التوظيف الفني والجمالي
لعمق المجال في بنية
الفيلم الروائي الحديث
الف�صل االول  :االطار املنهجي
م�شكلة البحث .:
�إن ال�ص ��ورة ال�سينمائي ��ة تخاطبن ��ا ب�أ�ص ��وات عدة  ،عن طري ��ق بنائها الت�شكيلي
ال ��ذي ينه� ��ض عرب عنا�صر التكوين املعروفة كاخل ��ط  ،والكتلة  ،واحلجم  ،وال�شكل ،
والف�ض ��اء � ،إ�ضافة �إىل ال�شخ�صيات والديك ��ور والإ�ضاءة ,لذلك جند ال�صورة عبارة
ع ��ن بنية �سردي ��ة كاملة قائمة بذاتها تبث معلومات ويت�ضاع ��ف معناها ما �أن تلتحق
ب�سياق ،والهدف الأ�سا�سي ل�صانع الفلم هو خلق �صورة ناجحة فنيا  ،ومعربة دراميا
وتكم ��ن �أوىل العقبات  ،والتحديات �أمامه يف خلق �إيه ��ام بالعمق (البعد الثالث ) يف
تكوينه املرئي الذي �سيعر�ض الحقا على �شا�شة م�سطحة ,لأن ال�صورة امل�سطحة مهما
كان ��ت براعة تكوينها تبقى عب ��ارة عن وجود مبت�سر غري م�ؤثر ب�صريا  ،لذلك يتو�سل
�صان ��ع الفلم بعدد من التكنيكات التقنية والفنية من �أجل خلق هذا البعد الذي يكمل
ال�ص ��ورة  ،ويجعله ��ا مدرك ��ة ح�سيا  ،تتماهى م ��ع ال�صورة الواقعي ��ة  ،وبذلك يحدث
الت�أثري وتتم عملية االت�صال .
�إن العم ��ق يف ال�ص ��ورة �أ�صب ��ح بحد ذاته و�سيلة تعب�ي�ر �أ�ضيفت �إىل بقية الو�سائل
الأخ ��رى ,وقد �أنحاز اليها عدد من املنظري ��ن واملخرجني الذين ينتمون اىل مدار�س
واجتاه ��ات واقعية و�ضعت عمق املجال ك�أحد احللول الإخراجية للم�شهد ال�سينمائي
كون ��ه �أقرب اىل �أدراك امل�شاهد واقعيا وبالإمكان ا�ستثمار وتفعيل م�ستويات ال�صورة
ب�ش ��كل متزامن مما يولد ت�أث�ي�ر ًا بنائي ًا خمتلف ًا عما يف املونتاج التقليدي بفعل البناء
الداخل ��ي لهذه ال�صورة  ،وبذلك يتجلى توظيف عم ��ق املجال كحل �أخراجي للم�شهد
ككل �أو كلقط ��ة ذات طاق ��ة �سردية مندرج ��ة �ضمن �سياق م�شه ��دي ومن هنا جاءت
م�شكل ��ة البحث يف ( ما الكيفية الت ��ي يوظف بها عمق املجال �إخراجيا يف بنية الفيلم
الروائي احلديث ).
�أحمد جبار عبد الكاظم العبودي
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�أهمية البحث واحلاجة �أليه .:
تكم ��ن �أهمية البح ��ث يف ت�سليط ال�ضوء على واح ��دة من �أهم الو�سائ ��ل التعبريية لدى املخرج
ال�سينمائ ��ي وه ��ي ( و�سيلة عم ��ق املجال ) ,التي ي�ستع�ي�ن بها يف حاالت معين ��ة كحل �أخراجي
للم�شه ��د كام�ل�ا حمققة ما يعرف ب ( اللقطة – امل�شهد ) �أو كلقطة مندرجة يف �سياق ترتبط
بلقط ��ة �سابق ��ة وبلقطة الحق ��ة .والهدف هو خلق انفع ��ال من نوع خا�ص عن باق ��ي االنفعاالت
املتولدة من و�سائل تعبريية �أخرى  .ومن هنا تتجلى �أهمية البحث يف كون الدرا�سة :
 .1ت�سد نق�صا يف املكتبة ال�سينمائية  .2 .افادة العاملني والدار�سني يف كليات ومعاهد الفنون
اجلميلة .
�أهداف البحث :
يهدف البحث اىل الك�شف عن تعبريية عمق املجال و توظيفه �إخراجيا .
حدود البحث .:
يتح ��رك البح ��ث �ضمن �أفالم حداثوية  ،مت �أ�شتغال عمق املج ��ال فيها ب�أق�صى مدياته الداللية
واجلمالية .

