة وليلة ( خاصة قصة شهرزاد بما فيها من جماليات العجيب والغريب،روائع 

ن ند اإلنساعيمثل  للنص األدبي الذي وجد مرة واحدة وإلي األبد في ألف ليلة وليلة، وتعتمد في الحكي علي الفضول الذي

مدة التي وقدرة علي أسر المتلقي طوال أكثر من ثالث سنوات وهي ال فس السامعفي ن  الدافع الكتشاف الغرائب بإيقاع

القتل، وهي أحد أنماط  شهرزاد في سرد حكاياتها العجيبة والغريبة علي مسامع الملك شهريار المصاب بحمي استغرقتها

ن يكون عجيباً وغريباً، وأقصي مداه كي يبدو أ قب أو تمده إليع السرد المعروفة في األسمار والتي تقلب العالم رأساً علي

ك في امتال عجيبة اإلنسان قادراً علي اكتشاف بقاع بعيدة وأشياء أو أمكنة غير مألوفة وكائنات غير معروفة، لها قدرة

 .أحاسيس السامع، ال أحد يشك في غزارة السرد عند شهرزاد كغريزة النحل في صنع أقراص العسل

  الكلمات المفتاحية:

 شهرزاد. ،النص التراثي ،المعالجات الجرافيكية ،الدراما ،فن الكوميكس

Abstract: 
If the literary heritage is considered one of the special characteristics of the tangible 

heritage, And it appeared associated with the art of writing, It is what we inherited from our 

old grandparents or what the early adopters left, It is a distinct means of civilized expression It 

is a distinct means of civilized expression in the literature of any nation, Despite its diversity, 

its importance is due to its strengthens the link between the past, the present and the future,  It 

helps sustain societies and its Changed the structure of society to become more elevated and 

higher  It has a great role in our life in promoting social cohesion and its helping to promote 

peace among all people through its role in improving confidence and Common 
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knowledge, Heritage is also a symbol of the identity and humanity of different peoples, In 

addition to its role and contribution in strengthening local economies and it helps to increase 

the rates of development. 

 And Our research revolves around the Art of Comics (One of the graphic art styles)  dealing 

with the drama of the graphic processing of the heritage text of the masterpieces of the 

Arabian Nights (One Thousand and One Nights), Especially the story of Sharaz-de, including 

the aesthetics of  wonders and the stranges, And the aesthetic narration of literary text that 

existed once and for all in One Thousand and One Nights, And the Storytelling relies on 

curiosity, which represents the motivation for the human being to discover stranger 

things with rhythm in the same hearer And the ability to grab the receiver's attention  For 

more than three years- this is the time it took Sharaz-de to tell her wonders and stranges 

tales for  Shahryar King , who was afflicted with a Fever of killing and One of the styles of 

narration is known in the evening that turned the world  upside down or extend it to its fullest 

extent in order to appear strange and wonder,  And the person could be able to discover 

faraway places, unfamiliar things or places, and unknown creatures, it has a wonderful ability 

to possess the hearer's feelings ،No one doubts the plethora of Sharaz-de's narration of tales 

like the ability of bees to make many honeycombs. 

Key Words:  
Comics Art, Drama, Graphic Processing, Heritage Text, SHARAZ-De. 

 

 المقدمة :  .أ

ألجداد ثناه عن اما ور إذا كان التراث األدبي يعتبر من المميزات الخاصة للتراث المادي ، وظهر مرتبطاً بفن الكتابة، وهو

من تنوعه إال أن  على الرغم( و ١أو ما تركه األوائل، فإنه وسيلة متميزة من وسائل التعبير الحضاري في أدب أمة ما ) 

مرارية لى استعأهميته ترجع إلي أنه يعزز الصلة بين الماضي والحاضر ويسهم بشكل ما في صياغة المستقبل، إذ يساعد 

ياتنا، ي في حالمجتمعات وتغير هيكل المجتمع ليصبح أكثر سمواً ورفعة، بما له من دور في تعزيز التماسك االجتماع

كما يعتبر التراث  ( ٢السالم بين جميع الناس من خالل دوره في تحسين الثقة والمعرفة المشتركة ) والمساعدة في تعزيز 

يضاً على ساعد أرمزاً للهوية واإلنسانية الخاصة بالشعوب، باإلضافة إلي مساهمته في تعزيز اإلقتصادات المحلية، وي

  .( ٣) ان للتراث من زخارف وحروف وأشكال وألو أن عظمة اى فن نجدها فى التوظيف الجيدزيادة معدالت التنمية، 

لتراثي اللنص  وبحثنا يدور حول تناول فن الكومكس ) أحد أنماط فن الجرافيك المعاصر ( دراما المعالجة الجرافيكية

ة وبالغريب ب والغلرائعة من روائع الليالي العربية ) ألف ليلة وليلة ( خاصة قصة شهرزاد بما فيها من جماليات العجي

ضول الذي لي الفالسرد الجمالي للنص األدبي الذي وجد مرة واحدة وإلي األبد في ألف ليلة وليلة، وتعتمد في الحكي ع

ث سنوات من ثال يمثل عند اإلنسان الدافع الكتشاف الغرائب بإيقاع في نفس السامع وقدرة علي أسر المتلقي طوال أكثر

القتل،  اب بحمىسرد حكاياتها العجيبة والغريبة على مسامع الملك شهريار المصوهي المدة التي استغرقتها شهرزاد في 

باً يبدو عجي داه كيممستخدمة أحد أنماط السرد المعروفة في األسمار التي تقلب العالم رأساً على عقب أو تمده إلي أقصي 

جيبة ها قدرة علروفة، ألوفة وكائنات غير معوغريباً، تجعل اإلنسان قادراً علي إكتشاف بقاع بعيدة وأشياء أو أمكنة غير م

 .( ٤ي غزارة السرد عند شهرزاد كغريزة النحل في صنع أقراص العسل ) فال أحد يشك  -في امتالك أحاسيس السامع



 2021بريلا                        (                              2عدد خاص ) –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 
 الموتمر الدولي السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول"

 

537 

شكلة ك هي إشكالية أو ملذا كانت تل -في حكايات شهرزاد صعوبات تتحدى مخيلة القارئ جمالية ووحشية تفوق خياله 

ماليات جستدعى ايتم تناول نص أدبي من التراث جرافيكياً ؟ اإلبداع األدبي للنص التراثي شهرزاد الذي  البحث : كيف

 ص األدبي،ية النعلم البالغة عند شهرزاد هل يقابله ابداع في السرد التشكيلي ؟ أو تناص يكشف عن الرابطة بين ابداع

ثي لنص التراللعربية االمعالجة الجرافيكية تقديم رائعة الليالي وابداع السرد التشكيلي، وهل يستطيع فن الكومكس ودراما 

لصلة بين عزيز ا"شهرزاد" لذائقة المتلقي ؟ هذا ما سنحاول بحثه في دراستنا هذه نظراً ألهمية الموضوع والبحث في ت

ة قديم رائعهو ت الهدفالماضي والحاضر وصياغة المستقبل ، وتعزيز التماسك االجتماعي ، وتأكيد الهوية لدى المتلقي، و

ن طريق عوميكس الليالي العربية ) شهرزاد ( للصغار والكبار داخل البالد وخارجها، وتعزيز الدور االتصالي لفن الك

و أرض بحثنا ، ويفتتحقيق ومقابلة القيم الجمالية والوظيفية لعناصر تصميم الرسوم المتتابعة بشكل يؤكد دراما األحداث

القيم  أن مقابلةزاد، وميكس يلعب دوراً ابداعياً ودرامياً في المعالجة الجرافيكية للنص التراثي شهردراستنا، أن فن الكو

عربية لليالي اللشرق ااالجمالية ذات الطابع االبداعي أم االبتكاري الذي يتسم باالصالة والمرونة لفن الكوميكس مع رائعة 

 لهوية.وتعزيز ا لمتلقيققا دوراً هاماً في االتصال بفاعلية مع ذائقة ا"ألف ليلة وليلة" للنص التراثي لقصة شهرزاد أن يح

 لتراثياوجاءت حدود البحث الموضوعية لتتناول دراسة حالة لمعالجة فن الكوميكس جرافيكياً بشكل درامي للنص 

جائزة  ونال( وهو من أفضل ثالث مبتكرين في إيطاليا،  Sergio Toppiشهرزاد للفنان اإليطالي سيرجيو توبي ) 

لي حداث هذه الليام، هذا والحدود المكانية : تشير غالبية المراجع إلى أن أ١٩٧٥أفضل فنان إيطالي لفن الكوميكس عام 

 ول :بعاد، األالثة أثبينما الحدود الزمانية لها العربية وقعت في جنوب غرب قارة آسيا ) بالد الهند وإيران وبغداد ( 

فيكية ة الجرايتناول زمن المعالج والثاني :قت أو زمن كتابة التراجم أو المخطوطات، يتناول محاوالت الكشف عن و

 يتناول زمن الحكي على مسامع الملك شهريار. والبعد الثالث :لسيرجيو توبي، 

  هذا ويستخدم الباحث المنهج الوصفي ودراسة الحالة، وتضم الدراسة محورين هما:

، افيكيةالكوميكس وخصائصه وأهم رواده، والتعريف بدراما المعالجات الجر المحور األول: يتناول التعريف بفن

 والتعريف بقصة شهرزاد كنص تراثي يتسم باالبداع.

نفيذها تي قام بتد ( الالمحور الثاني: يتناول التعريف بالفنان اإليطالي " سيرجيو توبي " بإختصار ثم تناول قصته ) شهرزا

تلقي هذا رئ أو المم للقاة والتحليل أو التفسير، والتعرف على القيم الجمالية التي جعلته يقدمستخدماً فن الكوميكس بالدراس

 اجع.ليها المريوصيات النص التراثي الرائع لليالي العربية باقتدار باعتبارها دراسة حالة، ثم يلي ذلك نتائج البحث والت

 أ.أ مشكلة البحث:

دبي م نص أالجرافيك بشكل عام وفناني فن الكوميكس بشكل خاص في تقدي تتمثل في التحدي القوي الذي يواجه فناني

 -تراثي رائع وهام لذائقة المتلقي ـ لذا يمكن صياغة المشكلة في عدة تساؤالت على النحو التالي: 

 ف يتم تناول نص أدبي من التراث جرافيكياً؟كي -١

 السرد التشكيلي؟ ل يقابل اإلبداع األدبي للنص التراثي شهرزاد ابداع فيه -٢

ي الهام لنص التراثلتي يستطيع بها فن الكوميكس ودراما المعالجة الجرافيكية تقديم رائعة الليالي العربية ااما الكيفية  -٣

 "شهرزاد" لذائقة المتلقي؟

 أ.ب. أهمية البحث:

  هوية من قاً للرمزاً وتحقييعتبر تناول فن الكوميكس للتراث خاصة الليالي العربية وقصة شهرزاد على وجه الخصوص

 خالله يرتبط اإلنسان بثقافته وأماكن أسالفه.
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 .تعزيز الصلة بين الماضي والحاضر لصياغة وهندسة المستقبل 

 المعرفة لثقة وتعزيز التماسك االجتماعي والمساعدة في تعزيز السالم بين جميع الناس، من خالل دوره في تحسين ا

 المشتركة للتراث.

  ية ثرية وتنمماكن األاالهتمام بالتراث يساعد علي زيادة معدالت التنمية في البالد ) عن طريق السياحة في األكما أن

 الحرف التقليدية التراثية (.

  وائع رتقديم ويلعب فن الكوميكس دوراً اتصالياً يخاطب وجدان المتلقي الكبير والصغير درامياً عن طريق تجسيد

 (. ٦سرد البصري اإلبداعي ) التراث العربي عن طريق ال

 

 أ.ت. هدف البحث:

 ها.بالد وخارجاخل الكيفية تقديم فن الكوميكس لرائعة الليالي العربية والنص التراثي لقصة شهرزاد للصغار والكبار د 

 .يعزز فن الكوميكس الدور االتصالي للتراث مع االبناء بشكل جمالي 

 

 أ.ث. فروض البحث:

  ًدرامياً في المعالجة الجرافيكية يتوافق مع النص التراثي شهرزاد.فن الكوميكس يلعب دورا 

  لعربية اة الليالي ع رائعمالقيم الجمالية ذات الطابع االبداعي أو االبتكاري لفن الكوميكس في مقابلة أو تناص أو مشاكلة

 ) ألف ليلة وليلة ( النص التراثي لقصة شهرزاد.

