المعالجة اإلخراجية للشخصية
االنهزامية في الدراما
التلفزيونية العراقية
الإطار املنهجي :

 -1م�شكلة البحث :
�شهدت فرتة ما بعد عام  2003توجه جديد يف الن�ص املكتوب للدراما العراقية
 ،فل ��م يعد ذلك الن�ص الذي يهتم بال�سلط ��ة احلاكمة �أو ي�سري على هواها يف �أقل
تقدير  ،بل عمد الكتاب �إىل الغور يف امل�سكوت عنه يف بنية الن�ص الدرامي العراقي
 ،الذي جت�سد من خالل ك�شف ويالت احلروب التي خا�ضها ال�شعب العراقي التي
الزال ��ت قائمة حل ��د �أالن وخملفاتها ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة واالقت�صادية التي
انعك�ست على اغلب �أفراد املجتمع العراقي  ،ومن ال�شخو�ص التي �سلطت الدراما
العراقي ��ة ال�ضوء عليها  ،ال�شخ�صيات املبدعة ثقافيا وعلميا و�إبداعيا التي تخرج
م ��ن مطحن ��ة احلرب وهي خائ ��رة القوى م�صاب ��ة باجلنون �أو الع�ص ��اب وتنتهي
بالفن ��اء يف �أغلب الأحي ��ان ب�سبب ثورية هذه ال�شخو� ��ص او مواقفها الأيديولوجية
حتاربه ��ا امل�ؤ�س�سة احلاكمة �أيا كان �شكلها  ،وكانت ن�صو�ص الكاتب حامد املالكي
مثل (احلب وال�سالم) �إخراج ثامر مروان �أو (فوبيا بغداد) �إخراج ح�سن ح�سني
حتم ��ل لنا يف طياتها ه ��ذه ال�شخ�صية الإبداعية التي تنته ��ي باالنهزام �أمام هذه
امل�ؤ�س�سة املف�ضية �إىل املوت او اجلنون ،واالنهزامية هنا �صفة ق�سرية حلقت بهذه
ال�شخ�صي ��ات ب�سبب وح�شية التعامل ال�سيا�س ��ي او االجتماعي معها مما �أدى �إىل
هذه االنهزامية الق�سرية عليها.
وامل�شكل ��ة التي الحظه ��ا الباحث تتلخ� ��ص ب�أ�سئلة حمددة ,كيف يت ��م التعامل مع
�شخ�صيات كهذه ,جديدة على الن�ص الدرامي العراقي �إخراجيا  ..وما املعاجلات
الفني ��ة التي تربز هذه ال�شخ�صية �إخراجي ��ا  ،و ما الكيفية التي متت بها املعاجلة
الإخراجية لل�شخ�صية االنهزامية يف الدراما التلفزيونية العراقية .
عمار �إبراهيم حممد اليا�سري
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 -2هدف البحث :
يه ��دف البح ��ث �إىل الك�ش ��ف ع ��ن الكيفيات التي مت ��ت بها املعاجل ��ة الإخراجي ��ة لل�شخ�صية
االنهزامية يف الدراما التلفزيونية العراقية .
� -3أهمية البحث :
تتعل ��ق �أهمية البح ��ث يف كونه يدر�س ظاهرة جدي ��دة يف الدراما العراقي ��ة مل تدر�س �سابقا ،
حماوال و�ضع تو�صيفات وحتديدات لها .
 -4حدود البحث :
 -1احلد الزماين  :الدراما العراقية بعد عام  2003التي تتعلق بال�شخ�صية االنهزامية .
 -2احل ��د امل ��كاين  :القن ��وات العراقي ��ة الت ��ي بث ��ت ه ��ذه امل�سل�سالت مث ��ل قنات ��ي ال�سومرية
وال�شرقية.
 -3احلد املو�ضوعي  :يتحدد من خالل عنوان البحث بال�شخ�صية االنهزامية فقط .
ثانيا  -الإطار النظري :
املبحث الأول  :ال�شخ�صية  00تعريفاتها 00انواعها �00سماتها
 -1ال�شخ�صية بني املاهية والنوع :
تع ��د ال�شخ�صية من املنظومات املهمة التي يقوم عليها البناء الدرامي ,فهي التي تقود الفعل
وت�ؤجج ال�صراع وحتدث الذروات وت�ؤدي �إىل التطهري � ،إن كل التيارات الفنية �سواء الكال�سيكية
�أم احلديث ��ة متردت على البن ��ى الأر�سطية وا�ستطاعت ان تختلف مع البناء الأر�سطي يف اغلب
تف�صيالته � ،إال ال�شخ�صية فقد بقيت هي املحور الذي ترتكز عليه كل البنى الدرامية .