الف�صل الثاين  :الإطار النظري
تعبريية عمق املجال يف النظرية الفيلمية
ول ��دت �أف ��كار ب ��ازان ح ��ول م ��ا �أ�سم ��اه بتقني ��ة عم ��ق املج ��ال م ��ن فيل ��م ( املواط ��ن ك�ي�ن )
حتدي ��دا� ,إ ْذ ع� �دّه ب ��ازان العين ��ة املثل ��ى للتوظي ��ف الإخراج ��ي الواع ��ي وامل ��درك لعم ��ق املج ��ال
كو�سيل ��ة تعبريي ��ة يف ال�س ��رد ال�سينمائ ��ي الواقع ��ي� ,إذ ي ��رى ب ��ازان يف فيل ��م املواط ��ن ك�ي�ن
ثالث ��ة �أبع ��اد حمتمل ��ة م ��ن الواقعي ��ة الت ��ي يخلقه ��ا عن طري ��ق توظيف ��ه لعم ��ق املج ��ال �إخراجيا
“ واقعي ��ة وجودي ��ة تعطي الأ�شياء كثافة جم�سمة وا�ستق�ل�اال وواقعية درامية ترف�ض ف�صل املمثل
عن الديكور وواقعية �سيكولوجية تعيد امل�شاهد اىل الأحوال احلقيقية للإدراك “ ( ، )1وال ميكن �أن
نق ��ول �أن ب ��ازان �أول مكت�شف لتعبريية عمق املجال و�إمنا ُي َع ْد �أول م ��ن نظر لهذه الو�سيلة التعبريية
كتوظي ��ف �أخراجي مبتكر ل�سرد الإحداث  .وكانت لطروحاته �أثرها الدال يف بناء �أ�س�س �سينمائية
واقعي ��ة ال�سيم ��ا بنائية عمق املج ��ال كحل �أخراجي للم�شه ��د بالكامل �.إ ْذ يرى ب ��ازان �أن “ �أ�سلوب
املالحظة الطويلة بدون تدخل من اخلارج ميكن التو�صل �إىل احلقيقة و�إبراز اخل�صائ�ص الأ�صلية
للح ��دث املراق ��ب “( ، )2وه ��ذا ما ي�سمح للفع ��ل �أن يتطور يف وق ��ت واحد وعل ��ى م�ستويات متعددة
يف ال�ص ��ورة مم ��ا يخلق م ��ن الناحية الإخراجية بن ��اء عالقة درامية بني الأفع ��ال اجلارية يف هذه
امل�ستوي ��ات داخ ��ل كادر ال�صورة و يولد توا�ص�ل�ا زمانيا ومكانيا بدون ته�شي ��م احلدث اىل لقطات
ع ��دة ف�ضال ع ��ن االعتماد على ربط عنا�صر التكوين مع بع�ضها البع�ض مولدة وحدة موحدة وهذا
 ) 1ج.داديل �أندرو  ،نظريات الفلم الكربى  ،ترجمة :جرج�س ف�ؤاد الر�شيدي  ،القاهرة  :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب  ، 1987 ،ط� ، 1ص. 157
 )2عدنان مدانات  ،بحثا عن ال�سينما  ،بريوت :دار القد�س ، 1975،ط� ، 1ص. 148
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اال�ستعم ��ال “ يحبذه ب ��ازان عن و�سائل املونتاج االخرى كونها ت�ضفي مزيد ًا من الإح�سا�س الواقعي
ع�ب�ر ذل ��ك التوا�صل يف زمن احلدث “ ( )3وهذا ما ي�شاب ��ه تدفق الأحداث يف الواقع وهذا ما يجعل
عم ��ق املجال و�سيلة منا�سبة لأهدافه الواقعية مما يجعل احلدث حقيقة نقتنع بها� ,إذ ينحاز بازان
يف بنائ ��ه للمعن ��ى ع ��ن طريق تفعيل البناء الت�شكيلي يف عمق املج ��ال ب�أق�صى قدر ممكن حمققا
م ��ا ي�سمي ��ه باملونتاج الداخلي حيث ي ��رى �أن عمق املجال يتيح “ ت�شكي ��ل املظاهر يف عالقات ذات
معن ��ى لأن الواق ��ع �سيبد�أ يف �أ�شعاع معناه اخلا�ص “ ( ،)4وبذلك عد بازان عمق املجال جوهر الفلم
الواقع ��ي ,فه ��و ي�صر على تقدمي الواقع من خالل عمق املجال لأنه �أكرث �صدقا و�أمانة من املونتاج ،
وعل ��ى الرغم من كل ذلك الطرح اجلاد من بازان حول واقعية عمق املجال �أكرث من املونتاج  .يرى
الباح ��ث ب�أنه ال يوجد فيلم بدون مونتاج با�ستثناء جت ��ارب فيلمية حاول �صناعها ا�ستثمار التقدم
التكنولوج ��ي لتقنيات الت�صوير يف حماكاة الزمن احلقيقي للحدث يف ال�سينما ويرى(جان مرتي)
�أنه يوجد فيلم واحد يخلو من املونتاج وهو العامل الواقعي الذي جتري فيه �أالف الأحداث بتزامن،
وم ��ع كل ما�سب ��ق ال ميكن تخي ��ل ال�سينما ب ��دون مونتاج ولكن املخ ��رج يعمل على وف ��ق الطريقتني
ح�س ��ب امل�ضمون واالنفعال املطلوب من كل و�سيلة تعبري ،وي�ؤكد ذلك جان مرتي يف انتقاده لبازان
حي ��ث يق ��ول “ �أن بازان يف اجنرافه مع حما�ست ��ه يراهن ب�شكل كيفي على �أختف ��اء مفهوم اللقطة
ل�صالح(اللقط ��ة –امل�شهد) ,يف حني �أن هذين منطان لكل منهما معنى خمتلف متاما “ (. )5لكون
املخ ��رج يف حالة تقطيعه للم�شهد اىل لقطات ف�أن ��ه يجعلنا نحيط بامل�شهد كامال من حجوم وزوايا
خمتلف ��ة وعلي ��ه يجعلنا ن�شارك باحلدث ,بعك�س عمق املجال ال ��ذي يجعلنا نرى كل الأحداث يف �أن
واح ��د مما يجعلنا خ ��ارج املو�ضوع مهتمني باحلدث ذهنيا ،ومن هذا جن ��د �أن اللجوء اىل توظيف
عم ��ق املجال “من �أجل ا�ستف ��زاز املتلقي لريتبط فكريا مع ما يعر�ض عليه “ ( ،)6ف�صانع العمل يف
ه ��ذه احلالة يري ��د منه االنفكاك عن املو�ضوع بهدف االنتباه ولي� ��س االنفعال ،ويف كل مرة يطالبنا
املخ ��رج بانفعال خمتلف لذلك يلج�أ �صان ��ع الفلم اىل حلول �إخراجية خمتلفة ولذا يرى الباحث �أن
عل ��ى ب ��ازان �أن ال ينحاز بهذا التطرف لعمق املجال لكونه لي�س احلل االخراجي االمثل لأي حالة �أو
موق ��ف �أو حدث فه ��و و�سيلة �أ�ضيفت اىل غريها من الو�سائل وال ميك ��ن �أن تعو�ض �أو حتل حمل �أية
و�سيلة �أخرى .
ويح ��دد( ب ��ازان) قاع ��دة يك ��ون فيها املونتاج م�سموح ��ا �أو ممنوعا ,وهذا يعن ��ي �أن بازان مل
يرف� ��ض املونتاج كو�سيل ��ة تعبريية ل�سرد الأحداث و�إمنا يرى يف عمق املج ��ال بو�صفه و�سيلة �سردية
�أك�ث�ر حداث ��ة وبذلك ي�ضع قان ��ون جمايل المتناع املونتاج وهو عندما يك ��ون “ جوهر حادث متعلق
بوجود عاملني �أو عوامل متعددة من عوامل احلدث معا ف�أن املونتاج ي�صبح ممنوع ًا “( ، )7فالكادر
ال ��ذي يجم ��ع �أكرث من ح ��دث يف م�ستوياته التي جت ��ري يف �أن واحد ويتم عر�ضه ��ا يف دفعة واحدة
 3رعد عبد اجلبار ثامر ال�شاطي  ،الفن ال�سينمائي بني النظرية والتطبيق � ،ص. 22
� 4أندرية بازان  ،ما هي ال�سينما  ،ترجمة  :رميون فرن�سي�س  ،القاهرة  :مكتبة االجنلو امل�صرية � ،ص. 86
 5جان مرتي  ،علم نف�س وعلم جمال ال�سينما  ،ترجمة عبد اهلل عوي�شق  ،دم�شق  :وزارة الثقافة ال�سورية – امل�ؤ�س�سة العامة لل�سينما  2000 ،م � ،ص. 65
 6ماهر جميد �أبراهيم و�صالح حممد طه  ،التوظيف الداليل لبناء اللقطة –امل�شهد عند املوجة الفرن�سية اجلديدة  ،جملة االكادميي – كلية
الفنون اجلميلة  ،العدد � ، 2009 ، 52ص. 200
� 7أندرية بازان  ،م�صدر �سابق � ،ص. 140
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عل ��ى �سطح ال�صورة دون االعتماد عل ��ى القطع والربط وبالتايل عدم تفكيكه �أو املحافظة على نقل
الواق ��ع ال�س ��ردي الزماين واملكاين واحلدثي  .ي�ضفي طابعا م ��ن ال�صدق يف احلال ,لذا يعد بازان
تقني ��ة عمق املجال �أكرث مالئمة ل�س ��رد الأحداث الفيلمية ,فبازان يف�ض ��ل اال�ستخدام الواقعي يف
املعاجل ��ات الإخراجي ��ة لو�سائل التعبري الفيلمي ��ة ومنها عمق املجال  ،لأنه يعي ��د املتلقي اىل �سحر
اجلمالية الواقعية �أي “ العمل باجتاه خلق خيال ب�صري يرتبط بجذور الواقع املرئي وبذلك ميكن
�أيج ��اد �أمناط �سردية �أك�ث�ر �أرتباط بالواقع “( )8وهذا يعني �أن عمق املج ��ال عند بازان يعد و�سيلة
�أك�ث�ر واقعي ��ة و�إقناع ،وه ��ذا الإح�سا� ��س بالواقعية يتولد ب�سب ��ب كثافة املعلوم ��ات وتواجدها ب�شكل
متزامن مما يخلق ثق ًال درامي ًا ب�سبب متا�س املمثل بالديكور  ،وعدم انف�صال مقدمة ال�صورة عن
خلفيته ��ا ,وهذا بدوره يخل ��ق واقعية نف�سية بالن�سبة للم�شاهد ب�سب ��ب تطابق لقطة عمق املجال مع
�إدراكه احل�سي يف الواقع  .وهذا عك�س املونتاج فاملتلقي �إزاء امل�شهد املونتاجي يكون خا�ضع ًا للر�ؤية
الذاتي ��ة للمخرج ,وعلى الرغم من حماوالت املخرج�ي�ن يف جعل املونتاج م�سايرا للحدث و مطابقا
حلركة االنتباه الطبيعية للإن�سان �أال �أن احلدث يبقى خا�ضع ًا لل�سياق الذي ركبه املخرج ،وحتى يف
عمق املجال فقد َق َد َم �أندريه بازان مو�ضوع عمق املجال كو�سيلة تعبري ب�آلية تلقي املتفرج ,اذ عدها
و�سيل ��ة متفردة كونها تعطي املتفرج حرية كاملة ليخلق عن طريقها مونتاجه اخلا�ص به ,لأنه يرى
كل �ش ��يء دفع ��ة واحدة وبذلك يختار على هواه وهذا فعل �أمان ��ة �إزاء امل�شاهد �”،أن كرثة اللقطات
ال�شامل ��ة و�صفاء ال�صورة التام يف اخللفيات ي�سهم ��ان م�ساهمة كبرية يف طم�أنة امل�شاهد ويف ترك
االمر بني يديه لرياقب ويختار على هواه “( )9هكذا كتب بازان  .ويرى الباحث �أن الحرية للم�شاهد
�إطالق� � ًا طاملا �أن املخ ��رج على وفق بناءه الت�شكيلي يحرك ب�صرنا داخ ��ل ال�صورة بحركة خطية “
تقت�ض ��ي من العني �أن تقوم مبجموعة من احل ��ركات (العمودية واالفقية والدائرية ) وانطالقا من
ه ��ذه احل ��ركات للب�صر تت�شكل ال�ص ��ورة “ ( ،)10فحري ��ة املتفرج واحدة وه ��ي �أن يرف�ض م�شاهدة
الفيلم الغري ,وما �أن يقرر م�شاهدة فيلم ف�سيخ�ضع خ�ضوع ًا كام ًال لإرادة املخرج يف �ضبط وتوجيه
�إدراك ��ه  ،لأن الفيل ��م مثله مثل كل النتاجات الفنية الأخرى يتطلب من املتفرج اخل�ضوع ,لأن �صانع
العم ��ل ه ��و من قام بعملي ��ة االختيار والتنظيم ولي� ��س املتفرج و�إال فما �سبب وج ��وده ؟ هذا وينتقد
(م�ت�ري) العر�ض ال ��ذي �أدىل به (بازان) حول حري ��ة امل�شاهد �إذ يق ��ول� ( :أن عمق املجال يرتك
حري ��ة حلرك ��ة �شخ�صيات الدراما ولكن هذه احلرية لي�ست له ��ا �أية عالقة مع حرية امل�شاهد التي
يزع ��م ب ��ازان ب�أن امل�شاهد مل يعد �آلة بيد ال�سينمائي �إذ يتلقى جمددا بف�ضل جماليات عمق املجال
ثان وهذا الواق ��ع الثاين مقدم عرب
ال�ش ��روط املو�ضوعي ��ة للواقع ,وه ��ذا م�ستحيل لأن الفيل ��م واقع ٍ
تو�س ��ط و�سيط يق ��ود الأحداث عن طريقه على وف ��ق الرتتيب الذي يراه ومن غ�ي�ر املمكن �أن يجد
امل�شاه ��د �شروط االدراك احل�س ��ي مماثال للذي يجد نف�سه فيه عندما يك ��ون حيال الواقع املبا�شر
 .وي ��رى مرتي اذا كان بازان يق�صد بحري ��ة امل�شاهد يف تلقيه لعمق املجال حتريك ا�ستعداد معني
ل ��دى امل�شاهد احلر يف �أن يخت ��ار يف �أطار ال�صورة على وفق ما يهوى فهذه مغالطة كبرية لأن عمق
 8نه ��اد حام ��د ماج ��د � ،أليات �أ�شتغال ال�سرد احلديث يف بنية الفل ��م الروائي � ،أطروحة دكتوراه غري من�ش ��ورة  ،جامعة بغداد – كلية الفنون
اجلميلة  2007 ،م � ،ص. 78
 9جان مرتي  ،امل�صدر ال�سابق � ،ص. 70
 10حممد غرايف  ,قراءة يف ال�سميولوجيا الب�صرية  ,جملة عامل الفكر ,العدد ,, 1املجلد� , 2000, 31ص. 234