 قي.رزاد هامة في التواصل وتعزيز الهوية ومخاطبة وجدان المتلالمعالجة الجرافيكية للنص التراثي شه 

 

 أ.ج. حدود البحث:

 زاد للفنانثي شهرالحدود الموضوعية: تتمثل في دراسة حالة لمعالجة فن الكوميكس جرافيكياً بشكل درامي للنص الترا 

 ". Sergio Toppi -اإليطالي " سيرجيو توبي 

 غرب وجنوب قارة آسيا ) بالد الهند وإيران والعراق (. الحدود المكانية: تشير المراجع إلى 

 الهندية وافدين الحدود الزمانية: ترجع أصولها إلى القرون القديمة والوسطى لحضارات مختلفة كالمصرية وبالد الر

قل إلي النة االضافوكذلك الفارسية إنها كتبت علي شكل المخطوطات بداية فكانت أقدمها في بغداد، ثم سوريا يليها مصر ب

يالدي لثامن الملقرن االشفهي، واألصول المترجمة التي تعرف عليها العالم ستة نماذج، الترجمة األولى والثانية كتبت في ا

يري ا " الجهشة كتبهمن عمل الفارسي " هزار أفسان "، والنسخة الثالثة كتبت في القرن التاسع الميالدي، والنسخة الرابع

 صرية، أماات الما النسخة الخامسة كتبت في القرن الثاني عشر الميالدي وهي سلسلة من الحكاي" في القرن العاشر بينم

قصص  فة الىالنسخة السادسة أمتدت كتابتها حتى القرن السادس عشر، والقصص فيها بقيت كما القصص السابقة باالضا

ة وليلة قبل (، لذا لم تكن هناك ألف ليل ٧ من الحمالت الصليبية وقصص أخرى أتى بها المغول إلى الشرق األوسط )

 د الفرنسيعلى ي الترجمة األوروبية عندما فتن األوروبيين بسحر حكايا الشرق، هذا وأول نسخة من الكتاب تمت ترجمتها

نجليزية مة اإل" أنطوان غاالن "، ثم ترجمت إلي لغات أخرى منها اإلنجليزية واأللمانية، وأشهر هذه التراجم الترج

 حبها " إدوارد وليام " إلحتوائها على مالحظات مميزة ودقيقة.لصا

 بي " سيرجيو تو طالي "وزمن المعالجة الجرافيكية لقصة شهرزاد رائعة الليالي العربية " ألف ليلة وليلة " للفنان اإلي

 ته.ي حيام، وهي واحدة من أبرز الكوميكس التي قدمها ف١٩٧٩فقد قام بتقديم أو تنفيذ نسخته المصورة عام 

 .وأخيراً استغرقت أو استمرت بطلة القصة شهرزاد لمدة ثالث سنوات تحكي على مسامع الملك شهريار 
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  أ.ح. منهجية البحث:

داً علي اعتما يستخدم الباحث المنهج الوصفي وهو مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوع

و ألي نتائج لوصول إومعالجتها وتحليلها تحليالً كافياً ودقيقاً الستخالص داللتها واجمع الحقائق والبيانات وتصنيفها 

وفن  راسة الحالة للفنان اإليطالي " سيرجيو توبي "هذا بجانب د -تعميمات عن الظاهرة أو الموضوع محل الدراسة 

 (. ٨تحليلية )  الكوميكس الذي قدم به النص التراثي لرائعة الليالي العربية قصة شهرزاد دراسة

 ب. المحور األول :

إلى  إلضافةيتناول التعريف بفن الكوميكس نشأته وخصائصه ورواده، باعتباره أحد أنماط فن الجرافيك المعاصر، با

 التعريف بدراما المعالجات الجرافيكية والتعريف بقصة شهرزاد.

  (: Comics Artب.أ. أوالً : التعريف بفن الكوميكس ) 

يه فتحدثون يرسومي جديد وشكل من أشكال تعبير فنانيه عن العالم حولهم أو عن عالم مختلف من صنع خيالهم، هو فن 

 (. ١٠ده البشر) (، عالم خيال يقو ٩عن الخير والشر والجن والمالئكة والخوارق واألخالق والبطولة وغيرها الكثير ) 

 ب.ب. ثانياً : نشأته :

شر ، فالبابعة لها خصائصها ، موجودة منذ بدء الخليقة، ومنذ تعلم البشر الرسمفن الكوميكس هو قصص مصورة متت

ثالً في مليفية يحبون رواية الحكايا، والرسم أيضاً، فكان مزج الحكايات مع الرسوميات موجوداً من الحضارة الهيروغ

 ة كقصة إيزيسلجدارية الفرعونيعام وثالثة آالف عام قبل الميالد من خالل الرسومات ا ٤٠٠٠مصر في الفترة ما بين 

 المختلفة لمعابداوأوزوريـس الـمـسـجـلة على معبد فيلة بأسوان، وأوبرا عايدة وغيرها من القصص المنتشرة على جدران 

 تين.ية سنس( أو في روما القديمة ) أعمدة تراجان ( أو مثالً المحاكمة األخيرة لمايكل أنجلو في كاتدرائ ١١) 

لك أن ة (، ذالً هو من اللغة اإلنجليزية فكلمة كوميك ) وجمعها كوميكس ( تعني ) الرسوم المضحكهذا والتعبير أص

لعربية(، دنا االكوميكس أول ما رسمت كانت عبارة عن مقاطع أو رسوميات مضحكة في الجرائد )تشبه الكاريكاتير في بال

بآخر،  الكوميكس بشكل أو الجميع يعرف -حديثاً  تلك القصص والصور المتتابعة المرسومة يدوياً أو بواسطة الحاسوب

اهد أو لم يش عنكبوتمن منا مثالً لم يسمع بسوبر مان؟ أو بالرجل الوطواط أو بالرجل الحديدي، من منا ال يعرف الرجل ال

تلك مثالً تمأفالمهم؟ المسلسالت حكت قصصهم سواء كانت رسوماً أو مؤداة بممثلين حقيقيين؟ شخصية الرجل الوطواط 

 أكثر من مئة وخمسين مسلسالً وفيلماً عنها.

ن مناك أكثر هر أن يعرف فن الكوميكس عالمياً بإسم الشريط المرسوم ومعناه شريط متتابع من الصور المرسومة غي

 مصطلح لهذا الفن على النحو التالي :

 لشريط المرسوم.ا( وترجمته  Band Dessineeالمصطلح الفرنسي : )  -١

 لحرفية الشرائط أو الشرائح.( وترجمته ا Stripsالمصطلح اإلنجليزي : )  -٢

 (. ١٢سوم الكوميدية أو الهزلية ) ( وترجمته الر Comicsالمصطلح األمريكي : )  -٣

 (. Mangaذا والكوميكس الياباني ال يدعي بالكوميكس عموماً بل يدعى ) ه -٤

 ب.ت. ثالثاً : خصائص فن الكوميكس : 

 :ا ما يلي ئص منهنظراً ألنه فن يستخدم المؤثرات البصرية في مخاطبة المتلقي صغيراً أم كبيراً فإنه يتمتع بعدة خصا

 استخدام األلوان الجذابة لإلنتباه. -٢      الرسوم الباهرة. -١

 درامي.جو كابوسي قصصي ذو طابع  -٤ ارقين.تحتوي حكايات خرافية عن شخصيات كرتونية أو أبطال خ -٣

 أحداث متالحقة. -٦     شخصيات تتطور مع كل صفحة. -٥
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 نهاية غير متوقعة على اإلطالق. -٨      سيناريو أكثر من رائع. -٧

ات األخري ا مليارات من الدوالرات سنوياً من أرباح الكوميكس المطبوع واألفالم والمسلسالت والمنتجصناعة قوامه -٩

 (. ١٣مما ساعد على انتشارها ) 

العلمية  ت فن الكوميكس وأحداثها تبعاً لالهتمامات الشخصية المختلفة، وهذا التنوع ما بين القصصتنوع موضوعا -١٠

 والمغامرات والقصص المرسومة أو المصورة وجودة فائقة في طباعتها.

  لتسلسل الزمني لتحكي قصة واحدة أو سلسلة من القصص المختلفة.ا -١١

أيضاً بدقة يكاتورية وليب ما بين الواقعية والال واقعية أو الخيالية والكارسم والتعبير وتنوع األسادقة األداء وقوة الر -١٢

 وجمال وإخراج صفحات القصص المرسومة أو المصورة.

 من ضرسومة الكوميكس أساساً هو عبارة عن رسوميات تحاول أن تحكي قصة، وتأتي الكلمات أو الجمل مكتوبة أو م

يرافق تلك الرسوميات ما يدعى بالمؤثرات  (  Bubble -Speech Balloonأو بالون الكالم )  ما يسمى بـ فقاعة

 ( أي مثالً صوت اللكمة أو اإلنفجار مثالً كــ ) بووم (. Onomatopoeiaالصوتية ) 

  لمجمل.ايحدد شكل مستطيل / مربع الرسوميات عبر حجم تأثيره في القصة، أو جماليته أو مفاجأته على صعيد 

  فمرحلة  لتلويناترسم الكوميكس عادة باألبيض واألسود ليأتي بعد ذلك التحبير ثم تأتي مرحلة شديدة األهمية وهي

ن آي أن مختصو كتابة الكالم فوق الصور / الرسوميات، وما ال يعرفه كثيرون هو أن كل قسم من هذه األعمال يقوم بها

ين وفي النهاية ( وهم بالتالي يختلفون عن الملون Pencilersيين ) ( يختلفون عن الرسامين األصل Inkersالمحبرون ) 

 ( ألن لكل قسم خبراءه وفنانوه. Lettersتأتي كتابة الكلمة ) 

 

 ب.ث. رابعاً : أهم رواد فن الكوميكس :

م والتي عرفناها عربياً حينما ترجمت ١٩٢٠غامرات ) تان تان ( عام " في م Herge -الفنان البلجيكي : " هيرجيه  -١

 (. ١٠في نهاية القرن الماضي ) فترة الثمانينيات ( ) 

" التي  ucky lukeL -كر شخصية راعي البقر الظريف " الكي لوك " مبت Morris -"الفنان البلجيكي : " موريس  -٢

 عاشت في وجدان القراء.

لمتسلسل ـال فـن الكـومـكـس, وأبـتـكـر مـصطلح الفن ا" : هــو اإلســم األشـهر فـي مـج Will Eisner -ر " ويل إزن -٣

 "Sequential Art ." 

" : اكتسب شهرته من رسم الكوميكس في مراهقته, حيث دخل مجال  arvy KurtzmanH -" هارفي كيرتزمان  -٤

 عام.١٨صناعة كتاب الكوميكس التجاري باكراً وهو في سن 

( وقد عمل زمناً في شركة  Hulk" : مـصمم شخصية كابتن أمريكا والبطل الخارق )  yJack Kirb -" جاك كيربي  -٥

 "Marvel ." 

 Marvelوهو من صنع البطل الخارق رجل العنكبوت أو سبايدر مان في ""  Steve Ditko -" ستيف ديتكو  -٦

Comics." 