�إن الدرام ��ا والربام ��ج التلفزيونية تعتمد على ال�شخ�صي ��ة � ،سواء �أكانت ممث ًال �أم مقدماً
�أم مت�سابق� � ًا فهي تقود ال�صراع مع باقي عنا�صر البناء الدرامي نحو النهايات املفرت�ضة  ،وقد
عرف ��ت ال�شخ�صية بانها « الواح ��د من النا�س الذي ي�ؤدون الأح ��داث الدرامية املكتوبة او على
امل�سرح يف �صورة املمثلني «( ، )1ويعرفها �إبراهيم حمادة يف م�ؤلف �أخر ب�أنها «امل�صدر الأ�سا�سي
خلل ��ق �سل�سلة من الأح ��داث التي تتطور من خالل احلوار وال�سلوكي ��ات العامة واخلا�صة «(. )2
وق ��د جع ��ل �إبراهيم حماده املنظر الدرامي من ال�شخ�صية املق ��ود الذي ي�سري الأحداث  ،وهذا
�صحي ��ح ولكنها ه ��ي احلامل لكل تف�صيالت البن ��اء الدرامي فهي التي تك�ش ��ف الفكرة وت�ؤجج
ال�صراع ونتعرف اجلو العام من خاللها ,وهي التي ت�ؤدي �إىل التطهرياو التنوير �أو التغيري  ،اما
الباحثة مي�سون البياتي فانها ترى يف ال�شخ�صية وتنظيمها الدينامي» ذلك االنتقاء يف التنظيم
الدينام ��ي لل�شخ�صية الإن�سانية الذي ي�ستخدمه الفنان امل�سرحي لتقدمي �أفكار جمردة او �صور
ذهني ��ة او �آراء معين ��ة متوخي ًا و�ضعها يف قالب جمايل مليء بالت�شوي ��ق ومي�سور الفهم من قبل
) 1ابراهيم حمادة  ،معجم امل�صطلحات الدرامية وامل�سرحية  ،القاهرة ،دار ال�شعب� ،1971 ،ص . 457
) 2ابراهيم حمادة  ،طبيعة الدراما  ،القاهرة  ،دار املعارف � ، 1977 ،ص 0 20

األكاديمي 156

املعاجلة الإخراجية لل�شخ�صية االنهزامية يف الدراما التلفزيونية العراقية

عمار �إبراهيم حممد اليا�سري

املتف ��رج «( ، )3ترى البياتي �أن هناك تنظيم ًا دينامي ًا يقود ال�شخ�صية لتقدمي �أفكارها املتنوعة
�إىل املتلق ��ي  ،ويرى الباحث �إن التنظيم الدينام ��ي لي�س بال�ضرورة �أن يكون متفق ًا عليه م�سبق ًا
من قبل املخرج والبطل  ،بل هو وليد ال�شخ�صية نف�سها احيانا .
�أما علماء النف�س فقد تعر�ضوا �إىل ال�شخ�صية على وفق املعطيات النف�سية لها وق�سموها
على �أنواع عديدة ,وقد اختار الباحث منها ال�شخ�صيات امل�ضطربة لتعلقها مبو�ضوع البحث:
-1ال�شخ�صية البارانوية � :أ�سا�س هذه ال�شخ�صية مبني على ال�شك يف �أغلب حماورها فهي على
النقي� ��ض �أو ال�ض ��د من جميع الأط ��راف  ,قريبة كانت �أم بعيدة  ,منف�صل ��ة �أم مت�صلة  ,وتبني
عل ��ى هذا الأ�سا� ��س عداءاتها من خالل �إفراطه ��ا يف الإ�ساءة للآخرين وم ��رد ذلك الت�أثريات
االجتماعية منذ الطفولة ومثال ذلك �شخ�صية (كاليكوال) للكاتب الفرن�سي البريكامو.