األكاديمي 126

التوظيف الفني واجلمايل لعمق املجال يف بنية الفيلم الروائي احلديث

�أحمد جبار عبد الكاظم العبودي

املج ��ال يك ��ون �إزاء �أحداث �أو �أفعال متزامن ٍة ,ف�أذا كان املتفرج حر يف انتقاله من واحد للأخر ف�أن
ذل ��ك ي� ��ؤدي اىل هدم التزامن فلك ��ي �أعرف �أن الأحداث فع�ل�ا متزامنة يتع�ي�ن �أن يتلقاها �إدراكه
احل�س ��ي طبقا للتزامن �إياه و�إال فاتني التزامن املرتاب ��ط الوجود بدراية  .و�إذا �أختار امل�شاهد مرة
هذا احلدث ومرة ذاك ففي هذه احلالة نكون قد عدنا اىل التجزئة التي يلومها بازان� ,أو �أن يختار
ح ��دث كما �سيخ�سر امل�شاهد احلدث الآخر املتزام ��ن معه ,ويرى مرتي �أن امل�شاهد يف عمق املجال
يتع�ي�ن علي ��ه �أن يرى كل �شيء ناقال انتباهه يف كل حلظة �إىل ما هو �أهم ولكن هذا الأهم ( احلدث
نف�س ��ه) ه ��و الذي �سيقوله للم�شاه ��د و هو الذي يوجه نظر امل�شاهد و�إذا ق ��اد احلدث امل�شاهد فلن
يك ��ون ح ��را �أبدا امنا �سيمتل ��ك حرية واحدة فق ��ط يف اكت�شاف داللة يف اال�شياء وه ��ذا يعتمد على
كفاءته يف ا�ستنطاق خبايا الأ�شياء وحت�صيل �ضاللها املتوارية ) (. )11
م�ستويات توظيف عمق املجال �إخراجيا .
يرى املنظر ال�سينمائي الفرن�سي ( مار�سيل مارتن ) يف كتابه املو�سوم ( اللغة ال�سينمائية ) �أن
هناك اجتاهني متعار�ضني يف ا�ستخدام عمق املجال .:
االول “ .:ميي ��ل اىل �أدم ��اج ال�شخ�صيات يف الديكور يف مناظر ثابت ��ة زمنا طويال وي�ؤدي ثبات
الكامريا فيها اىل تعزيز قيمة الدراما ال�سيكولوجية”( . )12وي�سمى عمق املجال �أحيانا بالإخراج
الثاب ��ت �إذ ي� ��ؤدي هذا الثبات �إىل جع ��ل املدة الزمنية حم�سو�سة مما يجع ��ل املتلقي بتما�س مع
الو�ضع النف�سي اخلانق لل�شخ�صيات فيكون هذا الثبات لي�س جمانيا �أي �أن “املدة الزمنية لها
داللة من الدالالت “ ( )13مثل تعزيز امل�ستوى النف�سي �أو الت�أملي جلملة من الأفعال الدرامية مما
يجعل املتفرج يعي�ش حالة ال�س�أم وامللل واالنتظار �أو القلق ,الأمر الذي يخلق تفاعال بني العر�ض
ومتلقي ��ه كما يف فيل ��م ( مواطن وخمرب وحرامي ) للمخرج ( داود عبد ال�سيد ) �إذ مت توظيف
عم ��ق املج ��ال كحل �إخراجي للم�شهد كامال يف م�شهد لقاء املخرب مع زوجته يف فرا�ش الزوجية
� ْإذ جم ��د املخرج �آلة الت�صوير وجعلها ثابتة بدون ح ��راك للتعبري عن اجلمود ,وهذا التوظيف
ا�سهم يف االيحاء بعجز املخرب عن االت�صال بزوجته ف�أ�صبحت ا�ستاتيكية الكامريا تعبري ًا عن
العج ��ز اجلن�سي لدى املخرب وهذا توظيف رمزي لعجز ال�سلط ��ة .وهذا التوظيف لعمق املجال
( كلقط ��ة  -م�شه ��د ) �أي الت�صوير بدون توقف حدث يجري �أمام �آل ��ة الت�صوير حتى لو تطلب
ذل ��ك ثب ��ات الكامريا لفرتة طويلة ع ��ن طريق اال�ستعانة بالتغريات يف �أحج ��ام اللقطات �أثناء
الت�صوي ��ر � ْإذ ت�سهم يف رواية احل ��دث بفعل مونتاجها الداخلي املتول ��د بف�ضل بنائها الت�شكيلي
الذي يت�ضمن كل عنا�صر لغة التكوين ( اخلط  ،الكتلة ،احلجم ،الرتكيب ،التفاعل بني ال�ضوء
والظ ��ل ،ديناميكي ��ة املرئيات ،اال�صوات ) فكل هذه العنا�صر ت�سه ��م يف تعميق الداللة املطلوبة
فتك ��ون بنية اللقطة يف ه ��ذه احلالة مقرتبة من بنية امل�شهد الع ��ام والهدف من هذا التوظيف
لعم ��ق املجال هو “ �أعط ��اء �أن�سيابية للحدث يف وحدة الزمان وامل ��كان لتعميق الر�ؤية الواقعية
 11ينظر جان مرتي  ،امل�صدر ال�سابق � ،ص . 77- 72- 71- 70
 12مار�سيل مارتن  ،امل�صدر ال�سابق � ،ص . 173
 13جان مرتي  ،امل�صدر ال�سابق � ،ص. 47
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للفع ��ل الدائ ��ر وهذا ي�ؤدي اىل �أن يكون التوليف ممنوع ًا ب�سب ��ب توقيت حدثني يف الكادر نف�سه
وه ��ذا يعطي احلقيقة بع ��دا جوهريا يف العر�ض ال�ص ��وري من خالل �شمولي ��ة الر�ؤية “(� )14أن
الوح ��دة املكانية احلاوية لأكرث من فعل يف م�ستويات ال�صورة و التدفق الزمني املت�صاعد جعل
املخرج يفعل دور امليزان�سني ( تنظيم ف�ضاء اللقطة ) ب�شكل دقيق ,مما �أدى اىل ظهور عملية
التولي ��ف يف �أثن ��اء مرحلة الت�صوير وامتناع ��ه بعد الت�صوير يف بنية امل�شه ��د املكون من لقطة
مركب ��ة ت�ضم م�سافات قريبة ومتو�سطة وبعيدة يف �أن واح ��د و�ضمن �أطار واحد وبذلك يتحقق
املونت ��اج يف منح ��ى العمق ,ويرى م�ت�ري “�أن هذا النوع م ��ن التقطيع حممل معن ��ى ب�أكرث من
التقطي ��ع التحليل ��ي وهو اليق ��ل جتريدا عن ��ه �إال �أن التجريد الذي يدجمه ب�س ��رد الق�صة ي�أتيه
بال�ضبط من زيادة يف الواقعية “ ( . )15ويرى الباحث �أن هذا التوظيف الإخراجي لعمق املجال
ال يرتب ��ط ب�أ�سل ��وب �إخراج ��ي حمدد ح�سب ط ��رح الباحث ( دريد �شريف ) ب ��ل جنده يف كثري
م ��ن الأفالم التي تتناول مو�ضوعات نف�سية وفل�سفي ��ة وخيالية م�صاغة ب�أ�سلوب انطباعي طاملا
ميتل ��ك عمق املجال تعبرييته اخلا�صة التي ال ترتب ��ط ب�أ�سلوب دون غريه ,لذا ف�أن عمق املجال
كح ��ل �إخراجي جنده “ يف جميع الإ�شكال الفيلمي ��ة وجتاوز النظرية الواقعية لي�ستعني به رواد
النظري ��ة االنطباعية للتعبري ع ��ن ر�ؤاهم “( )16وهذا يعني �شمولية تعامل كل الأنواع والأ�ساليب
ال�سينمائي ��ة م ��ع تقني ��ة عمق املج ��ال كحل �أخراج ��ي يعر�ض “ حقيق ��ة قيام االفع ��ال بتوقيتها
و�آنيتها“ ( )17وهذا ما يدح�ض حتديد عمل عمق املجال داخل �أ�سلوب الواقعية فقط .
الآخ ��ر  ”.:ميي ��ل اىل الرتكيز على ترتيب الإبع ��اد يف العمق �إىل �أق�صى م ��داه بهدف درامي ،
وب ��دون �إلغاء التقطيع التقليدي “( )18ومن املمكن ا�ستعمال لقطة عمق املجال كوحدة مندرجة
�ضم ��ن �سياق امل�شه ��د �أي يرتبط بلقطة م�سبقة ولقطة الحقة وتكون وظيفة عمق املجال يف هذه
احلال ��ة �أما كلقط ��ة ت�أ�سي�سية للم�شه ��د �أو لإع ��ادة الت�أ�سي�س .وهنا يوظف عم ��ق املجال كلقطة
مفردة داخل بنية امل�شهد ال�سينمائي حمكوم معناها مبو�ضعها ال�سياقي داخل بنائية امل�شهد,
�أي ع ��ن طري ��ق الر�ص ��ف الأفقي الذي يجعله يرتبط م ��ع لقطة �سابقة �أو لقط ��ة الحقة ,و هذا
امل�ست ��وى يول ��د دالل ��ة �أخرى وه ��ذا ت�أكي ��د �أ�شرتاك املونت ��اج وعمق املج ��ال يف بنائي ��ة امل�شهد
ال�سينمائي  .ويرى مرتي �أن االجتاهني عمق املجال (كلقطة –امل�شهد ) وعمق املجال املندرج
يف �سي ��اق لقطوي ( املونتاج ) متواجدان يف بني ��ة الفلم ال�سينمائي “ فال�سينما امتلكت ال�شكل
ال�س ��ردي امل ��زدوج املبا�شر وغري املبا�ش ��ر وكان باقيا عليها �أن تتمكن م ��ن اللعب بالتناوب على
العاطفة االنفعالي ��ة بوا�سطة املونتاج وعلى االنتباه بف�ضل عمق املجال لتوفر له ف�سحة لالنتباه
�إزاء الفعل قيد احلدوث “( )19على �أن يكون االجتاه امل�ستعمل مربر ًا ومعل ًال درامي ًا .
 14دريد �شريف حممود  ،التوليف وت�أثريه الدرامي يف الفلم الروائي  ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  ،جامعة بغداد – كلية الفنون اجلميلة،
� ، 1987ص. 65
 15جان مرتي  ،امل�صدر ال�سابق � ،ص. 67
 16ماهر جميد �أبراهيم  ،امل�صدر ال�سابق� ،ص. 99
 17امل�صدر نف�سه � ،ص . 104
 18مار�سيل مارتن  ،امل�صدر ال�سابق � ،ص. 174
 19جان مرتي  ،امل�صدر نف�سه � ،ص. 67
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م�ؤ�شرات االطار النظري .:
1 .1توظي ��ف عم ��ق املج ��ال كحل �إخراج ��ي للم�شه ��د كامال مكونا م ��ا ي�سم ��ى ب ( اللقطة –
امل�شهد)
2 .2توظيف عمق املجال كحل �إخراجي يجمع �أكرث من زمن يف ف�ضائه ال�صوري .
3 .3توظيف عمق املجال كحل �إخراجي يجمع �أكرث من حدث يف م�ستوياته ال�صورية وقد تكون
هذه الأحداث مرتابطة �أو غري مرتابطة .