" ويعرف باستاذ الرعب, إذ أن له تأثيراً عميقاً على افالم الرعب, ومن  ernie WrihtsonB -" بيرني رايتسون  -٧

 (. ١٣" مع الكاتب " لين وين ")  Swamp Thingأشهر أعماله في هذا المجال " 

": ويشتهر بأنه واحد من أهم الفنانين األوروبيين الملقب بـ " ميبيوس " والذي  Jean Giraud -" جين جيوارد  -٨

 .يمزج بين السرعة واإلبداع في رسوماته
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 " : فنان كتاب كوميكس أمريكي, وكان واحداً من أكبر فناني الكوميكس خالل الفترة rank MillerF -" فرانك ميللر  -٩

 م.١٩٨٠-١٩٧٠ما بين 

 Maus I / MausII / Here My": فنان أمريكي من أشهر أعماله )  Art Splegelman -" آرت سبيجلمان  -١٠

Troubles Began .التي بحث فيها حياة والديه ) 

 م.١٩٣٨خصية سوبر مان وهي من إبداع المؤلف " جيري سيفل " والرسام " جوشوستر " وظهرت عام ش -١١

 

 راما المعالجات الجرافيكية :ب.ج. خامساً : د

ون يقلدون رضها ممثلنية يعبأنها حكاية لجانب من جوانب الحياة اإلنسا ب.ج.أ. أوالً : تعريف الدراما في معجم المعاني :

نثري  وأتأليف شعري  -أي الدراما  -األشخاص األصلية في لباسهم وأقوالهم وأفعالهم، بينما في القاموس المحيط : هى 

اشة وقد و الشبة المسرح أيقدم حوار قصة يعالج جانباً من الحياة اإلنسانية، وغالباً ما تكون مصممة للعرض على خش

كسفورد اموس أقتكون دراما أخالقية أو اجتماعية هذا وكلمة دراما مأخوذة من كلمة إغريقية قديمة تعني العمل، وفي 

 ت.اصطالح يطلق علي أي موقف ينطوي على صراع ويتضمن تحليالً لهذا والصراع عن طريق افتراض وجود شخصيا

 وى عاٍل منها مستاعل اإلنساني وغالباً يصاحبها الموسيقى والغناء ويتطلب تأليفتحرص الدراما على االهتمام بالتف 

 الذكاء والطالقة اإلدراكية.

 :تنقسم الدراما إلى ثالث أقسام هى  

 لملهاة أو الكوميديا : أداء تمثيلي يسبب الضحك.ا -١

 لماساة والتراجيديا : عكس الكوميديا، وهى أداء تمثيلي يسبب الحزن.ا -٢

تناول كل عام تدراما التراجيكوميديا : تقع ما بين التراجيديا والكوميديا حيث تعتمد على قصص األساطير، وبش -٣

 )لمسمى اشخصيات أسطورية بعضها ساخر وبعضها باكي كما يمكن إدراج الكوميديا السوداء ببعض أنواعها تحت هذا 

١٤ .) 

  :هذا وتنقسم الدراما إلى قسمين- 

ممثل  ألمريكي وتدور األحداث فيها وتقوم عليقصة العجوز والبحر لـ " أرنست همنجواي " الكاتب امونودراما :  -أ

 واحد فقط , و تسرد األحداث عن طريق الحوار.

دهاش إثارة االنوادث المثيرة والمبالغة في أغلب األحيان, والهدف منها هو اإلثارة والتشويق تتميز بالحو ميلودراما : -ب

 المشاهد.والتوتر لدى 

 رفة، وساحةوالمع أهمية الدراما: تكمن أهمية الدراما في مدى تأثيرها على المتلقين، واعتبارها احدى طرق التعليم 

ن التنفيس عويشها، لعرض األفكار، واألراء والفنون، تتمثل وظيفتها هنا في الترفيه عن األشخاص، وتعكس الحياة التي نع

لواقع ي عن اى الجوانب السلبية للحياة لكونها وسيلة لتوصيل رسالة إلى المتلقالعواطف، كما أنها تسلط الضوء عل

من  ختلجهاالمجتمعي وقضاياه والتعرف على تراثه المادي وغير المادي، أو مناقشة ما يدور عادة في النفس وما ي

 (. ١٥تساؤالت ) 

الدراما  أقسام ا األدبي، األول: ألي قسم منوهنا نطرح سؤالين تجاه قصة شهرزاد التي روتها للملك شهريار في تراثن

  تنتمي أو نضعها؟ الثاني: هل هى مونودراما أم ميلودراما؟

لإلجابة عن السؤال األول يرى الباحث أنه يمكن إدراجها تحت قسم دراما التراجيكوميدي ألنها تعتمد على قصص غريبة 

 ين الجن والمالئكة.وعجيبة كاألساطير ومضمونها يحوي صراع بين الخير والشر ب
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حداث كل األ ولإلجابة عن السؤال الثاني: إننا نستطيع وضعها في نمط المونودراما من وجهة نظر الملك شهريار ألن

ا تتميز يث أنهتحكيها له شهرزاد بطلة القصة هذا من جهة، ومن جهة أخري يمكن وضعها في النمط اآلخر الميلودراما ح

ديه لور ذهنية نه من صبهدف اإلثارة والتشويق وإثارة االندهاش والتوتر لدى المتلقي بما تكوبالحوادث المثيرة والمبالغة 

 تناوله فنيشكيلي خاصة عندما تعرض علي خشبة المسرح أو شاشة السينما أو في الدراما التليفزيونية أو تجسيدها كعمل ت

 الجرافيك لتصميم كتاب بتقنية فن الكوميكس كإتجاه رسومي معاصر.

 ب.ج.ب. ثانياً عناصر البناء الدرامي: بناًء على تحديد أرسطو فهي ستة عناصر:

 المنظر المسرحي. -٦ الغناء. -٥ الفكرة. -٤  اللغة. -٣ الحبكة. -٢ الشخصية. -١

ليه باقي على كمية أشغالها في النص الدرامي الذي تبنى ع اعتبر ارسطو أن الحبكة هى جوهر العمل الدرامي بناءً  -

اماً، تاحداً العناصر، وهى بمنزلة الروح من الجسد، وقد عرف الحبكة: هى ترتيب األحداث، واشترط أن تعرض فعالً و

 بحيث لهذا الفعل بداية ووسط ونهاية، أما مادة الحبكة فهى الشخصية التي تؤديها البطلة شهرزاد.

هور، هذا  للجمكي يكون العمل الدرامي واضحاً  واللغة المستخدمة فيجب التعبير فيها عن الفكرة بدرجة وضوح عالية -

 واللغة قد تكون عادية أو ممتعة كما في قصة شهرزاد.

  ناصر قل العأالغناء المصاحب للعمل الدرامي يهيئ المشاهد لألحداث، بينما المنظر المسرحي فقد اعتبره أرسطو

الشخوص  و تجسدأي العمل الجرافيكي تقدم وتخدم أهمية في العمل الدرامي ويختلف الباحث في هذا الرأي ألن الخلفية ف

 ثالث وحدات مهمة هى:داخل تكوين المشهد مع ضرورة االنتباه على 

 التي تعتمد عليها األحداث. وحدة الزمان -أ

 ي تدور فيها األحداث.وحدة المكان الت -ب

تى يظل ال يسبب التشتت للمشاهد، وححدة الموضوع، إذ يجب أن يكون العمل الدرامي وحدة واحدة غير متعددة حتى و -ج

 (. ١٦مشدوداً إلى األحداث بأقصى إنتباه ) 

 

 ب.ج.ت. ثالثاً : فنانين أعمالهم ذات طابع درامي:

في  ورة دراميةان : " هانز هولباين " األلماني تمثل أو تجسد أعمال الموت وتتميز بالسالسة والبساطة بصالمصور الفن -١

 س عشر " حفر على الخشب ".القرن الخامس عشر والساد

ر ة فقد ابتكصور اإلنجليزي " وليم هوجارث " باعتباره أكبر الفنانين إدراكاً لجوهر الملهاة اإلنسانيالفنان والم -٢

 "هوجارث" من خالل تنسيق مشاهده المصورة في سياق درامي تروي قصة مكتملة مستمدة من الحياة.

إعدام الثوار في مدريد رائد التعبيرية والتحرر الثوري والنسب  ( ولوحة ١٧٤٦-١٨٤٨)الفنان األسباني " جويا "  -٣

ؤيا ماري في راالستعوالجديدة المؤكدة لإلحساس التعبيري، والثورة على التقاليد اإلجتماعية والظلم اإلجتماعي والسياسي 

 بانية.تسبق عصره وتحوله إلى فنان متحرر له فكر والتزام وطني تجاه أمته األس

لمشاكل االجتماعية تصور موضوعاتها ا -" التعبيرية  zKathe Kollwit -انية " كاته كولولفتس الفنانة األلم -٤

ها التي وضوعاتموضوعاتها بصالبة وبساطة، وبأسلوب مباشر في النواحي المأساوية، والتراجيدية للحياة وبصفة خاصة م

 (. ١٦تدور حول الحرب ) 

 

 -فية تجسيد الدراما جرافيكياً: ب.ج.ث. رابعاً: كي

إذا كانت الدراما فعل محاكاتي يبتغى منه نقل الواقع أو الخيال بصدق للمتلقي ومحاولة استثارته وتفعيله إنسجاماً مع 

المحيط، كما أن الفعل الحركي مجموعة صور مرئية على هيئة سلسلة كل واحدة منها تمثل لوحة تشكيلية تمتلك مقومات 
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كيلي أو الجرافيكي الجمالي، كما أن الصورة يتم إنشائها من الحدث الدراما بحيث تكون عبارة عن مشاهد العمل التش

تمثيلية متسلسلة على حسب سياق الرواية األدبية بلغة مكتوبة أو لفظية من خالل تشخيص مسرحي أو سينمائي أو في عدة 

 لوحات أو مشاهد تشكيلية أو جرافيكية.

نه إة أيضاً، وجميل مهمة تعزز كيفية تواصلك مع اآلخرين، إنه يساعد على نقل األفكار بطريقة فعالة هذا والجرافيك أداة

س عينة للنامصورة  علم قائم بذاته كما يحظى مصمم الجرافيك باالحترام في كثير من بلدان العالم نظراً ألهميته في نقل

ون ط واللواصل بصرية جذابة من خالل التعامل مع الخوإقناعهم بها عن طريق قدراته ومهاراته في إنشاء عالقة ت

فة ة مختلوالشكل أو الصورة، ومهمته إرضاء أكبر عدد من األذواق وهي مهمة ليست سهلة، ويتعامل مع شرائح كثير

 ومتنوعة من الناس.

ل وضع الحلوب أن يكون على دراية بعلم النفس، يعرف كيف تؤثر األشكال واأللوان على المشاهد، ماهر في ويج -

 (. ١٨ألغلب المشكالت التصميمية في عملية التواصل) 

ناتجة عن ذا ويستخدم مصمموا الجرافيك وفناني الكوميكس تعاليمهم األكاديمية وقدراتهم ومهاراتهم في التقنية اله -

 يكياً.راما جرافد الدتجسيالممارسة والمولدة للخبرة باإلضافة إلى ثقافته الخاصة وثقافة مجتمعه مستخدًم عناصر التصميم ل

اخل تكوين الخط العنصر األول في لغة التشكيل البصري، يولد عالقة في فراغ اللوحة ويشكل المساحات وكل الهيئات دف -

ذا راع، هصالمشهد أو اللقطة، يمد المصمم بعدد ال نهائي من العالقات واإليقاعات، كما أن تقاطع الخطوط ينشأ 

مصمم خصية الشمن العالقات قد تكون تناغمية أو متصارعة أو متباينة، كما أن الخط يعبر عن والمجموعات المتشابكة 

 وطبيعة األفكار.

مية شكل له أه ذا وحيوية الخطوط وكيفية استعمالها لإليحاء بشكل أو حجم أو مبالغة ما ألجزاء الجسم اإلنساني أو أيةه -

يد ة إلى تجساإلضافبالتعبير بأقل قدر من الخطوط عن الحالة الوجدانية  ما داخل تكوين المشهد، كما يمكن للفنان المصمم

نحو  و ينحومالمس السطوح أو تهيئة مسرح األحداث كبعد مكاني، وللخط المحوري أو المائل، وهو خط غير مستقر، فه

ا يكاد متوتر، نشط، مالخط المتعرج كله طاقة وحيوية، هو أكثر الخطوط حيوية ونشاطاً، فهو خط و -السقوط إلى أسفل 

 يندفع في إتجاه حتى يصطدم بنقطة ارتكاز وهى مثل قمة الهرم.