-2ال�شخ�صي ��ة اله�ستريية  :وه ��ي �شخ�صية غالبا ما جندها عند الفتيات فهي �شخ�صية مثرية
للجدل متناق�ضة تبدي احلب للآخرين وت�ضمر عك�س ذلك� ,أي �إن داخلها ال ميتلك �أي حب �أو
حنان للآخرين ومثال ذلك �شخ�صية (ريفان) كربى بنات امللك لري ,يف فيلم امللك لري �إخراج
املخرج الياباين اكريا كريا �ساوا(. )4
-3ال�شخ�صي ��ة الرنج�سية :وهي «�شخ�صية تنفرد يف قراراتها و�أهوائها»( )5وكلمة الرنج�سية او
 nersissusباالنكليزي ��ة ج ��اءت من اللفظة اليونانية املرتبط ��ة بالأ�سطورة التي تروي ان
�شابا كان يجل�س �أمام بركة ماء ف�أعجبته �صورته  ,فظل ينظر �إليها �إىل �أن مات (.)6
ومن هذه ال�شخ�صيات �شخ�صية ( كريون ) يف م�سرحية �أنتيغونا للكاتب االغريقي �سوفوكلي�س
 ،حيث كان الإ�صرار على القرار هو امل�سيطر على هذه ال�شخ�صية .
 -4ال�شخ�صية ال�سايكوباتية  :وهي ال�شخ�صية التي متار�س الن�صب واخلداع واالحتيال وال�سحر
والك ��ذب كما انها دائمة ال�سخري ��ة من الآخرين والن�صب عليهم ومثال ذلك �شخ�صية (ياغو)
يف م�سرحية عطيل للكاتب االنكليزي �شك�سبري .
 -5ال�شخ�صية االنعزالية  :وهي ال�شخ�صية لتي ال تقبل احلياة ب�شكل مبا�شر  ,بل تعاين �صدمات
عدة جعلتها ال ت�ست�سيغ �شيئا من احلياة ,وال تهتم لها �أو للموت وغالبا ما تكون هذه ال�شخ�صية
غريبة الأطوار ,مثال ذلك �شخ�صية الغريب يف رواية البري كامو (الغريب).
 -6ال�شخ�صية ال�سادية :تعد هذه ال�شخ�صية من الأنواع التي يتميز بها ال�شخ�ص بنمط �شديد
م ��ن ال�سلوك الوح�ش ��ي والعنف مع الآخرين بهدف ال�سيطرة واحتق ��ار النا�س كما يف �شخ�صية
(رومولو� ��س العظيم) للكاتب ال�سوي�سري دورينمات حينم ��ا كان يق�سو على احليوانات الأليفة
ويعذبه ��ا كما ي�شـــ ��اء �أو حتى �شخ�صية ياغو يف عطيل ( ، )7من خ�ل�ال التق�سيمات �أنفة الذكر,
ي ��رى الباحث �أن ال�شخ�صية االنهزامية هي من �إرها�ص ��ات ال�شخ�صية االنعزالية  ،ال�سيما �إذا
) 3مي�سون �ألبياتي  ،الأبعاد الثالثة لل�شخ�صية  ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  ،جامعة بغداد  ،كلية الفنون اجلميلة � ، 1988 ،ص. 25
) 4للمزي ��د ينظ ��ر � ...أني� ��س فهمي �إقالديو�س  ,ال�سينم ��ا وامل�سرح و�أمرا�ض النف�س ,القاه ��رة  ,الهيئة امل�صرية العام ��ة للكتاب � , 1982 ,ص
. 116-115
) 5اني�س فهمي �إقالديو�س  ,ال�سينما وامل�سرح و�أمرا�ض النف�س ,القاهرة  ,امل�صدر ال�سابق� ،ص . 116
) 6جنم عبد حيدر,علم اجلمال �آفاقه -تطوره  ,جامعة بغداد ،كلية الفنون اجلميلة � ,1990,ص .23
�) 7أني�س فهمي �إقالديو�س  ,ال�سينما وامل�سرح و�أمرا�ض النف�س ,امل�صدر ال�سابق � ،ص.116
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كانت حتمل �إبداعا ما 0
وق ��د ق�سم ��ت �سامية �أحمد علي وزميلها �ش ��رف عبد العزيز يف كتابهما الدراما يف الإذاعة
والتلفزيون ال�شخ�صية يف الدراما على �ستة �أنواع :
 -1ال�شخ�صي ��ة الب�سيط ��ة  :وه ��ي التي تظه ��ر خا�صية �سائ ��دة واحدة خالل الف�ت�رة الدرامية
خوا�ص �أخرى متما�شية
لظهوره ��ا ورمبا ال تكون هذه اخلا�صية �سائدة طوال العمل  ,بل حتتوي ّ
مع اخلا�صية ال�سائدة ومثلها �شخ�صيات كثرية موجودة يف الأعمال الدرامية التلفزيونية .