الف�صل الثالث � :إجراءات البحث
�أوال :منهج البحث:
يع ��د املنه ��ج هو الطريقة التي ي�سلكها الباحث بغية الو�ص ��ول اىل الإجابة عن الأ�سئلة التي
انطلق ��ت منه ��ا م�شكلة البحث فاملنهج يتمث ��ل يف الإجابة عن الت�سا�ؤل الأت ��ي وهو :كيف �سيحل
الباحث امل�شكلة ؟ .
بغي ��ة الو�ص ��ول �إىل نتائج مر�ضية وب�شكل علمي دقيق ،وي ��رى الباحث �ضرورة اعتماد املنهج
الو�صف ��ي ال ��ذي ينطوي عل ��ى م�شاهدة العر� ��ض الفيلمي حتلي ��ل امل�ستويات الفني ��ة واجلمالية
لتوظي ��ف عمق املجال يف بنيته  ،مبا ي�ضمن حتقيق النتائ ��ج املرجوة  ،واملنهج الو�صفي ال يعني
جمع احلقائق والبيانات فح�سب ،و�إمنا ي�شتمل �أي�ضا جانب ًا من التف�سري لهذه البيانات .فعملية
البح ��ث تتطلب تنظيم هذه البيان ��ات وا�ستخراج اال�ستنتاجات ذات الدالل ��ة واملغزى للم�شكلة
املثارة .
ثانيا :جمتمع البحث .:
يتمثل جمتمع البحث يف جانبيه النظري والتطبيقي يف الأفالم التي �إمنازت بتوظيفاتها الفنية
واجلمالية لعمق املجال  ،بالأ�صالة واالبتكار كحل �إخراجي يفجر عن طريقه طاقة عمق املجال
ال�سردية اىل �أق�صاها  .ثالثا:عينة البحث .:
�إن البح ��ث املو�س ��وم “ التوظيف الفني واجلم ��ايل لعمق املجال يف بنية الفيلم الروائي احلديث
“ قد ا�ستعر�ض معظم املحاوالت التي قام بها �صناع ال�سينما احلديثة بتوظيف عمق املجال
كحل �إخراجي  ،م�ستبعدا كل الأفالم ال�صامتة التي مل يكتمل بعد و�سيطها التعبريي  ،وا�ستبعد
البح ��ث كل الأف�ل�ام التجريبي ��ة التي مل جت ��د طريقها للعر� ��ض الفيلمي التج ��اري ،الن الفيلم
احلقيق ��ي ه ��و ذلك الفيلم الذي يعر�ض على جمهور وا�سع ،الن فن الفيلم هو دون كل الفنون ال
ينم ��و ويتق ��دم اال بوجود اجلماهري التي تدفع تكاليف ��ه ،و�أي خمالفة لهذه احلقيقة� ،إمنا ت�ؤذن
ب�إختفاء ال�سينما كفن من الفنون واال ما فائدة �أفالم ال يراها �أحد؟!
بقي ��ت مالحظة /نعني بال�سينم ��ا التجارية لي�ست املو�ضوعات و�إمنا طريق ��ة االنتاج من وجود
ميزاني ��ة و�إنت ��اج وعر�ض يف �ص ��االت عر�ض ي�ستطي ��ع �أي متابع ان ي�صل اليه ��ا� ..أي �إن الفيلم
مو�ض ��وع البحث فريد يف توظيفه الفني واجلم ��ايل لعمق املجال ولكنه يعر�ض ب�شروط ال�سينما
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ال�سائدة يف الإنتاج والت�سويق واالنت�شار.
�إن العينة املختارة �ضبطتها ب�شكل عام امل�ؤ�شرات الآتية:
 -1توافرها للعر�ض يف دور العر�ض.
 -2ح�صولها على جوائز عاملية.
 -3ح�صوله ��ا على تنويهات نقدية وبحثية يف الثقاف ��ة ال�سينمائية .ولكن الذي حدث ان العينة
املخت ��ارة بعد التمحي�ص قد قدمت توظيف فني وجمايل مبتك ��ر لعمق املجال  ،فكانت الأفالم
املختارة بعد متحي�ص هي:
( البحث عن ال�سيد مرزوق � ،أحكي يا�شهرزاد  ،دوغ فيل � ،أنرتوبيا )
ثالثا :اداة البحث .:
�إن اداة البحث هي امل�ؤ�شرات التي �أ�سفر عنها الإطار النظري ،وقد و�ضعت بايدي اخلرباء
الذين اطلعوا عليها  ،وقد مت ت�أ�شري �آرائهم وفح�صها على �أ�صل اال�ستبيان املرفق وبعد التداول
معهم مت اال�ستقرار على امل�ؤ�شرات الآتية:
توظيف عمق املجال كحل �أخراجي للم�شهد كامال مكونا ما ي�سمى ب ( اللقطة – امل�شهد )
توظيف عمق املجال كحل �أخراجي يجمع �أكرث من زمن يف ف�ضائه ال�صوري .
توظيف عمق املجال كحل �أخراجي يجمع �أكرث من حدث يف م�ستوياته ال�صورية وقد تكون هذه
االحداث مرتابطة �أو غري مرتابطة .
()20