 اجيكوميديةل هذه األنماط للخط تعتبر أدوات هامة لديه للتعبير عن كل المواقف المختلفة كوميدية أو درامية أو ترك -

 إلخ.… باإلضافة إلى إمكانية تجسيد كل الشخصيات اآلدمية وغيرها

  جدان صل مع واللون دوراً هاماً في تجسيد دراما عناصر التصميم المختلفة ويجعلها قادرة على التواهذا ويلعب

ب أن ياء والسبالفيز المتلقي، إال أننا هنا سوف نتناول لوناً ال يعتبر ضمن األلوان المادية الحقيقية من وجهة نظر علم

وبي" ت"سيرجيو  يطاليالجته جرافيكياً من قبل فنان الكوميكس اإلالنص التراثي لرائعة الليالي العربية " شهرزاد " تمت مع

نحو وناس نحوه دفع الباستخدام اللون األسود وله العديد من الدالالت اإليجابية والسلبية، فمن داللته اإليجابية التي ت

الناس تنفر  التي تجعلولبية اللته الساستخدامه الحماية والراحة والقوة واإلرادة والتطور والبدايات الجديدة واألناقة، بينما د

إلكتئاب از إلى منه ألنه يدل على الغموض والتمرد والجاذبية والرسمية والسلطة والعمق والتحدي وفي الوقت ذاته يرم

لعاطفي اجهاد والموت والشر يتصل باألمور المجهولة والسرية وهو مع ذلك يساعد الشخص على الوقاية والحماية من اإل

 (. ١٩كن أن يتعرض له، له قدرة على امتصاص الطاقة السلبية هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة ) الذي يم
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 ب.ح. سادساً: التعريف بقصة شهرزاد:

هي أبنة طلة قصتنا هي: ملكة أسطورية في تاريخ إيران، وهي راوية قصص الليالي العربية الرائعة، وب" شهرزاد "  -١

ى عهداً عل ان أخذكشقيقتها " دينا زاد "، تزوجت " شهرزاد " من الملك " شهريار " الذي  كبير وزراء الدولة " جعفر "،

حيث كانت بليلة،  ١٠٠١نفسه باتخاذ عروس جديدة لنفسه ثم قتلها كل يوم، روت " شهرزاد " حكايا للملك على مدى 

ع ا كان يمنلغة ممحد علوم البالغة في التتوقف عن الرواية مع الفجر بأسلوب تشويقي يستدعي جماليات علم البيان وهو أ

 الملك من قتلها رغبة منه في سماع ما تبقى من القصة.

ه وامتد حكم ر "، ويعني اإلسم ) الملك األعظم ( هو ملك ملوك الساسانيون الفرس، كان حاكماً في إيرانأما " شهريا -٢

م مان " حاكشاه ز "لغانج إلى الصين، شقيقه األصغر هو إلى الهند، وشمل كافة الجزر المجاورة والطرق الممتدة من نهر ا

 سمرقند في القصة.

 ج "شهريار"ن يتزويذكر أن " شهريار " الملك شهد خيانة زوجته مما جعله يعتقد أن كافة النساء خائنات، لذا فقد كا 

اد" تروي "شهرز جعفر " كانتامرأة جديدة كل ليلة يعدمها في الصباح، واستمر ذلك إلى أن تزوج شهرزاد ابنة الوزير " 

بحيث كانت تتوقف عند نقطة التشويق في القصة، ما اضطر " شهريار "  ليلة متتالية ١٠٠١حكاية كل ليلة على مدى 

 لإلبقاء على حياتها أمالً في تكملة القصة في الليلة التالية.

ها بل أن يقتلمخدع أختها كل ليلة لتوديعها قدينا زاد ": هي شقيقة " شهرزاد " الصغرى، كانت " دنيا زاد " تحضر ل " -٣

ة وليلة، لف ليلأالملك " شهريار " في الصباح التالي، وكانت في كل مرة تطلب من شقيقتها رواية قصة أخيرة، في ختام 

 تتزوج " دنيا زاد " من " شاه زمان " شقيق الملك " شهريار " األصغر.

يار " لك " شهريار "، كانت أحد مهامه أن يتولى إعدام زوجات " شهرزاد " : " جعفر " هو وزير الموالد " شهر -٤

و أال وقتلت إتزوجة ميومياً بناء علي طلب الملك، استمر هذا الحال لعدة أعوام إلي أن لم يتبق في المملكة أي فتاة غير 

   هربت، عندئذ عرضت " شهرزاد " الزواج من الملك لتنقذ بنات جنسها.

 معروف اإلسكافي /  / ليلة وليلة على سبيل المثال ال الحصر: عالء الدين / علي بابا هذا ومن شخصيات ألف

 (. ٢٠إلخ ) … مرجانة / سندباد الحمال / سندباد البحري

 ب.ح.أ. حكمة شهرزاد :

 .ال تقف عند حد كيفية مواجهتها لمصيرها 

 .شجاعتها في وقوفها أمام السيف الذي كان سبباً في قطع رؤوس البريئات 

 .ذكاءها في رواية قصص من مختلف أرجاء العالم، وهي لم تبتعد يوماً عن حجرتها في القصر 

 .بقاء قصص ألف ليلة وليلة أجمل وأغرب الحكايات المتخلية إلى اليوم 

 .الشرارة التي تشعل مخيالت األدباء في الغرب قبل الشرق 

 في العالم. الليالي العربية الكتاب الذي ال يزال على قمة أفضل المبيعات 

  ( ٢١جسدت وفعلت قيمة الخيال لدى المتلقي في ابداع الحكي عن الغموض المثير في سحر الشرق .) 

 ب.ح.ب. جماليات العجيب والغريب في حكايا شهرزاد:

 عروفة / غير م الفضول عند اإلنسان / قدرتها على أسر المتلقي / إكتشاف بقاع بعيدة وأشياء غير مألوفة وكائنات 

رد الذي وجد مرة واحدة وإلي األبد في ألف ليلة وليلة باستدعائه علم البيان أحد أفرع علم البالغة في اللغة بجانب الس /

( / االهتمام بمستويات الداللة  ٢٢علم الداللة وعلم البديع / امتالك أحاسيس السامع / المستوى المتصاعد من التشويق ) 
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يرها في مادة النص الحكائية الغزيرة التي حوت غرائب األخبار وعجائب األمصار/ وطريقة توليد المعاني و انبثاقها وتأث

إختيارها الليل للحكي توافق مع ما يحمله من إمارات السحر واألحالم / استخدامها  )شهرزاد( الفجر الحافز الفاصل بين 

هرزاد " الصباح، فسكتت عن الكالم كل حكاية وحكاية لكي تؤسس الليالي العربية وتربطها ببعضها ) وهنا أدركت " ش

رغبة الحياة /  -رغبة القتل / الموت : مثلها " شهريار " بعد مشاهدة حادث الخيانة_ ب -المباح ( / جسدت بين : أ

( / حاولت " شهرزاد " في  ٢٢االستمرار : مثلتها " شهرزاد " فكانت قرباناً ونذرت نفسها للدفاع عن الوجود بالحكاية ) 

تحقيق استراتيجية التملك واالستحواذ على قلب وعقل " شهريار " الملك / اعتمدت الحكي السردي البسيط أعماقها 

 (. ٢٤والعميق والمثير الجاذب للملك " شهريار ") 

 

 ت. المحور الثاني :

"، ثم يتناول قصته " شهرزاد " إحدي روائع  ergio ToppiS -يتناول التعريف بالفنان اإليطالي : " سيرجيو توبي 

ل أو التفسير ة والتحليالدراسبالليالي العربية " ألف ليلة وليلة " التي قام بتنفيذها جرافيكياً مستخدماً فن الكوميكس المعاصر 

ئ أو قدم للقاريعله ج باعتبارها دراسة حالة، والتعرف علي القيم الجمالية لصياغته البصرية وسرده التشكيلي االبداعي مما

تبعها يالتوصيات لبحث واالمتلقي كبيراً أو صغيراً هذا النص التراثي باقتدار .. يلي ذلك نتائج الدارسة التحليلية ونتائج 

 مراجع البحث.

 م (.٠١٢٢ - ١٩٣٢" )  Toppi ergioS -" سيرجيو توبي ت.أ. أوالً : التعريف بالفنان اإليطالي : 

 كوميديا إيطالي.هو رسام وكاتب  -١

 م.١٩٣٢ولد في ميالنو عام  -٢

 جاالت ممارسته الفنية متعددة ومختلفة مما أكسبة عدة مهارات وقدرات ابداعية:م -٣

  ع -الرسوم التوضيحية ( مل مع الناشر االيطاليUTET .) 

  ت -ي الخمسينات ف -الرسوم المتحركة واإلعالن ( عاون مع استوديوهات الرسوم المتحركةotPag .) 

  ( يرسم لجريدة األطفالCorriere Dei Piccoli  ( وقصص الساحر )Zarli علي نصوص "كارلو تريبرت ) "ي

 أول قصة كوميكس.

 رك بصمة فنية في منهج القصص المصورة، وأنتج العديد من قصص الحرب.ت -٤

لمصورة من روائع الليالي لتي قدمها توبي وهى نسخته اا" واحدة من أبرز الكوميكس  de-Sharz" شهرزاد ـ  -٥

  -م أهتم فيها بما يلي :١٩٧٩العربية في عام 

 .التعامل مع التصميم الجرافيكي بحرية 

 .التركيز على تكوين الحدود والخلفيات والشخوص دون السرد األدبي 

 .استخدام األبيض واألسود وله أبعاد ثالثة في : اإلدراك والدراما واإلقتصاد 

  " تتميز أيضاً ببعض تجاربToppi .مع األلوان الغير مباشرة " 

  صدره من مقليد مأخوذ أو تويعتبر هذا  -الخروج من الكادر إلى فراغ الهوامش بعيداً عن الحدود التي تحدد الرسوم

 فن التصوير عند العرب والمسلمين خاصة في المخطوطات الفارسية.

 والملمس من خالل استخدام أقالم الحبر. العمل به مزيج رائع من النغم والنمط 
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  شجاعته على استخدام المساحة السلبية إلضافة فاعلية إلي مناطق األبيض والشخصيات والعناصر األخرى التي تكسر

 Yellowحدودها أو حيزها وتعطل استمرارية أو غلق حواف اللوحات والصفحات مما أدى إلي حصوله على جائزة ) 

Kid م.١٩٧٥يطالي لفن الكوميكس للعام في معرض الكوميكس الدولي في لوكا عام ( ألفضل فنان إ 

 .تضمنت ابتكارات " توبي " تحرير رسومه الهزلية من هيكلها التسلسلي المنظم 

 ،ثيراً تأ همما ينتج عن يشدد أو يهتم بالصورة األكبر أو الشخصية الرئيسية والتفاعل الكلي والشامل للمشاهد المتتابعة

 اً متزايدين ومساحة ووقتاً للتقدير والتأمل.وتباين

  .ينحت أشكال الوجوه واألشكال 

 ل المستحيلبي يجعيقول عنه " فرانك ميللر " : إنه مايسترو يفعل الشئ الوحيد الذي يفصل بين الخير واألهوال / تو 

ي مما هو ري أقوزدوجة تأثير بصيبدو سهالً / الفكرة األساسية وراء نهجه هى إعطاء التكوين الكامل لصفحة أو صفحة م

ود بعض القي ن يكسرمسموح به باستخدام تقنية واقعية بحتة / كان مفتوناً بمفهوم البناء من خالل الجمع / كثيراً ما كا

لمجردين، االشكل المقيدة الخاصة بالرسوم الهزلية / أهم العناصر في الرسوم التوضيحية لـ" توبي " ترجع إلى اللون و

اً لسرد ه مثاليإلى إحساسه بالتوتر والتوازن، يمكن أيضاً رسم أي شئ وإعطائه قوة وشعور بالحركة مما جعلباإلضافة 

 القصص في شكل رواية مصورة.