 -2ال�شخ�صي ��ة املركب ��ة  :وت�سم ��ى �أي�ضا الرتكيبية وع ��ادة ما يكون ح�ضوره ��ا �شاخ�ص ًا و�سط
الأح ��داث ,وهو خليط غري متكافئ ذو خوا�ص متعددة  ,وهي غالبا ما تظهر خا�صيتني �أو �أكرث
من اخلوا�ص القوية �أم املتعار�ضة �أم املت�صارعة  ,وهذه اخلوا�ص لي�ست متكافئة القوة  ،تعاين
�صراع ��ات كبرية داخل بنية احلدث ،ونالحظ يف اغلب ال�شخ�صي ��ات االنهزامية التي قدمتها
الدرام ��ا العراقية �أنه ��ا �شخ�صيات مركبة من الإب ��داع الثقايف �أو العلمي والقه ��ر ال�سيا�سي �أو
الدين ��ي ال ��ذي يو�صلها �إىل املوت �أو اجلنون وقد حفلت �أعم ��ال روائية ودرامية كثرية ب�شخو�ص
كهذه �أفرغ الكتاب جزءا من �شخ�صياتهم احلقيقية فيها مثل رواية (الو�شم) للربيعي وم�سل�سل
(فوبيا بغداد) للكاتب حامد املالكي واملخرج ح�سن ح�سني .
 -3ال�شخ�صية امل�سطحة  :غالبا ما تكون هذه ال�شخ�صية م�ساعدة � ,إذ ال متتلك من اخلوا�ص ما
مييزها من ال�شخ�صيات الأخرى ,وتكون معاملها ذات �شكل ولون واحد  ,وال�شخ�صية امل�سطحة
هي التي تخلو من اخلوا�ص ال�سائدة  ,وهي ما تكون ثانوية خالية من ال�صراع وهي حلقة و�صل
مابني الأحداث وال�شخو�ص ونراها موجودة يف �أغلب الأعمال الدرامية بكرثة .
 -4ال�شخ�صي ��ة الدائري ��ة  :وتكاد تكون �شبه حقيقي ��ة وتقرتب بح�ضورها لتم� ��س الواقع ب�شكل
مبا�شر من خالل عالقاتها بال�شخ�صيات الأخرى  ,ف�ضال عن عالقة ال�شخ�صية بذاتها  ,وهي
�شخ�صية رئي�سة يف الق�صة او الدراما التلفزيونية .
 -5ال�شخ�صية اخللفية :ويكون ح�ضورها لغر�ض معني وال تدخل يف حيثيات ذلك الغر�ض ولي�س
له ��ا اهمي ��ة يف احلبك ��ة ولكن �أهميته ��ا تكمن يف قيادتها ل�سي ��ارة �أو فتح ب ��اب  ,ورمبا ال حتمل
ا�سما او قليلة الت�صوير وهي موجودة بكرثة يف الأعمال الدرامية التلفزيونية العراقية والعربية
والعاملية (.)8
وي ��رى الباح ��ث �أن ال�شخ�صي ��ة االنهزامية �شخ�صية رئي�س ��ة يف الق�صة �أو العمل الدرامي
وال�ص ��راع عمي ��ق فيها وت�صع ��ب قراءتها  ,وغالب ��ا ما تكون ه ��ذه ال�شخ�صي ��ة �ضبابية املعامل
وتتك�ش ��ف �صراعاته ��ا مع الآخرين �أو م ��ع نف�سها من خالل م�شاهدة منف ��ردة ذات طابع يكون
يف قال ��ب التداع ��ي �أو اال�ستذكار �سواء �أكان م ��ن خالل ال�صورة �أم احل ��وار �أو االثنني معا � ,أو
متري ��ر �سل�سل ��ة من التداعي ��ات �أو الأ�سئلة ويكون ع�صي� � ًا عليها �إيجاد �إجاب ��ة لها  ,وهي تعك�س
حالة مركبة بني املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل �أو ما هو كائن �أو يكون �أو �سيكون ,ورمبا هي ناجت
�إ�سقاط ��ات املنظومة العالئقية الداخلية �أو اخلارجية له ��ا  ،وتنتهي اىل حاالت من اجلنون �أو
) 8للمزي ��د ينظ ��ر � ...سامية احمد عل ��ي  ,و�شرف عبد العزيز  ,الدراما يف الإذاعة والتلفزيون  ,القاهرة  ,دار الفجر للن�شر والتوزيع 1999 ,
� ,ص .162-161
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امل ��وت ,وهي �شخ�صية غالبا ما تك ��ون مبدعه �أو لديها ثراء علمي حتاربه ��ا امل�ؤ�س�سات الدينية
�أو االجتماعي ��ة وه ��ي بهذا �إحدى جتليات ال�شخ�صية املركب ��ة  ,ويف الدراما العراقية جند هذه
ال�شخ�صية يف �شخ�صية دكتور هيثم (ح�سن ح�سني) يف م�سل�سل فوبيا بغداد ,وكما بني الباحث
ب ��ان النهاية لها �إما اجلن ��ون �أو املوت ,وهي بذلك نتاج الواقع املعي�ش املليء بالآالم واخليبات ,
لذا فهي انهزامية  ,واالنهزامية هنا لي�ست وليدة الن�ش�أة بل هي انهزام ق�سري مما عانته هذه
ال�شخ�صية من �صراعات وخيبات �أدت �إىل هذه النهاية املفجعة  ,وقد خلفت وراءها ارث ًا علمي ًا
وثقافي ًا مميز ًا .