رابعا :وحدة التحليل .:
كانت وحدة التحليل الأ�سا�سية هي اللقطة املفردة الذي تتفق وامل�ؤ�شر املعني به .
خام�سا  .:حتليل العينات .:
�أوال  . :توظي ��ف عم ��ق املجال كح ��ل �أخراجي للم�شهد كام�ل�ا مكونا ما ي�سم ��ى ب ( اللقطة –
امل�شهد )
يف فيل ��م ( البح ��ث ع ��ن ال�سي ��د م ��رزوق ) للمخ ��رج داود عب ��د ال�سي ��د .وعل ��ى
الرغ ��م م ��ن طول ��ه الزمن ��ي ن�سبي ��ا �إال �أن املخ ��رج ق ��دم معاجل ��ة �إخراجي ��ة ل ��ه
بلقط ��ة واح ��دة م ��ع ثب ��ات �آل ��ة الت�صوي ��ر ( عم ��ق املج ��ال ) مم ��ا حق ��ق م ��ا ي�سم ��ى ب
( اللقط ��ة – امل�شهد ) وعلي ��ه حافظ املخرج على وحدتي الزمان وامل ��كان م�ستثمرا م�ستويات
ال ��كادر يف خل ��ق مونت ��اج داخلي ينقل ب�صرن ��ا عن طري ��ق توجيهنا اىل ال�شخ� ��ص املتحدث �أو
اىل رد فع ��ل ال�شخ� ��ص امل�ستم ��ع ,الأم ��ر ال ��ذي يخلق عن ��د املتلقي ت�أث�ي�ر ًا م�ضاعف� � ًا نابع ًا من
 . 20الأ�ستاذ الدكتور  :يو�سف ر�شيد جرب � -أخت�صا�ص �أدب ونقد م�سرحي – كلية الفنون اجلميلة – ق�سم الفنون ال�سرحية .
اال�ستاذ امل�ساعد الدكتور  :يو�سف �سامي �سكندر – �أخت�صا�ص نقد �أدبي حديث – كلية االداب – جامعة بغداد .
اال�ستاذ امل�ساعد الدكتور  :متي عبو بول�ص – تلفزيون – كلية الفنون اجلميلة – ق�سم ال�سمعية واملرئية .
اال�ستاذ امل�ساعد دكتور  :ماهر جميد ابراهيم – �سينما  -كلية الفنون اجلميلة – ق�سم ال�سمعية واملرئية .
الدكتور � :أحمد عبد العال  -تلفزيون – كلية الفنون اجلميلة – ق�سم ال�سمعية واملرئية .
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ح ��دوث الفع ��ل ورد الفع ��ل يف �أن واح ��د  ،وهذا ما يع ��زز قيم ��ة املعلومة ال�صادرة م ��ن املتكلم
ويف الوق ��ت نف�س ��ه قيم ��ة رد فعل متلقي املعلوم ��ة ال�شخ�ص امل�ستمع . ,ومم ��ا ال خالف عليه �أن
احلرك ��ة له ��ا �أعظ ��م دور يف ج ��ذب االنتباه ويف ه ��ذا امل�شهد كان ��ت احلركة م ��ن ال�شخ�صية ،
لأن الكام�ي�را ثابت ��ة الأم ��ر الذي ف ّعل طاقة العم ��ق �إذ يدخل ال�ضابط عمر م ��ن الباب يف عمق
ال ��كادر و يتح ��اور مع يو�س ��ف و�سيد ونعرف عن طري ��ق هذا احلوار معلوم ��ات كثرية عن �سيد
م ��رزوق ال�شخ�صي ��ة امل�شف ��رة وامللغ ��زة بالن�سبة ليو�س ��ف واملتلقي مع ��ا  .وهذا م ��ا يطلق عليه
( مار�سي ��ل مارتن ) بالإخ ��راج الثابت فال�شخ�صيات هي التي تتحرك على وفق خطة مر�سومة
والكت ��ل تت ��وزع يف م�ستويات اللقطة وفق مي ��زان كادر دقيق و�ألة الت�صوي ��ر متجمدة يف مكانها
واملونت ��اج الداخلي تولد من انتقالنا ,فالرتكيز يف بداية امل�شهد على مقدمة الكادر حيث ي�سرد
لن ��ا وليو�س ��ف �سيد م ��رزوق حكايته وحكاية الفي ��ل الذي كان ميلك ��ه كونه م ��ن العوائل امللكية
االر�ستقراطي ��ة ,ولك ��ن بن ��وم (�سيد م ��رزوق ) مت تفعيل و�سط ال ��كادر �إذ مت تركي ��ز انتباهنا
عل ��ى يو�س ��ف وردود �أفعاله و�إمياءات ��ه  .وبدخول ال�ضاب ��ط عمر ال�شخ�صي ��ة الثالثة يف امل�شهد
م ��ن الب ��اب يف عمق الكادر مت تفعي ��ل هذا امل�ستوى مما ج ��ذب االنتباه �إلي ��ه بالكامل ,ف�أ�صبح
لدين ��ا ثالث م�ستويات متفاعلة كلها بتزامن ال�سيد م ��رزوق يف مقدمة الكادر نائم ويف الو�سط
يو�سف ي�ستقبل عمر بعينيه وعمر يتحرك متكئ ًا اىل جدار احلو�ض احلجري ويتحاور مع يو�سف
ع ��ن ال�سيد مرزوق مم ��ا عزز من قيمة امل�ستويات الثالثة بالكام ��ل ( املتكلم  ،امل�ستمع ،املتكلم
عن ��ه)  .وبنهو�ض �سيد مرزوق مت تفعي ��ل املقدمة مرة �أخرى بتزامن مع حترك عمر من العمق
باجتاهه ��ا مما جع ��ل العمق مهمال فرتكي ��ز احلدث احلواري ع ��ن ال�شخ�صية امله ��ددة ل�سيد
مرزوق و�أن�صات يو�سف للحوار الدائر بني عمر و�سيد مرزوق وبانتهاء احلوار وحترك عمر اىل
العمق مرة �أخرى �أ�ستعاد امل�ستوى الثالث لل�صورة فاعليته � .إن هذا التوظيف لعمق املجال كحل
�إخراجي زاد من التوتر لدى امل�شاهد عن طريق نقل اهتمامه كل مرة �إىل م�ستوى من م�ستويات
ال�صورة ,لذا نرى الفعل ورد الفعل بتزامن وكل املتغريات التي تطر�أ على بنية ال�صورة بدخول
عن�ص ��ر جدي ��د وخروج عن�صر منها مم ��ا ولد كثافة �سردية للم�شه ��د وبنف�س واحد ,مما يفعل
طاق ��ة امل�شاهد يف بقاء تركيزه فاعال من بداية امل�شهد وحتى نهايته عك�س املونتاج الذي يفتت
احلدث وينقله لنا من زوايا وحجوم متباينة مما يجعلنا نقرتب ونبتعد على وفق بناء مونتاجي
م�أ�سوري ��ن له و يجعل املتلقي �أكرث �سلبية ,ولكن الت�س ��ا�ؤل الذي يعر�ضه الباحث ماذا يحدث لو
كان احل ��ل الإخراج ��ي لهذا امل�شهد عن طريق املونتاج التقليدي  .ل ��كان امل�شهد قد فقد الكثري
من م�صداقيته ومن توتره الناجم من بث كل املعلومات بتزامن مما حقق تفاع ًال م�ضاعف ًا من
ال�صعب حتقيقه عن طريق املونتاج التقليدي ,الذي يجعلنا ننتقل مرة �إىل هذا ال�شخ�ص ومرة
اىل ذاك مركزي ��ن �أم ��ا على ال�شخ�ص املتكل ��م �أو على رد فعل ال�شخ�ص امل�ستم ��ع �أو ننتقل �إىل
ال�شخ�ص الذي دخل امل�شهد وبذلك يتولد لدى املتلقي انفعا ًال �أحادي ًا ب�سبب ته�شيم ا�ستمرارية
امل�شه ��د الزماني ��ة واملكانية وخلق ا�ستمرارية نابعة من املونتاج غري حقيقية ,واالقناع يكمن يف
عم ��ق املجال نتيجة حتقق الفع ��ل يف ( �آالن ) والزمن يت�صاعد كم ��ا يت�صاعد يف الواقع ب�شكل
م�ستم ��ر ب ��دون قط ��ع  .وهذا ال يعن ��ي انحياز الباح ��ث اىل عمق املجال كح ��ل �إخراجي ولكن
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الإخراج يف عمق املجال مثلما يقول جان مرتي يولد انفعال خمتلف عن املونتاج ,وتبقى و�سائل
التعب�ي�ر ال�سينمائية متباينة من ناحية ت�أثريها االنفعايل على املتلقي لذا على املخرج �أن يفكر
بالأث ��ر ال ��ذي يريد �إي�صاله �إىل املتلق ��ي ومن َثم يبحث عن الو�سيلة الت ��ي حتقق له هذا الأثر .
وه ��ذا التوظيف لعمق املجال ( كلقطة  -م�شه ��د ) �أي الت�صوير بدون توقف حدث يجري �أمام
�آل ��ة الت�صوير حتى لو تطلب ذلك ثبات الكامريا لف�ت�رة طويلة عن طريق اال�ستعانة بالتغريات
يف �أحج ��ام اللقط ��ات �أثناء الت�صوير � ْإذ ت�سهم يف رواية احلدث بفعل مونتاجها الداخلي املتولد
بف�ض ��ل بنائه ��ا الت�شكيلي الذي يت�ضمن كل عنا�صر لغة التكوين  ،ف ��كل هذه العنا�صر ت�سهم يف
تعمي ��ق الدالل ��ة املطلوبة فتكون بنية اللقطة يف هذه احلالة مقرتب ��ة من بنية امل�شهد العام ويف
وح ��دة مكاني ��ة حاوية لأكرث من فع ��ل يف م�ستويات ال�صورة ,و التدف ��ق الزمني املت�صاعد جعل
املخ ��رج يفعل دور امليزان�سني ( تنظيم ف�ض ��اء القطة ) ب�شكل دقيق مما �أدى اىل ظهور عملية
التوليف �أثناء مرحلة الت�صوير و�أمتناعه بعد الت�صوير يف بنية امل�شهد املكون من لقطة مركبة
ت�ض ��م م�سافات قريبة ومتو�سطة وبعيدة يف �أن واحد و�ضمن �أطار واحد وبذلك يتحقق املونتاج
يف منحى العمق .
ثاني ��ا  .:توظيف عم ��ق املجال كحل �أخراجي يجمع �أكرث من ح ��دث يف م�ستوياته ال�صورية وقد
تكون هذه االحداث مرتابطة �أو غري مرتابطة .
ً
يف �أح ��دى لقطات فيل ��م ( �أحكي يا�شهرزاد للمخرج ي�سري ن�ص ��ر اهلل  ،جند ا�ستعماال بالغيا
و�إيحائي ��ا ل( عم ��ق املجال ) مب�ستويات ��ه املتعددة يف لقطة مرتبطة ب�سي ��اق من لقطات م�شهد
وكانت اللقطة كما ي�أتي :
م�شهد  /نهار خارجي
مطعم على كورني�ش النيل
ال�صورة  /لقطة عمق املجال