, Gianni De Luca / Guido Cerpaxسيرجيو توبي " واحد من ثالث مبتكرين إيطاليين واآلخرون هم :  " -٦

 دون إختراع جذري لكيفية عمل صفحات القصص المصورة.الذين بدأوا في الستينات والسبعينات يعي

ية لكاريكاتيراله الدقة الوثائقية ال سيما في األعمال الفنية التعليمية لموسوعات األطفال، والرسوم اظهرت في أعم -٧

  للكتب المضحكة كجوائز في الحمالت الترويجية للمنتجات.

 

 ت.ب. ثانياً : الدراسة التحليلية :

ل مرة يقوم المصمم تشير إلي أنها طبعت عدة طبعات، وفي ك ( : ٤( / )  ٣( / )  ٢( / )  ١األشكال رقم ) ت.ب.أ. 

 -بعمل تصميم جديد للغالف يتضح فيه قدرات المصمم العالية والمتجددة فنجد ما يلي :

 عناصر المعالجة الجرافيكية:

ة هد أو لقطيار مشبداعي المطروح لمشاهدة المتلقي في اختهى التي تجسد أو تقولب سردية النص التراثي اإل أ. الفكرة:

رزاد ه " شهتحمل قيماً تعبيرية وجمالية من قبل المصمم تعرض جوهر العمل أو أحد أهم عناصره البصرية خاصة بطلت

 "، ويتضح ذلك في المحاوالت المتعددة في تصميم الغالف مع اختالف وتنوع المشاهد المختارة.

ة أولها: ت مختلفالعمل مبني على استخدام الخط األسود على خلفية بيضاء وهذا االستخدام له دالال :ب. أهمية الخط 

إلدراك احقق مبدأ ق أو يمتعلق باالدراك القوي نظراً للتباين العالي بين األبيض واألسود وهو قيمة جمالية في التصميم ويتف

ق هو ما يتفولغموض اسود يتصل باألمور المجهولة والسرية، وهو لون في نظرية الجشتالت، والداللة الثانية: أن اللون األ

اً رأنه يلعب دو " شهرزاد "، كما يشير إلـى زمن الحكي ليالً، والداللة الثالثة:  مع طبيعة السرد الدرامي للنص التراثي

 اقتصادياً في طباعة هذا العمل وتوفير النفقات وإعداد طبعة شعبية منه.

 لخط هو حركة نقطة في إتجاه ما، أو التوصيل بين نقطتين أو عدة نقاط في مستوى واحد، فإنه أي الخط هذا وإذا كان ا

العنصر األول في لغة التشكيل البصري وأهمها خاصة في أعمال " سيرجيو توبي " اإليطالي فنان الكوميكس، وباإلضافة 
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هائي من العالقات واإليقاعات، ويحدد المساحات ويجسد إلى ما سبق فإنه يولد عالقة مع فراغ العمل ويؤكده، وعدد ال ن

 الشخصيات واألشكال ويؤكد تعبيرية األحداث.

  ج. اللون :

د الجو خافتة تؤكاردة وب. استخدم " توبي " األلوان المائية القريبة من طبيعة األحبار أو كأنها أحبار، بشفافية وبدرجات ١

 (. ١في الشكل رقم ) الدرامي الساحر المختار لتصميم الغالف 

ام الحزن بإستخد ( لعب اللون دوراً هاماً في تجسيد تلك الحالة من الغموض أو الذهول أو ٢. بينما في الشكل رقم ) ٢

كال ة كل األشمعالج األحمر المتوهج والبرتقالي واألصفر والبنفسجي في الخلفية مع الخطوط الملمسية السوداء الغالبة في

 الغالف. في المشهد أو لقطة

زرق اتخذ لون أ ( نرى وجه " شهرزاد " بطلة القصة متبايناً مع بقية عناصر تصميم الغالف وقد ٣. وفي الشكل رقم ) ٣

أو تعجب  ستغرابافاتح وكأنه ضوء القمر مناسباً لموعد الحكي أو القص على الملك " شهريار " ليالً مع أنها تنظر في 

 وتفكير باتجاه خارج تكوين الغالف.

 و ر الدافئ أالمحم بقية أشكال التكوين تقع خلف البروفيل الخاص بـ" شهرزاد " يتراوح لونها بين درجات اللون البني

 الساخن مع االسود كمساحات أو خطوط ملمسية.

 ملمس الخطي في( تقع ما بين األحمر الداكن والبنفسجي وبقع زرقاء يعلوها دائماً ال ٤. اآللوان في الشكل رقم ) ٤

 تجاهات مختلفة تأخذ أحياناً اتجاه الجسم أو ثنايا الملبس.ا

ن سحر تية ميولي " سيرجيو توبي " اهتماماً خاصاً بتصميم الشخوص وخاصة شخصية البطلة اآل د. تصميم الشخصية :

توافق مع رامي يالشرق " شهرزاد " الجميلة المالمح التي يشع منها ذكاء االنثى الحاد ومعالجة جرافيكية ذات طابع د

 موقفها من السرد النصي أو الحكي طوال الليالي العربية.

  ( في أسفل هذا المشهد يتضح لنا مجموعة من البشر ولكنها في قرب من عرب شمال  ٢في الشكل رقم )فريقيا أو أ

م أو بي أو أقاب العرنه ربما يكون الفنان المصمم " سيرجيو توبي " قد زار أحد بلدان المغرإوهنا نكتشف  -قبائل األمازيغ 

لم  من العاا جزءاً عاش فيها فترة من الزمن متأثراً بما شاهده وسجله في ترجمته الجرافيكية لقصة " شهرزاد " باعتباره

 العربي.

 ين.خلف ظهر شخصية " شهرزاد " شخص غريب بدائي الملمح يظهر كأنه من تبة أو جبل يطل على شخوص مجتمع 

  ( كثيراً ما يفصل " سيرجيو توبي " بين شكل أو وجه " شهرزاد " لألهم ٣( و )  ١في الشكل رقم ) ية يخصها بها

 وبين بقية عناصر التكوين أو التصميم بشكل فيه قدر من المرونة كسمة من سمات فن الكوميكس خاصة به.

  ( يتقدم التصميم بشخصية " شهرزاد " وهى تتحدث أو تحكي وتشير بيدها إلى  ٤وفي الشكل رقم )مرفوعة  أعلى

 الرأس في وقفة من وقفات الحكي.

لمشاهد أو اتجسيد ويستخدم الفنان " سيرجيو توبي " فن الكوميكس باألبيض واألسود في معالجة األشكال  هـ . الملمس :

 األحداث بحس ملمسي يقترب من تقنية الحفر الغائر على الزنك أو النحاس.

 ثرائها ) ومالمس مع حركة أو اتجاه الشكل أو المساحة، كما أن تنوع ال هذا والمالمس تأخذ اتجاهات متعددة تتوافق

د تدفق ويؤكيكية بخطوط حادة أو منحنية أو حتى نقاط ( يؤكد قدرة الفنان وإبداعه في الصياغة البصرية لألشكال الجراف

 أصالته ومؤكداً للصراع المتواجد داخل أحداث العمل بشكل درامي يجسد األحداث والمواقف.



 2021بريلا                        (                              2عدد خاص ) –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 
 الموتمر الدولي السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول"

 

548 

 والليل  الغموضإن استخدام الخطوط السوداء أضافت قيماً ملمسية ساعدت إلى حد كبير في تجسيد التنوع والغرابة و

 في تصميم األغلفة.

ها تقع انوية وغيرثصيات يقع في الخلفية غالباً أحد مشاهد القصة أو أحداثها بما فيها من عناصر آدمية أو شخ و. الخلفية :

(  ٣( و )  ٢ )( و  ١قر في مواجهة مثلث أو حيز الشخصية الرئيسية " شهرزاد " في شكل رقم ) كلها في المثلث المست

ر مواجهة واآلخ( تشكل الخلفية شرائط رأسية بها بعض الشخوص الثانوية إثنان منها في وضع ال ٤بينما في شكل رقم ) 

 يصرخ وهو في الوضع الجانبي.

  ( نرى داخل ظلمة  ٣وفي الشكل رقم )ة باب كوين على هيئالخلفية مساحة فاتحة يوظفها الفنان المصمم كمدخالً في الت

 يوفهم.سحملون يعلوه فتحة مثلثة الشكل يدخل منه رجل نراه بظهره ممسكاً رمحاً بيده، وأمام الباب أشخاص ملثمون ي

القمري إلي  ( تنظر بوجهها ١سوف نتتبع حركة " شهرزاد " في تصميم هذه األغلفة، ففي الشكل رقم )  ز. الحركة :

ب، وفي و التعأالمشهد في أسفل تكوين الغالف حيث يعرض الصيادون سمكة كبيرة كالحوت يعلقونه، يبدو عليهم اإلجهاد 

لدفاع ت نفسها ل( نرى " شهرزاد " متقدمة المشهد تنظر إلي األمام وإلي مجموعة من البشر وكأنها نذر ٢الشكل رقم ) 

ادر وكأنها تفكر ( تنظر " شهرزاد " بطلة القصة خارج الك ٣مشهد درامتيكي، بينما في الشكل رقم ) عن بنات جنسها في 

بطلة  خصيتناشماذا أفعل؟ يقع خلفها شخوص غرباء ملثمين يحملون سيوفهم في ضوء القمر وحرارة الحدث، بينما تنفعل 

 إلى أعلى في وضع المواجهة. القصة لتعبر عن موقف ما أو إنتهاء أمر ما وهى ترفع يدها ورأسها

وتري مائل يقسم  ( يغلب على تكوينه شكل أو نظرية الهرم عن طريق خط ٣( و )  ٢( و )  ١الشكل رقم ) ح. التكوين : 

غلب على تكوينه ( ي ٢الصفحة إلى مثلثين متعاكسين أحدهما قاعدته إلى أسفل واآلخر قاعدته ألعلى، بينما شكل رقم ) 

اً ة الخلفية وفق( يغلب عليه تكرار الشرائح في الخلفية وتكون فيما بينها وحد ٤بينما شكل رقم )  شكل الهرم بوضوح،

 لنظرية الجشتالت، بينما شخصية البطلة " شهرزاد " في المقدمة ووفقاً لمبدأ السيادة في التكوين.

 لفنط اي حجم فه باهتمام وتنوع العناصر التيبوغرافية في تصميم الغالف شملت إسم الرسام وإسم الكتاب أو عنوان

 قارئ النصلعمرية المستخدم، ثم معلومات عن السلسلة جهة اليسار باإلضافة إلي شعار الناشر وفي األسفل محدد الفئة ال

 وهو فوق الثانية عشرة .

 طـ . كيفية تمثيل دراما المعالجة الجرافيكية :

  الهيئاتواستخدام الخط اإلسود في رسم غالبية األشكال تحققت دارمية المعالجة الجرافيكية أوالً عن طريق 

هو لون سرية ووالشخصيات الرئيسية والثانوية وبيئة الحدث نظراً ألن اللون االسود يشير إلي األمور المجهولة وال

ن وان األلالغموض أو الخوف ويعبر مع العناصر األخرى السوداء عن داللة زمن األحداث ليالً هذا من جهة، كما أ

قسيم مائل في توري الالمستخدمة أكدت هذا البعد الدرامي بدرجاتها الغامقة أو الداكنة، باإلضافة إلى استخدام الخط المح

 الحركة، وهو خط غير مستقر متعرج أو منحني أحياناً يوحي بالتوتر.ب  التكوين مما يعطي إيحاء

 لشكل رقم اات في ر على وجوه شخصيات الصيادين والفتايهذا وقد تحققت درامية المعالجة أيضاً من خالل أوجه التعبي

ي شكل رقم ) ف( خاصة الوجوه الملثمة  ٤( و )  ٣(، كما يتضح بقوة على وجوه الشخوص في الشكل رقم )  ٢( و )  ١) 

نها ية كالً م( أوجه التعبير للشخوص في شرائط الخلف ٤( وما يحملونه من أسلحة أو سيوف بينما في الشكل رقم )  ٣

 يحمل تعبير ما وأحد هذه الشخصيات يأن أو يصرخ.
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 ( صفحة غالف. ٣شكل رقم:)  •                   ( صفحة غالف. ٢شكل رقم:) •                      ( صفحة غالف. ١شكل رقم:) •       

 

 .تشير إلى أنها صفحة غالف داخلي( :  ٥ت.ب.ب.الشكل رقم ) 

 أهم المالحظات على تصميم صفحة الغالف الداخلي : 

الشخصية الرئيسية شغلت أكثر من ثالثة أرباع المساحة لصفحة العنوان  -١

الداخلي مما يتوافق مع المبالغة والغرابة ودراما المشهد المعبر بالحوار أو 

يه النظر إلى النسر الذي يقف على يد الرجل المرتدي لقفاز وفقاً للتقاليد يحم

 من مخالب قدم النسر القوية.