� -2سمات ال�شخ�صية يف الدراما التلفزيونية
وتعد ال�شخ�صية من �أهم عنا�صر العمل الفني ,وهي الركيزة الأ�سا�سية التي يبني عليها
امل�ؤل ��ف احلكاي ��ة  ،و�أهم م ��ا يف ال�شخ�صيه �سماتها الت ��ي يتوخى فيها احلذر ,ل ��ذا يعد اختيار
ال�سم ��ات الأ�سا�سي ��ة العام ��ة لل�شخ�صية �أ�سا�سا مهم ��ا يف العمل الفن ��ي  ،ويق�سم حممد ح�سني
ال�شخ�صي ��ة على �سم ��ات طبيعية واجتماعية ونف�سية ,و�آخ ��رون يعطونها تق�سيمات �أخرى ،غري
�أن الباحث يحاول �أن يختار تلك ال�سمات ذات العنوانات الوا�ضحة وهي :
 -1ال�سم ��ة البايولولوجي ��ة :وه ��ي اللبنة الأ�سا�سية الت ��ي تنبع من عمق ال�شخ�صي ��ة وهي اللبنة
الأوىل الت ��ي متي ��ز لنا جن� ��س ال�شخ�صية  ،ذكر – �أنثى – طفل – �شي ��خ – عجوز – حيوان –
�إن�س ��ان ,وهن ��ا تدخل عملية الوعي يف اختيار ن ��وع اجلن�س ملا لها من �أهمي ��ة كبرية  ,فهي التي
متيز �إرادات امل�ؤلف واملخرج وهي الو�سيلة التي ميكن من خاللها �أن تعلن ح�ضورها ال�سلبي �أو
الإيجابي من خالل ت�أثرياتها يف املتلقي من دون الوقوع يف فخ الكالئ�ش اجلاهزة (0)9
-2ال�سمة املادية  :وتقوم هذه ال�سمة بتحديد ال�سمات العامة لل�شخ�صية دون الوقوع يف املبالغة
التي ال مربر لها  ,ودائما ما تكون ال�شخ�صية ذات قدرات تقع ما بني ال�سمات العامة و اخلا�صة
 ,فالعام ��ة هي خط حول �سري ال�شخ�صي ��ة � ,أما ال�سمات اخلا�صة فهي الثوابت التي تتحدد من
خ�ل�ال ال�ش ��كل الطول  ,الق�صر  ،البدانة  ,ال�صوت 00الخ � ،أو حت ��ى ق�صور نف�سي تت�صف به ,
فه ��ي حتتاج �إىل �أداء متثيل ��ي يف و�ضعها العام واخلا�ص( ،)10وهنا الب ��د للكاتب �أن يكون داخل
�سي ��اق �سمات ه ��ذه ال�شخ�صية بت�شوهاتها اخللقي ��ة كما يف ال�شخ�صي ��ة الإ�شكالية �أو ت�شوهات
نف�سيه كما يف ال�شخ�صية االنهزامية التي �أ�س�س وتطرق الباحث لها قبال 0
� -3سمة الطابع العام لل�شخ�صية :وهي التي تتحدد مبا يتنا�سب و�أحداث العمل الدرامي  ,من
حي ��ث ح�ضورها وتنقالتها �س ��واء �أكانت متوافقة ام متناق�ضة فيما بينها وبني نف�سها � ,أو بينها
وبني الآخرين  ,وهذا كله ي�سهم يف �سري الأحداث ومنوها واندفاعاها �إىل �أمام 0
 -4ال�سم ��ة النف�سية  :تعد ه ��ذه ال�سمة نتيجة حم�صلة لل�سم ��ات البايولوجية وال�سي�سيولوجية ,
فهي نتاج للظروف �أو احلوادث �أو املواقف التي متر بها ال�شخ�صية ب�أنواعها امل�شوهة واملت�أزمة,
وتع ��د هذه ال�سمة م ��ن �أهم ال�صور الت ��ي تو�ضح الإبع ��اد املرئية لل�شخ�صي ��ة وت�شكل مالحمها
) 9حممد ح�سني  ,فن كتابة ال�سيناريو  ,القاهرة  ,الهيئة امل�صرية العامة للكتاب �, 2005 ,ص .15
)10حممد ح�سني  ،فن كتابة ال�سيناريو  ,امل�صدر نف�سه � ,ص.10
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اجل�سدي ��ة وال�سلوكية ( ،)11وهنا ي ��رى الباحث �أن ال�شخ�صية االنهزامية يف الدراما التلفزيونية
نتاج طبيعي لهذه ال�سمة .