ال�صوت

امل�ستوى الأول هبة جال�سة وجهها باجتاه �آلة الت�صوير
وظهرها �إىل امل�ستوى الثاين حيث يجال�س زوجها �شخ�صية
حكومية مهمة ويجامله بطريقة ت�ستفز هبة ويف العمق
مربية تدفع عربة فيها طفل .
يدخل من ميني الكادر نادل ي�ضع الطعام على الطاولة مقربا
وجهه من هبة
�صوت حوارات كرمي الرجل املهم
متر باخرة متو�سطة احلجم خلفية امل�شهد
ميتزج �صفريها املنفر مبجامالت
زوجها
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يف ه ��ذه اللقطة ذات امل�ستوي ��ات املتعددة التي ت�ضافرت فيها عالمات �صوتية وب�صرية متعددة
امل�ستويات :
�.1أجت ��اه نظر هب ��ة يف امل�ستوى االول املعاك� ��س للم�ستوى الثاين يدلل عل ��ى امتعا�ضها من ترك
زوجها لها على ح�ساب جماملة الرجل املهم التابع لل�سلطة التي تتخذ منها هبة موقفا �شخ�صيا
يف برناجمها املثري للجدل .
.2و�س ��ط ال ��كادر عبارة عن موج ��ودات خالية تف�صل مقدم ��ة الكادر عن عمق ��ه مما ولد هوة
عميقة بني امل�ستويني .
.3حج ��م امل�سافة بني امل�ست ��وى االول لل�صورة وامل�ست ��وى الثالث يدلل عل ��ى ت�شظي العالقة بني
امل�ستوي�ي�ن ( عامل الزوج ) الربجماتي ال ��ذي يناغم ال�سلطة ,وعاملها الراف�ض ملجاملة ال�سلطة
وا�ستع ��داد زوجه ��ا لك�سر �أي رابطة بينه وبينها من �أج ��ل م�صاحله  ،ف�ضال عن الطفل يف عمق
ال ��كادر البعي ��د املنال ب�سبب امل�سافة الفا�صلة بينها وب�ي�ن زوجها حيث اقرتاب الطفل من عامل
الرجل وتوجده يف م�ستوى العمق نف�سها .
.4دخول النادل من ميني الكادر واقرتابه منها ب�شدة كا�سرا احلاجز معها  .مما يدلل على �أن
زوجها و�ضعها عر�ضة للتحر�ش من �أجل جمال�سة الرجل املهم .
�.5ص ��وت الباخرة املنفر ال ��ذي ميتزج مع حوارات زوجها والرجل امله ��م� ,أعطى رمز ًا وا�ضحاً
عل ��ى حواراته ��م املعيقة ل�ل��أذن ,وبالتدريج يطغي �ص ��وت الباخرة على احل ��وار بالكامل وك�أن
حواراتهم مثل �صوت الباخرة الذي ي�صم الأذان رمز بالغ الو�ضوح ومربر  ،لأنه تولد عن عامل
ال�صورة املتج�سدة �أمامنا .
�إن الأح ��داث الثالث ��ة املتواجدة يف م�ستوي ��ات عمق املجال ظاهريا تبدو غ�ي�ر مرتابطة ولكنها
ترتابط ذهنيا عند املتلقي �إذ ولد الإخراج يف عمق املجال زخما عالميا �سمعب�صري متولد من
ب�ؤرت�ي�ن يف كادر واح ��د موزعة يف مقدمة الكادر وعمقه وكل ه ��ذه امل�ستويات يف و�ضوح متعادل
مما جعل اهتمام املتلقي ين�صب على كل هذه الأحداث يف �أن واحد وبتزامن فال يوجد م�ستوى
�أكرث هيمنة من امل�ستوى الآخر  .فمقدمة الكادر لها �أهمية كبرية ويف الوقت نف�سه جند �أهمية
كب�ي�رة للم�سافة الفا�صلة ب�ي�ن احلدث اجلاري باملقدمة واحلدث اجل ��اري يف العمق ,فالو�سط
عب ��ارة عن جمموعة موجودات تف�صل احلدث�ي�ن ومما �أعطى للعمق قيمة �أكرب وبه نقل املخرج
اهتمامنا له عرب وجود املربية الأجنبية التي تدفع عربة الطفل  .ومرة �أخرى مت تفعيل مقدمة
ال ��كادر حال دخول الن ��ادل وك�سره للم�ساف ��ة الر�سمية مع ال�شخ�صية ف�أ�صب ��ح الفعل يف العمق
�سبب ��ا للفعل يف مقدمة الكادر ومن ث ��م مت خلق لقطة ذات كثافة �سردية و�إيحائية عالية بف�ضل
توظي ��ف عمق املج ��ال كحل �إخراجي لللقطة مندرجة �ضمن �سي ��اق امل�شهد ال�سينمائي ,ومبرور
القاط ��رة يف خلفية املقدمة اجلال�سة فيه ��ا (هبة ) وت�شابه وامتزاج �صوتها املزعج مع حوارات
ال�شخ�صي ��ات اجلاري ��ة يف العمق فعل م ��ن ن�شاط مقدمة الكادر وخلفيت ��ه ,ويف الوقت نف�سه مت
الإح�سا� ��س بح�ض ��ور العمق م ��ن دون �أن نراه من خالل �سماعنا للح ��وارات  .واملالحظ �أن هذا
التوظي ��ف للعمق يف اللقطة داخل هذا امل�شه ��د ال�سينمائي مل يل ٍغ البناء املونتاجي للم�شهد ككل
بل كان حال �إخراجي ًا جلزء من امل�شهد ( لقطة ) ارتبطت �سياقيا بلقطة م�سبقة ولقطة الحقة