الشخصية دليل على أنها من عرب المغرب العربي في شمال أفريقيا  -٢

وخاصة قبائل األمازيغ خاصة بالثياب األبيض الواسع الفضفاض والعمامة 

 ويكاد يكون شخص ملثم.

هذا المظهر للشخصية الرئيسية في المشهد يدعونا إلى التفكير في أنه  -٣

ربما "سيرجيو توبي" اإليطالي الجنسية زار دول المغرب العربي أو ليبيا 

  إبان اإلستعمار اإليطالي لها.

عن  مر تعبيراً واألحلخلفية داكنة أو سوداء بها بعض البقع تكاد تكون مثلثة الشكل في غالبيتها مضاءة باللون األصفر ا -٤

 دفء المكان.

 .بين النسرميمية بينه وحوجه الشخص نسبته صغيرة ولكنها في هيئة هرم مقلوب ينظر إلى النسر في يده بتعبيرية فيها  -٥

الهيئات يد األشكال ويغلب على تكوين المشهد اللون األسود مع بعض األحبار المائية واستخدام الخط األسود لتحد -٦

 حققاً درامية المشهد.والملمس م

 

 صفحة غالف. ( ٤ شكل رقم ) •
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 :ب (: صفحات داخلية -٦( و )  أ -٦ت.ب.ت. شكل رقم ) 

ى التكرار المائل الدال على الحركة والمواز لمحور الصفحة أ ( مبني عل - ٦التكوين أو التصميم في الشكل رقم )  -

جة ود نتيالقطري مع وضع مساحة أو شريط مستطيل الشكل رأسي ناحية يسار الصفحة من أسفل لتسترد االتزان المفق

ي، د الكوميدالمشه ركة الشخوص المائلة والتعبير الدرامي عن لحظة البهجة أو السعادة أو حتى الفرح في هذا الموقف أوح

كل ب من شبينما يجلس شخص على األرض بركبتيه وكأنه يركع أو يسجد يبدو لنا بظهره ويحلق فوقه طائر غريب يقتر

 الخفاش.

ة زيد من قيمثرياً يالخطوط وتكرارها الذي يحقق إيقاعاً وملمساً متنوعاً والمشهد يعتمد على أساساً في تصميمه على  -

 العمل الجمالية، ويؤكد قدرة المصمم " سيرجيو توبي " على المعالجة الجرافيكية بإقتدار.

 أحد الشخوص يحمل خنجراً في مالبسه وهذه عادة عند بعض قبائل العرب. -

 التصميم القطري بما له من داللة توحي بالحركة التي تضفي على يضاً أب ( استخدم  - ٦هذا وفي الشكل رقم )  -

ضح الشخصية الرئيسية في منطقة قطر الصفحة من جهة، والقطر المعاكس له هذا وتت عن طريق وضع -التصميم حيوية 

 لذي يخبرهد اعبيدراما المعالجة من الحوار بين األمير وغضبه من أن خنجر والده قد كسر وأحد رجاله من الحراس أو ال

 بأنه يستطيع أن يأتي له بخنجر يحارب به األعداء ويحصدهم كما يحصد نبات القمح.

سر التعبير جرافيكياً عن تك تتضح جمالية -استخدم في هذا الشكل شريط رأسي صغير جهة اليسار أسفل الصفحة  -

ا وقد جاءت ة إلى هناك شيء خطأ، هذ( في إشار Xالخنجر ووضعه المعاكس التجاه جسم األمير مشكالً عالمة خطآ  ) 

 الكتابات الخاصة بالنص داخل دوائر بيضاء.

 

 

 

 ( ٥شكل رقم ) • 

 صفحة غالف داخلي.• 
 _أ (٦ شكل رقم )• 

 صفحة داخلية.• 

 _ب (٦ شكل رقم )• 
 صفحة داخلية.• 

استخدام التصميم القطري بما له • 
من داللة الحركة أو وضع الشخصية 

الرئيسة في منطقة قطر الصفحة 

 والقطر المعاكس له.
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  صفحات داخلية :ب ( :  - ٧ )أ ( و  - ٧ت.ب.ث. شكل رقم ) 

لتعبير والكائنات اأ ( بغرابة  - ٧تمثلت دراما المعالجة الجرافيكية للصياغة البصرية لألشكال في المشهد رقم )  -

الغريبة والغير معروفة وعن االرض التي يعبرها شخص من شخوص القصة يدعى ) معزوف ( يحمل أغراضه في 

ه ك واالتجاوالسم ة إيقاع ملمسي متنوع نتيجة للكثافةوضع المواجهة بإستخدام الخطوط السوداء والنقاط المتجاورة محقق

 أثناء 

  



 2021بريلا                        (                              2عدد خاص ) –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 
 الموتمر الدولي السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول"

 

552 

 

ستطيلة ساحة ممتكرارها في تجسيد األشكال، أما النص أو البالونة المصاحبة للسرد التشكيلي فن الكوميكس وضع داخل 

 الشكل تقع في منطقة القطاع الذهبي جهة اليسار من الصفحة.

راما التشكيلية للمشهد عن طريق المبالغة وجلوس شخص فوق رأس طائر دب ( : تحققت ال - ٧أما في شكل رقم )  -

ابات ن الكتالرخ الكبير في القصة وكأنه يركب فوق ظهر فيل والمفارقة بين حجم الرجل وطائر الرخ، ونالحظ هنا أ

 رخ.ال الخاصة بالنص وضعت بطريقة غير تقليدية لفن الكوميكس فقد وضعت على فراغ الصفحة العلوي خلف طائر

    

 

 اخلية:دب ( : صفحات  - ٨( و )  أ - ٨ت.ب.ج. شكل رقم ) 

الغريبة والمخيفة أو العجيبة ( في األشكال  أ - ٨تمثلت دراما المعالجات الجرافيكية لفن الكوميكس في شكل رقم )  -

نها ألشكال كأاحدود، كبعد داللي لحماية حدود المملكة بينما ) معزوف البزاني ( يسير في الصحراء الشاسعة مبتعداً عن ال

غربان تماثيل تخيف كل من يقترب من حدود المملكة فنرى هيكل عظمي لحصان يقف عليه هيكل جندي تقف عليها ال

 الخراب فوق الصخور بجواره هيكل لشخصية جندي يحمل سالحه.بداللتها الموحشة ك

اح راما المعالجة الجرافيكية لفن الكوميكس في تعبيرية المشهد عن تحول ريب ( تمثلت د - ٨بينما في الشكل رقم )  -

 معزوف ". "  الصحراء المؤذية إلى شخصية الجان ) إبليس ( تتبع خطوات

  

 داخلية : ب ( : صفحات - ٩أ ( و )  - ٩ت.ب.ح. شكل رقم ) 

كرة والتي يه دراما المعالجة الجرافيكية لفن الكوميكس في محاولة للصياغة البصرية المبتأ ( تتمثل ف - ٩شكل رقم )  -

هريار شن الملك ( في اللغة اإلنجليزية مقلوباً معدالً لها في التكوين، والمشهد يجسد الحوار بي Tتأخذ شكل حرف ) 

 المضطرب وأخيه يعرض عليه البقاء في حديقته المليئة بالطيور لعله يجد السالم لنفسه مما هو فيه.

نص يكتب الويستخدم الشرائح يتضح في هذا المشهد األصالة والمرونة والخروج عن المألوف في فن الكوميكس فال  -

 على فراغ المشهد األبيض أو داخل دائرة بالقرب من شخصية المتحدث.

يالحظ في هذا التكوين بعض األشكال بتقنية السلويت كشخصية أخو الملك وطائر أبو قردان الذي يطير في إتجاه  -

 عكس الطائر الكبير الذي يشبه الهدهد.

 ( _أ٧ شكل رقم ) •

 صفحة داخلية. •

 ( _ب٧ شكل رقم ) •

 صفحة داخلية. •

 ( _أ٨ شكل رقم ) •

 صفحة داخلية. •
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و بدو درجة أتسع فتكما يتضح في هذا المشهد االستخدام الجيد لكثافة الخطوط ذات التأثير الحفري فتبدو معتمة، ثم ت -

 ديقة.عن الح القريبة من األبيض بمهارة فائقة في التعبيرقيمة ضوئية ثانية، وهكذا حتى تصل إلى القيمة الضوئية 

 هذا والخطوط المتعرجة فوق قلنسوة الملك لها داللة تعبيرية عما يدور في رأسه. -

يكس ) راما المعالجة الجرافيكية بشكل يخالف التقاليد المعروفة لفن الكومب ( تتجسد د - ٩بـيـنـمـا فـي الـشـكـل رقم )  -

ذي لمحتوم اللمصير ااإنه عبر عن الخوف والفزع في كل بيت به فتاة صغيرة أو جميلة نظراً لما يلقونه من الشرائط (، إال 

عله التكوين ج ن الفراغ األبيض داخلمع مالحظة أ -يحدده الملك شهريار بالقتل كل صباح لذا الفتيات الثالث يبكون خوفاً 

وكأنه  تكرر يومياً له في صياغة التكوين متوافقاً مع موضوعه الذي ي( في اللغة اإلنجليزية معدل  Oيتخذ من حرف الـ ) 

 دائرة ال تنتهي.

 

 صفحات داخلية :ب (:  - ١٠)  وأ (  - ١٠ت.ب.خ. شكل رقم ) 

لى ( في اللغة اإلنجليزية معدالً للتكوين أو تصميم الصفحة، مفتوح ع n)  أ ( اتخذ شكل حرف - ١٠الشكل رقم )  -

ناول مع ر والتفراغ الصفحة من ثالث جهات، يتضح في دراما المعالجات الجرافيكية لفن الكوميكس هنا حرية في التعبي

فحة تضم ن الصألرغم من قدرة على التخيل عالية المستوى تتفق مع إبداعية النص السردي التراثي لقصة شهرزاد، فعلى ا

  ها.صل بينثالثة مشاهد لكننا ال نشعر بذلك ألنها تكون وحدة واحدة تحسب لـ " سيرجيو توبي " أن ال نشعر بالف

ضي يأمر ى القاهذا وتمثلت دراما الجرافيك من خالل التناول البصري للعناصر الخاصة بالمشهد من قبل الفنان فنر -

مجني ماع الكتوف األيدي وينظر بحصرة على مصيره المرتقب، وجاء التأجيل لحيثية سبتأجيل حكم اإلعدام على شاب م

 عليه، ربما تكون لديه أسبابه، وعند سماع هذا الرأي شكر القاضي أو الرجل الحكيم.

 فييمفونية سيعزف  واستخدام الفنان " سيرجيو توبي " لقلم الحبر االسود في الصياغة البصرية لسردية التشكيل وكأنه -

 التعبير والداللة التي تخاطب وجدان المتلقي بإحترافية تحترم عقله.