املبحث الثاين  :جت�سيد ال�شخ�صية االنهزامية يف عنا�صر اللغة االتلفزيونية :
تق�س ��م الدراما التلفزيونية عل ��ى ثالثة �أق�سام؛ �أمل�سل�سلة وال�سل�سلة والتمثيلية ,ولكل واحدة
م ��ن هذه الأق�سام خ�صائ�ص تختلف الواحدة عن الأخرى ,وعلى الرغم من هذا االختالف يف
ال�ش ��كل يبق ��ى امل�ضمون الأ�سا�س لهذه الأق�سام  ،تبق ��ى املعاجلة لل�شكل العن�صر املهم بني هذه
الأق�س ��ام �إذ «�إن ال ��ذي مييز امل�سل�سل ع ��ن الربامج التلفزيونية الأخ ��رى طبيعته غري حمدودة
احلبكات التي جتري يف نف�س الوقت وت�ؤدي �إىل التطورات الأخرى» ( )12و�صوال �إىل النهاية.
ويت�أل ��ف اخلط ��اب املرئ ��ي من ع ��دد كبري من املف ��ردات ال�سمعي ��ة واملرئية الت ��ي تبني كيانه
الع�ض ��وي وتعطيه معن ��ى ودالله بتمازجها مبنظومة جمالية موجه ��ة �إىل املتلقي ,ي�سعى �صانعو
العمل الفني ,من خاللها ويف تعاملهم مع ن�صو�ص يكون �أبطالها من ال�شخ�صيات االنهزامية,
�إىل �إبرازها من خالل تفعيل املفردات ال�سمعية واملرئية ومن هذه املفردات :
 -1ال�س ��رد  :اتف ��ق �أكرث املنظرين �أن هناك �أنواع ًا عدة لل�سرد ,كل واحد له ا�شتغاالته اخلا�صة
وقد �أوجزها الباحث فار�س مهدي يف �أطروحته اجتاهات وان�ساق ال�سرد ال�سينمائي يف الدراما
التلفزيونية مبا ي�أتي :
�أ-التتاب ��ع  :يقوم املخرج يف هذا ال�شكل من ال�سرد على بناء منظومة من الأحداث على �أ�سا�س
تتاب ��ع �أح ��داث الق�صة جزء ًا بعد �آخر ,من دون �أن يكون بني هذه الأ�شياء من ق�صه �أخرى � ,أي
يكون ال�سرد �أفقيا م�ستقيما من احلا�ضر اىل امل�ستقبل مثل م�سل�سل حليم.
ب-الدائ ��ري �أو ال�ل�ا خط ��ي  :ويقوم املخرج هنا مبعاجل ��ة املادة الدرامية م ��ن �أخذ نقطة من
احلا�ضر وينطلق بها �إىل النقطة نف�سها وهناك عوده طويلة واحدة مثل م�سل�سل دموع يف عيون
وقحة .
ج -اال�سرتجاع ��ي �أو اال�ستباق ��ي� :أي البدء بزمان متقدم ومن ثم العودة �إىل املا�ضي على �شكل
تداعيات ويكرث هذا يف ال�شخو�ص التي مرت مبواقف �أو �أزمات نف�سية �أو اجتماعية مثل م�سل�سل
(ر�سائ ��ل م ��ن رجل ميت) للكاتب حام ��د املالكي واملخ ��رج ح�سن ح�سني � ،أم ��ا �أال�ستباقي فهو
ا�ستباق �أزمنة مل ت�أت بعد.