133

األكاديمي

التوظيف الفني واجلمايل لعمق املجال يف بنية الفيلم الروائي احلديث

�أحمد جبار عبد الكاظم العبودي

مما �أدى �إىل ا�شرتاك املونتاج وعمق املجال يف بناء هذا امل�شهد ال�سينمائي .
�أم ��ا يف العينة الأخرى وهي فيل ��م ( دوغ فيل ) للمخرج الر�س فون تراير يف هذا الفلم يكت�سب
امل ��كان خ�صو�صية كبرية جدا كونه عبارة عن �ستي ��ج م�سرحي مفتوح والأماكن اجلزئية داخله
تف�ص ��ل بينها حواجز وهمية غ�ي�ر موجودة يف ال�صورة املرئية ولكننا ندرك وجودها عن طريق
الأداء الإميائ ��ي لتعامل ال�شخ�صيات مع هذه احلواج ��ز فاللقطة العامة �أو لقطات عمق املجال
مب�ستويات ��ه الثالثة عك�سن لنا �أكرث من ح ��دث يف م�ستوياته ال�صورية ,وقد تكون هذه الأحداث
مرتابطة �أو غري مرتابطة  ،ويف حقيقة الأمر كل حدث عبارة عن م�شهد م�ستقل قائم بذاته وله
ح ��دوده املكانية املتعينة ولكن ب�سبب غياب احلواجز �أ�صبحت امل�شاهد م�شهدا واحد و�أ�صبحت
اللقط ��ة ال�سينمائي ��ة لي�ست جم ��رد لقطة بل جمموع ��ة م�شاهد جتري بداخله ��ا �أحداث نراها
بتزام ��ن ْ � .إذ ن ��رى حدث يف مقدم ��ة ال�صورة بالوقت الذي نرى حدث �أخ ��ر يف الو�سط والعمق
مم ��ا �أدى اىل تعقيد اللقط ��ة الواحدة يف عمق املجال كونها حتتوي ث�ل�اث م�شاهد مبتعدة من
الناحية املكانية ولكنها جتري يف زمن واحد ظهرت يف لقطة واحدة .
ويف م ��ا ي�أت ��ي �أه ��م التوظيف ��ات لعمق املجال ال ��ذي يحوي بداخل ��ه �أكرث من ح ��دث ترتابط �أو
الترتابط هذه الأحداث مع بع�ضها  .كما يف اللقطات الأتية .:
 .1يف مقدمة الكادر �أطفال مزارع التفاح ويف العمق منزله حيث
ميار�س فعل االغت�صاب اجلن�سي مع غراي�س على الأر�ض اجلرداء .
 .2يف مقدمة الكادر عامل املكوى يف موقع عمله والذي هو نف�سه
موقع �سكنه ويف خلفية اللقطة نرى فعل االغت�صاب .
 .3يف معمل جلي ال�صحون نرى الن�ساء الثالثة يف مقدمة الكادر ويف
الو�سط جمموعة حواجز تدل على �أمكنة خمتلفة ويف العمق يظهر
جزء من فعل االغت�صاب .
.4يف مقدمة الكادر �سيارة ال�شرطة ويف الو�سط ال�شرطة ت�ستجوب
بع�ض �شخ�صيات �سكان البلدة عن غراي�س ويف العمق نرى فعل
االغت�صاب .

يف اللقط ��ة الأوىل نح ��ن �إزاء م�شهدي ��ن املقدم ��ة م�شهد يف م ��كان والعمق م�شه ��د يف مكان ما
وامل�ستويني غري مرتابطني دراميا  .كذلك يف اللقطة الثانية والثالثة� ,أما اللقطة الرابعة فنجد
ثالث م�ستويات امل�ستوى االول �سيارة ال�شرطة والو�سط ا�ستجواب ال�شرطة ل�شخ�صيات املدينة
ع ��ن غراي�س ويف امل�ستوى الثالث غراي� ��س يغت�صبها الفالح الغليظ الق�سمات  .فنحن هنا �أمام
م�شهدي ��ن يجري ��ان يف �أماكن خمتلفة ولكن يف زمن واحد وهذا هو فعل املونتاج املتزامن ولكنه
�أ�صبح يف عمق املجال مونتاج متزامن داخلي ينبع من داخل ال�صورة ,وهذه الأحداث املرتابطة
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زماني ��ا ودراميا ب�سبب خن ��وع غراي�س لالغت�صاب ب�سبب تواجد الق ��وى املهددة لها يف اخلارج
وا�ستغ�ل�ال الف�ل�اح لها لل�سب ��ب نف�سه ,ف� ً
ضال عن ذل ��ك فاحلدث يف امل�ست ��وى الو�سطي للكادر
ي ��دور حول ب�ؤرة واحدة وهي �شخ�صية غراي�س ويف العمق جند غراي�س نف�سها تغت�صب ,ولكنها
خمتلفة مكانيا واملتفرج يدرك هذه االختالفات املكانية ولكن �أدراكه �أدراك ًا ذهني ًا ,ولكن على
امل�ستوى املرئي ال جند هذه احلواجز �إمنا نكون �صورة ذهنية عنها .
ويف مو�ض ��ع �أخ ��ر يف الفيلم مت توظيف عمق املجال للربط بني ث�ل�اث �أحداث يف �أمكنة متفرقة
ولكنها حتدث يف زمن واحد حيث مت التوظيف كما ي�أتي :
من زاوية فوق م�ستوى النظر  .يف ميني مقدمة الكادر غري�س
مكبلة بال�سال�سل احلديدية ومربوطة يف عجلة حديدية ثقيلة
الوزن ونائمة على �سريرها يف غرفتها .
يف و�سط و�سط الكادر نرى توم ي�سري يف الطريق امللتوي ويف
�أق�صى ميني عمق الكادر نرى االجتماع الذي يت�ألف من �سكان
البلدة .