ب ( تمثلت دراما المعالجة الجرافيكية للشكل في هذا المشهد القصصي في طريقة التعبير  - ١٠بينما في الشكل رقم )  -

ائعة، في ثالث لقطات األولى الفني الدال عن حياة فالح انتقل من حياة الكد والتعب مع فالحة األرض إلى حياة عظيمة ور

  ( _ب٩ شكل رقم ) •
 .ةصفحة داخلي •

  ( _ب٨ شكل رقم ) •
 .ةصفحة داخلي •

  ( _أ٩ شكل رقم ) •
 .ةصفحة داخلي •
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أثناء عملية الكد والتعب، والثانية بعد تركه لهذا العمل واللقطة الثالثة عندما انتقل للعمل مع البحارة بتقنية فن الكوميكس في 

 صياغة المشاهد أو اللقطات المختلفة بالحبر االسود والتعبير القوي ذات الطابع الحفري.

    

 

 

 

 ( : صفحات داخلية : ب - ١١ ا ( و ) - ١١ ت.ب.د. شكل رقم )

د التوسل أو التضرع من العبيد والفتاة أ ( في تجسي - ١١ هذا وقد تمثلت دراما المعالجة الجرافيكية في شكل رقم ) -

لقائد يق دراما المعالجة الجرافيكية لفن الكوميكس بتجسيد الصراع بين اب ( يتم تحق - ١١ لألخ األصغر, بينما في الشكل )

تكرار ريق الوجنوده مع األعداء, هذا وقد استدعي الفنان اإليطالي سيرجيو توبي نظرية الجشتالت في اإلدراك عن ط

ادة ومبدأ ب ( مع السي - ١١ لشكل رقم )( ومجموعة الجنود في ا أ - ١١ واالنتماء إلى مجموعة العبيد في الشكل رقم )

 ب (. -١١ ( والقائد في شكل رقم ) أ - ١١ العزل للشخصية بالمبالغة في الحجم للفتاة في شكل رقم )

( في اللغة اإلنجليزية معدالً لها في تكوين  Uتخذ من حرف الـ ) أ ( ي - ١١ نالحظ أن التكوين في الشكل رقم ) -1

 ( جهة اليسار للصفحة. Uالمشهد ولكن اتجاه حرف الـ ) 

بع مبدأ المشاهد المتتابعة في فن الكوميكس, ب ( الذي يت - ١١ المالحظة الثانية في صياغة التكوين في الشكل رقم ) -2

بكي، ومع يرخ أو امهم، والثالثة ألحد شخصيات األعداء يصفنرى ثالث شرائط أحدها لمجموعة الجنود والثانية للقائد أم

د في يده القائ ذلك نجح " سيرجيو توبي " في إعطائنا إحساس إنه مشهد واحد فقط تم ربطه بمهارة فائقة عن طريق سالح

 والذي يمتد تجاه رقبة أحد شخوص األعداء.

 ء.بيض او في مستطيالت أو دوائر بيضاتمثلت بالونات النص السردي للحكاية مرة على فراغ المشهد اال -3

 الشخوص. ن حالةيالحظ مهارة فائقة وثراء في استخدام الخط األسود بدرجات متفاوتة وحرية في التناول والتعبير ع -4

  ( : صفحات داخلية : ب - ١٢ أ ( و ) - ١٢ ت.ب.ذ. شكل رقم )

ده لقوة وصرامة وحزم رجال أ ( في تجسي - ١٢ رقم )فن الكوميكس في الشكل لتمثلت دراما المعالجات الجرافيكية  -١

لتعبير ودرامية في تجسيد مشهد اإلعدام أو القتل اب ( في قوة  - ١٢ الحراسة وتنفيذ المهام، بينما تحققت في الشكل رقم )

 وجاْت وجوه الشخصيات تمثل هرم مقلوب داللة على السقوط او اإلنهيار او النهاية لحياة المذنب.

 .( _ب١٠ شكل رقم ) •

 صفحة داخلية. •

 ( _أ١٠ شكل رقم ) •

 صفحة داخلية. •
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 .( _ب١١ شكل رقم ) •

 صفحة داخلية. •

للقطة المشهد أو اان في تكوين دم الفنان " سيرجيو توبي " التكرار في تحقيق التماثل المتغير مستدعياً نظرية اإلتزاستخ -٢

 داخل الصفحة.

ي فة االعدام لمنتظر لعملياكثيراً ما نجد الفنان يخرج خارج إطار الصورة مستخدماً أشكال ذات داللة كالنسر والغراب  -٣

  ب (. - ١٢ الشكل رقم )

   

 

 

 

   

        

  

 

 ( : صفحات داخلية : ب - ١٣ أ ( و ) - ١٣ ت.ب.ر. شكل رقم )

أ ( في تجسيد فرحة الصيادين  - ١٣ تمثلت دراما المعالجات الجرافيكية لفن الكوميكس في هذه الصفحة شكل رقم ) -

بعد أن أمسكوا بسمكة عظيمة أو كبيرة كالحوت بعد مدة من إبحارهم تقع في منطقة القطاع الذهبي من الصفحة، والمشهد 

أثنين منهما يسجالن إبحار السفينة داخل مياة البحر يعلوها قرص الشمس المسجل بطريقة  -يتكون من ثالث شرائح 

دوائر على خالف ما اعتاده " سيرجيو توبي " من حرية في التعبير باستخدام قلم الحبر األسود الذي هندسية من مجموعة 

 .( _أ١١ شكل رقم ) •
 صفحة داخلية. •

استدعاء نظرية الجشتالت في  •
 االدراك عن طريق التكرار واالنتماء.

 

 .( _أ١٢ شكل رقم ) •
 صفحة داخلية. •

التماثل المتغير وتحقيق نظرية  •
 االتزان في التكوين.

 

 .( _ب١٢ شكل رقم ) •
 صفحة داخلية. •

 التماثل ونظرية االتزان. •
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يسجل نبض قلبه ورعشة يده  ورؤية عينه، بينما المشهد الثالث يعرض لقطة مقربة مرسومة بحرفية عالية للصيادين 

 وصيدهم الذي يعلوه وأسفل ذيله يبدو لنا قرص الشمس الهندسي.

لغريب من الحوار بين األمير والغزالة اب ( بتجسيد  - ١٣ تحققت دراما المعالجات الجرافيكية في الشكل رقم )بينما  -

أشرطة  طات اووأحد الحراس بشكل درامي يثير اإلعجاب وتحقيقاً لمبدأ أنسنة الحيونات، والتكوين يحتوي على خمس لق

 تجديده في فن الكوميكس.ومع ذلك نشعر بالوحدة بينهما كدأب " سيرجيو توبي " و

 

 ( : صفحات داخلية : ب - ١٤ أ ( و ) - ١٤ ت.ب.ز. شكل رقم )

ثل استحسان الملك "شهريار" أ ( الذي يم - ١٤ تناول فن الكوميكس تجسيد دراما المعالجة الجرافيكية في الشكل رقم ) -

أعادة  بية ألنهاه القلالغريب والعجيب وأمنيات للحكي والسماع لبطلة القصة "شهرزاد" بآذان مفتوحة لكلماتها وقصها الرائع

 جسام بحسال واألالسعادة لحياته مستخدماً الخط األسود علي خلفية بيضاء وبثراء ملمسه البصري الذي يتوافق مع األشك

ه مع للوجعبير يم التدرامي تتوافق فيه جماليات السرد األدبي للنص التراثي مع جماليات المعالجة الجرافيكية لألشكال وق

 كل شخصية وكأنه تناص من نوع خاص.

 لمشهد تحققت عن طريق المعالجة الجرافيكية بالخط األسود على خلفية بيضاءب ( دراما ا - ١٤ وفي الشكل رقم ) -

ريار" لك "شهبأنماط متعددة وذات كثافات واتجهات مختلفة تجسد األشكال وأوجه التعبير للشخصيات والحوار بين الم

  ا.مكيم الذي يقف على رأسه طائر هو الغراب خارج مساحة المشهد لداللته أو كأنه يرقب شيئاً والرجل الح
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المشهد استخدام المساحات البيضاء ذات الطابع الزخرفي لتأخذ اتجاه الحديث او الحوار من شخصية يالحظ في هذا  -

الرجل الكبير إلى قلب الملك بشكل حقق نمطاً من اإلتزان مع الدوائر والمستطيل المحدد لوضع الكتابات في فن 

 .الكوميكس

 

 لونة :ات داخلية مصفحب ( :  - ١٥أ ( و )  - ١٥ ت.ب.س. شكل رقم )

يتضح فيه استخدام األحبار في تلوين المشهد للرجل الذي فقد اسمه ويقضي األيام في عزلة في رفقة غنيمته من  -

الطيور، وصوت الرياح مع الصخور، وفي يوم من األيام وجد المدخل إلى الكهف في أربعة لقطات مبتكرة تجسد درامية 

ان األحبار الصفراء والبيج وهو لون محافظ هادئ الذي يتناسق الموقف أو الحدث وهو العزلة بحرفية عالية مستخدماً ألو

مع البني الذي يعطي الشعور باإلنتماء والراحة واالطمئنان وهى ألوان الصخور باإلضافة إلى األزرق الذي يقترب من 

البنفسجي المرتبط باألساطير والملوك والنبالء ويرتبط بالخيال والروحانيات 

ى الثبات والثراء مؤشراً لما سيجده داخل الكهف؟، واألخضر الغامق دليل عل

ونالحظ ترتيب الشرائط لفن الكوميكس مختلف ومتدرج لكنها جميعاً مرتبطة بصورة الرجل الذي يعاني العزلة، كما أن 

  .( _أ١٣ شكل رقم ) •
 .ةصفحة داخلي •
 نظرية القطاع الذهبي في التكوين •

  .( _ب١٣ شكل رقم ) •
 .ةصفحة داخلي •

  .( _أ٤١ شكل رقم ) •
 .ةصفحة داخلي •

  .( _ب٤١ شكل رقم ) •
 .ةصفحة داخلي •
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رأس النسر تربط المشهد الذي يليه وهو يطل بتفاصيل رأسه من بين الصخورالحجرية، ويالحظ ايضاً الرجل والنسر 

 را إلى المتلقي.ينظ

ب ( تتحدث في البطلة عن األرض المنسية خلف الجبال ) مها بيكار ( ، وقوة الرياح الدافئة  - ١٥ بينما الشكل رقم ) -

المحملة باألتربة الذهبية التي أنجبت إمرأة سامية أو مهابة، تتبع الملكة وقوتها وهكذا نالحظ دراما السرد النصي ودراما 

سية تكاد تكون متساوية ومختلفة عن تنسيق الصفحة السابقة، يلعب اللون دوراً هاما ً ذو داللة التشكيل في أشرطة رأ

المصفر يدل على  فاألخضر 

والخداع، واألحمر  الصراع 

الخطر والتحذير  القرمزي داللته 

اللون البني يمثل  والحسم بينما 

وملجأ من فوضي  األمان والحماية 

ويزيد الشعور  العالم الخارجي 

 نتماء.باإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخلية ملونة : صفحاتب ( :  - ١٦ أ ( و ) - ١٦ ت.ب.ش. شكل رقم )

في  ن ثالث لقطات، الحظ التنسيق الذي يعتمد إلى حد كبير على نظرية " موندريان "أ ( يتكون م - ١٦ شكل رقم ) -

غة ي مبالفاإلخراج الصحفي، تجسد الحوار الذي دار بين الحارس وأثنين من المقبوض عليهم وشخصية الجالد الضخم 

نا رجل اضباً أتمثل إعتراض يقول فيه الشخص غالستخدامه القوة في مواجهة المذنبين، هذا واللقطة في أسفل التكوين 

فن لغني وقوي ال أعرف من وجه لي اإلتهام؟ وفي هذا تعدي على شخصي، تجسدت دراما المعالجات الجرافيكية 

عبرة  معلقينوالكوميكس في المبالغة لضخامة جسم الجالد حامالً في يده سالح يتدلى أمامه شخوص مكبلة في األغالل 

صالة لفها األباإلضافة إلى أوجه التعبير للشخوص التي قدمها " سيرجيو توبي " بإقتدار وإبداعية تغلكل المذنبين 

ون األرض لبني لوالمرونة، توافقت األلوان مع دراما المشهد فيغلب عليه اللون األحمر القرمزي معبراً عن الخطر، وا