ً
د– التناوب ��ي  :وهو �أك�ث�ر �صيغ البناء ال�سردي �إثارة وت�شويقا وي�ضف ��ي جمالية على العمل � ,إذ
يق ��وم عل ��ى �سرد �أج ��زاء من ق�صة ثم �سرد �أج ��زاء من ق�صة �أخرى .ومثل ه ��ذا ال�سرد يحيط
ثالث من احلكي �أو الق�ص
ب�س ��رد يكم ��ل ويدفع ال�سرد الأخر � ,إذ �إنه يحتوي على منظومتني �أو ٍ
مثل فلم (التع�صب) جلريفث �إذ يعالج �أربعة مو�ضوعات يف �آن واحد (.)13
)11حممد ح�سني  ،فن كتابة ال�سيناريو  ،امل�صدر ال�سابق � ,ص.17
) 12عب ��د الق ��ادر اجلعفري ,التوظيف �ألأعالمي حل�ضارة العراق قبل امليالد يف الدراما التلفزيوني ��ة ,ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ,جامعة
بغداد ,كلية الفنون اجلميلة� , 2002 ,ص .33
) 13للمزي ��د ينظ ��ر  ...فار� ��س مهدي علوان  ,اجتاهات و ان�س ��اق ال�سرد ال�سينمائي يف الدراما التلفزيوني ��ة � ,أطروحة دكتوراه غري من�شوره ,
جامعة بغداد  ,كلية الفنون اجلميلة � , 1999 ,ص . 98-97
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-2الإ�ض ��اءة  :تع ��د الإ�ضاءة م ��ن العنا�صر املهمة يف املنج ��ز املرئي � ,إذ ت�ضف ��ي الإ�ضاءة على
ال�ص ��ورة دالالت؛ �إما كعن�صر م�ستق ��ل �أو مب�ساعدة العنا�صر ال�صوري ��ة الأخرى  ,فهي تك�شف
امل ��كان �أو ت ��دل على الوقت مثل الليل �أو النهار  ,كذل ��ك الإح�سا�س بالربد واحلر مثل نار املوقد
عل ��ى اجل ��دران �أو كما قلن ��ا �سابقا لها دالالت على م ��رور الوقت  ,وكذلك ت� ��ؤدي دور ًا مهم ًا يف
التكوي ��ن من خالل التباين بني الظل وال�ضوء لتعرب ع ��ن دالالت اخلري وال�شر ,وت�ستطيع �أي�ضا
التمهي ��د �أو التنب�ؤ بالفعل الدرام ��ي � ,أو اختزال بع�ض الأحداث غري املرغوب فيها مثل م�شاهد
القتل �أو العنف غري املربر .
�إن كل م ��ا يه ��م البح ��ث يف الإ�ض ��اءة لي�س معرف ��ة الأغرا�ض التقنية لها ب ��ل الفنية  ,ففي
ال�ساب ��ق كان ��ت الإ�ض ��اءة يف الأعمال الدرامية عب ��ارة عن تنوير كامل لل�ص ��ورة وال متيل خللق
ت�أث�ي�رات خا�ص ��ة و�إن توافرت فباحلد الأدنى « ,وقد يكون مرد ذل ��ك �صغر �شا�شة التلفزيون �أو
عدم اال�ستقبال اجليد او �ضعف الإ�شارة»(.)14
ومن مدلوالت الإ�ضاءة كما بني الباحث هي الدالالت النف�سية حيث ت�ستطيع �أن تخلق «جوا
دراميا �سيكولوجيا يك�شف عن بعد ال�شخ�صية ال�سيكولوجي  .وحاالت القلق والرتقب من خالل
التحك ��م يف �شدة التباين والتوزيع الإ�ضائي داخل عنا�ص ��ر امل�شهد «( ،)15حيث نرى يف م�سل�سل
(فوبي ��ا بغ ��داد) للمخرج ح�سن ح�سن ��ي �شخ�صية البطل ( الدكتور هيث ��م ) حتتل �أماكن �ضوء
خا�صة على ال�شخ�صية �أو خلفها لإبراز حاالت القلق والت�شظي داخل ال�شخ�صية .