م ��رة �أخرى نرى مونتاج متزامن يف عمق املجال ولكن هذه امل ��رة بتفعيل امل�ستويات الثالثة مع
هيمن ��ة امل�ست ��وى الو�سطي الذي يتحرك في ��ه توم ,فاحلركة هنا ا�ستح ��وذت على انتباه املتلقي
لكونه ��ا حرك ��ة تنم عن التوتر وال�ت�ردد الذي تعاني ��ه ال�شخ�صية ب�سبب اخلي ��ار ال�صعب الذي
و�ضع ��ه اجتم ��اع القرية فيه ف�أما �أن يختاره ��م ب�صفتهم �أهله �أو ين�ص ��اع اىل رغبته جتاهها .
وامل�شهد يف مقدمة الكادر كان �ستاتيكي ب�سبب تبلد ال�شخ�صية وا�ست�سالمها للقيود ويف الو�سط
جند �أن اجتاه حركة توم له داللة يف حد ذاته فقد اجتهت حركته �إىل �أق�صى ميني الكادر الذي
ي�ضم �أهل القرية وهذا ما يعزز خياره لهم ب�سبب برود م�شاعر غراي�س جتاهه ح�سب ما مل�سناه
يف امل�شهد ال�سابق .
ثالثا .:توظيف عمق املجال كحل �إخراجي يجمع �أكرث من زمن يف ف�ضائه ال�صوري .
ويف فيلم ( �أنرتوبيا ) مت توظيف عمق املجال كحل �إخراجي يجمع �أكرث من زمن يف ف�ضائه
ال�صوري ففي كادر واحد يتزامن حدثني  ،احلدث الأول يحدث يف املا�ضي مت �إدراكه زمنيا من
خالل ذكريات �سارد م�شخ�ص منذ بداية الفيلم ينقلنا �إىل م�شهد يف املا�ضي �إذ تتجمد ال�صورة
�أي تتوق ��ف احلركة ويتحول امل�شهد املا�ضي اىل �صورة فوتغرافية .ثم يدخل يف امل�شهد املا�ضي
املجمد ال�سارد باحلا�ضر �آالن  .فيكون التكوين ال�سينمائي عبارة عن عدة م�ستويات يف املقدمة
( ال�س ��ارد يف احلا�ض ��ر االن ) متج�س ��د عيانيا يف م�شهد ما�ضي متوق ��ف احلركة من تداعياته
ال�شخ�صي ��ة � ْإذ تظهر �صورة ال�سارد يف املا�ضي ,ثم مت جت�سيد زمنني بتزامن احلا�ضر( الآن )
يف مقدمة الكادر واملا�ضي املجمد احلركة يف عمق الكادر ,ويكون املونتاج الداخلي هنا بتحكم
م ��ن ال�سارد وح�ض ��وره يف امل�شهد اال�ستذكاري ال ��ذي ينتقل انتباهنا الي ��ه بفعل توقف احلركة
بالوقت الذي يدخل فيه ال�سارد امل�شخ�ص يف مقدمة الكادر الذي يبد�أ بالتحكم يف نقل انتباهنا
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م ��رة �إليه يف مقدمة ال ��كادر ومرة �إىل العمق عن طريق تعليقه على امل�شهد امل�ستدعى � .إن هذا
احل�ضور املتزامن للما�ضي واحلا�ضر يف �أكرث من م�ستوى داخل بنية ال�صورة ولد كثافة �سردية
عالي ��ة فعلت من �ساردية املتلقي يف ا�ستقبال زمن�ي�ن بينهما فا�صل كبري ولكن حتكمهما عالقة
مبا�ش ��رة �إذ تتمظه ��ر ال�شخ�صية نف�سها يف املا�ضي بعمق ال ��كادر ويف احلا�ضر �آالن يف مقدمة
ال ��كادر� .إن ه ��ذا التوظيف ولد ث ��راء �سرديا ب�سب ��ب تزامن عر�ض الزمن�ي�ن يف تكوين ب�صري
واح ��د بدل االنتقالة اىل املا�ضي وعر�ضه على حدة ث ��م العودة اىل احلا�ضر يف البناء ال�سردي
التقلي ��دي الذي يعتمد على االنتقال املونتاجية يف العودة اىل الوراء حمققا بذلك خمرج الفلم
ا�ستمرارية بالزمان واملكان بني املا�ضي واحلا�ضر .
وخال�ص ��ة الق ��ول �أن احلا�ض ��ر ( �آالن ) واملا�ض ��ي �أو امل�ستقب ��ل املتخيل عب ��ارة عن م�شاهد
منف�صل ��ة بالزمان واملكان ولكن عن طريق عمق املجال يتج�س ��د امل�شهدان يف �أن واحد حمققا
بذلك مونتاج داخلي متزامن بني حدثني متباينني من ناحية زمن احلدوث والفرق بني ا�شتغال
عمق املجال يف العينتني ال�سابقتني ففي العينة االوىل احلا�ضر يقتحم املا�ضي �إذ يدخل ال�سارد
اىل امل�شه ��د املا�ض ��ي ويعلق عليه �أما يف العينة الثانية جند احلا�ض ��ر الواقع ( �آالن ) واملتخيل
الر�ؤية امل�ستقبلية .
النتائج .:
1 .1مت توظيف عمق املجال كحل �إخراجي للم�شهد كامال كما يف العينة االوىل البحث عن ال�سيد
م ��رزوق للمخرج داود عبد ال�سيد ) ف ��كان امل�شهد عبارة عن لقطة واحدة ثابتة من بداية
امل�شه ��د حتى نهايته وق ��د مت خلق مونتاج داخلي بوا�سطة تفعيل م�ستويات اللقطة بالكامل
( املقدم ��ة – الو�سط – اخللفي ��ة ) بو�ضوح حمايد لكل امل�ستوي ��ات حمافظا بفعل البناء
الت�شكيل ��ي لل�ص ��ورة وحركة املمثلني طولي ��ا من مقدمة الكادر اىل عمق ��ه وبالعك�س فكان
املخ ��رج ينقل اهتمامن ��ا يف كل مرة اىل م�ستوى معني بال�ص ��ورة  .وبذلك متت املحافظة
عل ��ى وحدت ��ي الزمان وامل ��كان مما ول ��د ا�ستمرارية ت ��وازي ا�ستمرارية احل ��دث الواقعي
وجت�سيد العالقة بني ال�شخ�صيات عن طريق امل�سافات الفا�صلة بينهم .
2 .2مت توظي ��ف عمق املجال لتج�سي ��د م�شهدين بينهما فا�صل زمني يف العين ��ة الثانية� ,إذ مت
االنتق ��ال يف العينة الأوىل �إىل املا�ضي بفعل �سارد م�شخ�ص ودخول هذا ال�سارد احلا�ضر
( �آالن ) يف امل�شه ��د املا�ض ��ي الذي يتوقف عن احلركة مم ��ا يولد لدينا لقطة عمق جمال
يف مقدمته ��ا ال�س ��ارد ويف العمق م�شهد م�ستدعى من املا�ضي � .أم ��ا العينة الثانية فقد مت
جت�سي ��د احلا�ض ��ر والر�ؤي ��ة املتخيلة يف كادر واح ��د وبالتايل حقق �صن ��اع هاتني العينتني
تزامن بني م�شهدين متباينني بالزمان واملكان .
3 .3مت توظي ��ف عم ��ق املجال لتج�سي ��د �أكرث من ح ��دث يف �أن واحد وقد تكون ه ��ذه الأحداث
منتمي ��ة �إىل مكان واح ��د وبينهم عالقة مبا�شرة كما يف فيلم ( دوغ فيل ) �أو جت�سيد �أكرث
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من م�شهد �أو حدث منف�صلني باملكان والزمان يف كادر واحد وبه تتحقق عملية �سرد �أكرث
م ��ن حدث متباينني بامل ��كان ولكن يحدثان يف زم ��ن واحد وهذا ما نطل ��ق عليه باملونتاج
املتزامن ولكنه هنا يحدث يف كادر واحد .
اال�ستنتاجات .:
وخال م ��ن �أي مطابقة ل�ل��إدراك احل�سي
مبت�سر
�ود
�
ج
و
العمق
من
�ة
�
ي
اخلال
�1 .1إن ال�ص ��ورة
ٍ
للم�شاه ��د لذا يتو�سل �صانع الفيل ��م بتكنيك معني تقني �أو فني خلل ��ق وهم بالبعد الثالث
لل�ص ��ورة مول ��دا و�سيلة تعبري ت�سمى ب ( عمق املجال ) وهي تن ��وع للقطة العامة احلاوية
عل ��ى حجوم خمتلفة للقطات من القريبة �إىل املتو�سط ��ة �إىل العامة �أي حتوي كل �شرائح
املكان دفعة واحدة حمافظة على وحدته .
�2 .2إن عم ��ق املج ��ال كو�سيلة تعب�ي�ر لي�ست (داء لكل دواء) على ح ��د تعبري(جان مرتي ) �أي
غري �صاحلة كحل �إخراجي �إال يف حاالت خا�صة جدا تتطلب حدوث �أكرث من فعل �أو حدث
يحدثان بتزامن يف مكان واحد وزمان واحد مما يجعل املونتاج ممنوعا ح�سب بازان .
�3 .3إن املونت ��اج الداخل ��ي املتولد من هذه الو�سيل ��ة يتولد عن طريق البن ��اء الت�شكيلي للكادر
ال�سينمائ ��ي وعن طريق تفعيل م�ستوياته �أما بو�ضوح حمايد �أو �سيادة م�ستوى �أو م�ستويني
متفاعل�ي�ن عل ��ى بقية امل�ستويات وبذلك يتولد ت�أثري م�ضاع ��ف ال ميكن احل�صول عليه من
املونتاج التقليدي القائم على القطع والربط .
4 .4عم ��ق املجال ميكن �أن يكون ح ًال �إخراجي ًا مل�شه ��د كامل �أو للقطة مندرجة يف �سياق  .ويف
احلالتني نكون �أمام مونتاج داخلي .
ً
�5 .5إن لقط ��ة عمق املج ��ال حتمل في�ض هائل م ��ن العالمات مكونة ن�سق� �ا مرتا�صا عنا�صره
تت�شاب ��ك ب�صياغ ��ة ق�صدية من عالقات الأ�شي ��اء ال الأ�شياء ذاتها لتك ��ون وحدة ع�ضوية
الأولوي ��ة فيه ��ا للكل على االجزاء و�أي تغري يف مو�ضع عن�ص ��ر �أو ا�ستبداله ي�ؤدي �إىل تغري
الن�سق بالكامل .
6 .6ميك ��ن لعمق املج ��ال �أن يعرب عن �أكرث من زمن يف �أن واح ��د ك�أن تكون املقدمة باحلا�ضر
والو�سط ما�ضي والعمق ما�ضي بعيد �أو م�ستقبل .
�7 .7إن توظي ��ف عم ��ق املجال كح ��ل �أخراج يج ��ب �أن يكون مدرو�س ��ا ومتوائما م ��ع امل�ضمون
الدرام ��ي للحدث الذي يتطلب ح�ضور �أكرث من فع ��ل داخل اللقطة منتجا ت�أثري م�ضاعف
عند املتفرج الميكن حدوثه عن طريق املونتاج التقليدي
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قائمة امل�صادر

امل�صادر العربية .:
 .1عدن ��ان مدان ��ات  ،بحثا عن ال�سينم ��ا  ،ب�ي�روت :دار القد�س  ،ط، 1
 1975م .
 .2رع ��د عبد اجلب ��ار ثام ��ر ال�شاطي  ،الف ��ن ال�سينمائي ب�ي�ن النظرية
والتطبيق  ،بغداد  :مطبعة املعارف 1991 ،
امل�صادر املرتجمة .:
� .1أندرية بازان  ،ما هي ال�سينما  ،ترجمة  :رميون فرن�سي�س  ،القاهرة
 :مكتبة االجنلو امل�صرية  ،ط 1968 ، 1م .
 .2ج.داديل �أن ��درو  ،نظري ��ات الفيل ��م الكربى  ،ترجم ��ة :جرج�س ف�ؤاد
الر�شيدي  ،القاهرة  :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب  ،ط1987 ،1م .
 .3جان مرتي  ،علم نف�س وعلم جمال ال�سينما  ،ترجمة عبد اهلل عوي�شق
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