 مة والذكاء والسلطة والسيطرة.وداللته اإلنتماء بينما األزرق الغامق يدل على الثقة والكرا

  .( _أ١٥ شكل رقم ) •
 .ة ملونةصفحة داخلي •

  .( _ب١٥ شكل رقم ) •
 .ة ملونةصفحة داخلي •
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ب ( :  - ١٦ رقم ) بينما الشكل  -

الدراما للمعالجات  تمثلت فيه قمة 

الكوميكس , فالعدالة  الجرافيكية لفن 

نفذت، ومنذ حينها  تحققت أو 

صامتة وهنا تقول  الرؤوس بقيت 

" مليكي أنا قولت لك  بطلة القصة : 

وفريدة وأنا لم أتحدث  حكايات غريبة 

بصوت دافئ وحي،  ط بل من فمي ق

حكايتي صدى عندك،  أتمني أن تلقى 

بالدراما ففي الخلفية  المشهد مفعم 

فيها حكم اإلعدام، يقف  جثث معلقة نفذ 

أمامها شخص ضخم وكأنه صخر هو الجالد أو منفذ األحكام يقف على رأسه وكتفيه ثالث أغربة منها ما ينظر للجثث في 

الدراما تجسدت في فزع بطلة الحكي، هذا وقد استخدم الفنان األزرق المائل إلى داللة موحشة أو نهاية سيئة، وقمة 

البنفسجي وهو يحمل معاني معقدة ومتناقضة، واللون الداكن منه يدل على الثقة والكرامة والذكاء والسلطة باإلضافة إلى 

ى العالم الخارجي ويزيد الشعور الغموض، واللون البني هو لون باطن األرض، يمثل األمان والحماية وملجأ من فوض

 باإلنتماء، بينما لون الخلفية البيج فهو من األلوان الحيادية التي قدمت أشكال المشهد في تناسق مع اللون البني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة التحليلية :ت.ب.ص. نتائج 

التراثي  ة للنصاتضح من الدراسة التحليلية ومالحظات الباحث ورؤيته واهتمامه األكاديمي برائعة الليالي العربي -

 "شهرزاد": 

 ت.ب.ص.أ. أوالً : فن الكوميكس : 

عمل  ،عليةنه بفاإن فن الكوميكس قدم لنا وللمتلقي بشكل عام واألطفال أو الصبية والشباب بشكل خاص مخاطباً وجدا -

و المناخ الجو أإبداعي مبتكر جديد خارج نطاق النظم التقليدية لفن الكوميكس بما قدمه في تصميم المشاهد والشخوص و

وط بشكل المخط العام للرواية الرائعة باإلضافة إلى تجسيد دراما الشكل في صياغته البصرية التي تقترب من جماليات

 ة التي تحققت في التناول للسرد التشكيلي ما يلي:معاصر، وأهم النقاط اإليجابي

  .( _أ٦١ شكل رقم ) •
 .ة ملونةصفحة داخلي •

  .( _ب٦١ شكل رقم ) •
 .ة ملونةصفحة داخلي •
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 ،صفحاتي كثير من الالخروج عن المألوف في صياغة المشاهد أو األشرطة المتتابعة بطريقة تجعلنا ال نشعر بها ف -١

ة في لجماليكما أن هذه األشرطة اتخذت صياغات مختلفة ومتنوعة أثرت في جماليات الصياغة وأكدت قيمة من القيم ا

 التكوين هى الوحدة.

تح المشاهد في بعض األحيان على فراغ الصفحة، أو امتداد أو خروج الرسوم خارج نطاق المشهد في بياض ف -٢

ثيراً ما سلوب كلنصوص داخل المخطوطات العربية اإلسالمية القديمة، وهذا االالهوامش مقترباً من معالجة األشكال وا

 كان يحقق قيمة أو نظرية االتزان.

ع المتلقي مفي التواصل  تعامل " سيرجيو توبي " جرافيكا مع المشهد وكأنه عمل فني متكامل مستدعياً مبادئ اإليقاف -٣

 بالتأمل والفكر والمعايشة أو التعاطف.

غ ستخدم فراأحياناً يواستخدام بالونات الكالم أو النص بسيطاً ال يخرج عن شكل المربع أو المستطيل أو الدائرة كان  -٤

 افيكي.ل الجرالمشهد األبيض في كتابة النص وهذا االستخدام يتوخى البساطة مفسحاً المجال لجماليات سردية التشكي

 

 

 

  : ثانياً : دراما المعالجات الجرافيكيةت.ب.ص.ب. 

صيات كان الستخدام الخط االسود بتنوعه واسلوبه الحفري وثراء خدشه لسطح الورق األبيض في تجسيد الشخ -

 لحكي ليالً ااث أو واألشكال والخلفيات أثر كبير في تحقيق دراما الشكل متوافقاً مع تراجيكوميديا الموضوع وزمن األحد

 ي والدالليام الخط االسود عدة أبعاد منها : الوظيفي والجمالذا وكان الستخده -من قبل " شهرزاد " للملك " شهريار " 

المواقف وحداث بجانب دوره االقتصادي فهو يجسد الشخوص اآلدمية وغيرها باإلضافة إلى الصياغة البصرية للخلفية واأل

 لبيان مماير وافسوالحوار، واألسود مع األبيض يحقق أعلى درجات التباين بين الشكل واألرضية ويسهم في التوضيح والت

ما ان راتنا كالبصري هو عملية استقبال المثيرات البصرية وإعطاء معان وتفسير لخبيفعل االتصال، حيث ان االتصال 

من حيث و(,  ٢٥ ) االتصال البصري هو اتصال يتم بمساعدة حاسة النظر ويوصف بأنه استدعاء لألفكار والمعلومات

ن ي أنه يمكتمثل فيهولة والسرية، وهو لون الظلمة والغموض، بينما بعده االقتصادي الداللة فهو لون يتصل باألمور المج

 اإلنتاج.وطباعة عمل طبعة شعبية يستطيع أن يقتنيها الجميع أو الفئات الغير قادرة مادياً، كما أنها توفر نفقات ال

 ضحها في النقاط التالية:عبير عن دراما الشكل عند الفنان " سيرجيو توبي " نوأما عن كيفية الت     -

 أ. استخدام الخط األسود بما له من بعد درامي.

 ب. األلوان التي استخدمها كانت داكنة وذات داللة مرتبطة بالحدث أو الزمان أو المكان.

 ج. المبالغة في كثير من األشكال.

 ر التوقع(.ء. الغرابة ) العوالم الغريبة واألشكال الغير مألوفة الذي يعتمد على أحداث كس

 هـ. الخط المحوري أو المائل وما يحدثه من توتر في التكوين.

 .(الجدة وهكذا  -لفرح ا -و. القيم التعبيرية لمالمح الوجوه ) الحزن 

 إلخ (.… الحركة  -لصراع ا -ز. تجسيد الحدث ) التوسل 

 ح. أنسنة الحيوان.

 ط. استخدام الرموز الدالة ) كالنسر والغراب مثالً (.
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 البناء الهرمي المقلوب لوضع الوجوه أو الشخوص تعبيراً عن السقوط. ك.

 

 ثالثاً : الفنان اإليطالي " سيرجيو توبي " :ت.ب.ص.ت. 

ألشكال الرئيسية للسرور ا(, كما أن التجربة البصرية تمثل أحد  ٢٦ إذا كان االبداع جزءاً من الهوية اإلنسانية )  -١

( كما أن  ٧٢ طقي )اإلبداع يتم في نسق مفتوح، ويرتبط بالذكاء والذاكرة والتفكير المنوالسعادة في الحياة، ويذكر أن 

ة مبدعة ء شخصيالصياغة البصرية لفن الكوميكس ودراما المعالجات الجرافيكية للنص التراثي "شهرزاد" يستلزم استدعا

 لهذا التحدي.

ضافة شفافية باإلالنفاذ أو الوفمن خالل الدراسة اتضح لنا إن هذا الفنان يتميز بعدة مقومات منها : األصالة والمرونة   -٢

 (. ٢٨ إلى الحساسية للمشكالت والطالقة المتمثلة في حرية التعبير عنده وقدرة عالية على التخيل )

اإلضافة بالكاريكاتير ولعدة فنون منها الرسوم التوضيحية،  فهو باإلضافة إلى أنه فنان فهو كاتب كوميدي، وممارس -٣

 لك الخبرة أو الخبرات المتعددة الناتجة عن تعدد حقول الممارسة لديه.فهو شخص يمت -إلى فن اإلعالن 

 ذو ثقافة وفكر بصري عالي المستوى. -٤

 ناولت دراماالتراثي " شهرزاد " بابداعية تللنص  "  قدم " سيرجيو توبي " رائعة الليالي العربية " ألف ليلة وليلة -٥

ع فني الرائمله الالنص األدبي بدراما السرد التشكيلي الجمالي في مواجهة أو تحدي يجعلها في تناص أو تجاوزاً لقرب ع

واصله، ة في تمن جمال المخطوط قديماً بشكل معاصر يخاطب وجدان المتلقي الكبير قبل الصغير محققاً مشاركة المعرف

 اإلنتماء لدى المتلقي.و

 

 ث. نتائج البحث :

ن وية اإلنسامثل رمزاً لهإذا كان التراث يساهم في تعزيز دور االقتصاد المحلي، ويربط اإلنسان المعاصر بالماض، وي -١

 بار.كشباب والال والتجعله يرتبط بثقافته وأماكن اسالفه، لذا فهو يحتاج جهد ومهارة وأهمية في تقديمه جرافيكياً لألطف

اور عقل يخاطب أو يح فن الكوميكس أحد فنون الجرافيك التي شاع استخدامها في العصر الحديث ذو بعد اتصالي فعال -٢

 .متابعةووجدان صغار األطفال والصبية والشباب حتى الكبار بجمالية السرد التشكيلي الذي يبعث على إغراء ال

تص كبيراً ويخلقي صغيراً ور، وجذب اإلنتباه، وإثارة االهتمام لدى المتفن الكوميكس اإلبداعي له قدرة على لفت النظ -٣

 بإيصال الرسائل من خالل مجموعة من األفكار المرئية ويعكس روح اإلنسان المعاصر وذوقه.

ها تعطي ورموز داللت نظراً ألن فن الكوميكس له لغته البصرية وأدواته وعناصره كالبالونات واإلطارات وأيقونات -٤

ات مما والمبالغ الخيالحساساً بمرور الزمن واالنتقال بين األماكن المختلفة بين اللقطة واألخرى باإلضافة إلى اإلبهار وإ

 قتدار.وميديا بإتراجيكيجعله مناسباً لترجمة الحس الدرامي بما فيه من مواقف تراجيدية أو كوميدية أو الجمع بينهما في ال

 

 ج. التوصيات :

تحليلة ودراسته وتصنيفه بام بدراسة التراث في المؤسسات األكاديمية بل إنشاء معاهد متخصصة له تقوم يجب اإلهتم  -١

 وتقديمه لألجيال واالفادة منه، نظراً لألهمية التالية: 

ستمرارية على إ التراث يعزز الصلة بين الماضي والحاضر إال أنه يشارك في التهيئة أو صناعة المستقبل مما يساعد .أ

 تمعات ويغير بنية المجتمع ليصبح أكثر جماالً.المج
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 يعزز التراث ودراسته السالم بين جميع فئات المجتمه وتحسين الثقة والمعرفة المشتركة. .ب

ة الحرف ريق تنمياالهتمام بالتراث يساعد على زيادة معدالت التنمية عن طريق االهتمام باألماكن األثرية وعن ط -٢

 اليدوية وتسويقها والتعرف على الصيغ الجرافيكية الشائعة في تراثنا.

ن قبل أو تكليفاً م يجب تكليف رواد فن الجرافيك في مصر بتقديم التراث األدبي اإلبداعي ألبناء جيلنا تطوعاً  -٣

 المؤسسات األكاديمية للفنون أو وزارة الثقافة تكليف بمثابة تشريف.
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