-3اللون  :يعد اللون من العنا�صر املهمة يف العمل الدرامي �إذ ال يخلو جزء من �أجزاء ال�صورة
معان جديدة يف معاجلته
م ��ن اللون �« ,إذ ميتلك منظومة عالمية ت�ساعد املخرج عل ��ى �إ�ضافة ٍ
الإخراجية «(.)16
وللون له دور كبري يف التكوين �إذ �إن معاجلة اللون عند املخرج تركز على �سيادة ال�شخ�صية
�ضم ��ن التكوي ��ن من خالل ��ه ففي فلم عم ��ر املختار ن ��رى املخرج يعط ��ي �ألوان ًا فاحت ��ة بي�ضاء
للمجاهدي ��ن اجلزائري�ي�ن داللة على النقاء واجله ��اد  ،كذلك ت�ستطيع الأل ��وان �إعطاء دالالت
طبيعي ��ة لك�شف امل ��كان �أو البيئة  ،وكذلك للون دالالت نف�سية فال�شخ�صيات التي تلب�س مالب�س
ذات خط ��وط �س ��وداء وبي�ض ��اء متقاطعة توحي بالقل ��ق واخلوف  ,ول ��ه دالالت فكرية و دالالت
اجتماعي ��ة فاللون الأ�سود للمكتئبني والألوان املبهرجة تدل على �أمرا�ض الزهو ( ، )17وكثريا ما
ن�شاه ��د ارتداء ال�شخ�صيات االنهزامية للأل ��وان املتقاطعة البي�ضاء وال�سوداء داللة على القلق
الذي تعي�شه كما يف م�سل�سل (ر�سائل من رجل ميت) للمخرج ح�سن ح�سني.
 -4الت�صوي ��ر  :م ��ن �أهم العمليات الإبداعية التي يتعامل معها املخرج يف حتويل ال�سيناريو اىل
معادل مرئي هي ال�صورة .
) 14ماجد عبود الربيعي  ,دور عنا�صر الرتكيب ال�شكلي يف تعميق املعنى  ,ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  ,جامعة بغداد  ,كلية الفنون اجلميلة
� ,2000,ص . 168
) 15عل ��ي يو�س ��ف طاهر العزاوي  ,املعاجل ��ات الإخراجية للأعمال التاريخي ��ة التلفزيونية للمخرج في�صل اليا�س ��ري  ,ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة  ,جامعة بغداد  ,كلية الفنون اجلميلة � , 2006 ,ص. 52
) 16ماجد عبود الربيعي  ,دور عنا�صر الرتكيب ال�شكلي يف تعميق املعنى ،امل�صدر ال�سابق � ,ص .168
) 17عيا�ض الدوري  ,اللون ودالالته يف الدرا�سات التاريخية  ,بغداد  ,دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة �، 2009 ,ص.48
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والت�صوي ��ر يت�ش ��كل «م ��ن خ�ل�ال �أحج ��ام اللقطات ,ح ��ركات الكام�ي�را ,زواي ��ا الت�صوير,
وا�ستخداماته ��ا� ،إذ ان ل ��كل من الأحجام ,واحلركات ,والزواي ��ا ,وا�ستخداماتها دور ًا مهم ًا يف
�إثارة االنتباه «( . )18وال بد عند درا�سة الت�صوير التطرق �إىل التمف�صالت املكونة له ومنها:
ا-ح ��ركات الكامريا  ..وتعد حركات الكامريا من �أه ��م عنا�صر اللغة ال�سينمائية ولها دالالتها
اخلا�صة ،ويورد مار�سيل مارتن حركات الكامريا بثالث �أنواع هي :
-1الرتافلن ��ج  ..هي عب ��ارة عن حترك الكامريا يف حني تظل الزاوي ��ة بني خط حمور العد�سة
واجتاه الكامريا ثابتة  ,وتق�سم هذه احلركة على ثالثة �أق�سام �أي�ضا :
�أ – الرتافلنج العمودي  ..وا�ستخداماته نادرة نوعا ما .
ب -الرتافلنج اجلانبي  ..وا�ستخداماته و�صفية �أكرث الأحيان .
ج – الرتافلنج �إىل اخللف  ..وهو الأكرث �شيوعا ملا له من دالالت ومعان نف�سية متعددة(.)19
 -2البانورامية « ..وهي عبارة عن حركة الكامريا على حمورها العامودي �أو الأفقي دون نقل
الكامريا من مكانها»( ،)20ولها دالالت منها الو�صفية التي تهتم بك�شف مكان ما �أو التعبريية وله
ا�ستخدام ��ات غري واقعية الغر�ض منها الإيحاء ب�إح�سا�س م ��ا �أو فكرة ما �أو الدرامية والغر�ض
منها �إيجاد عالقات مكانية ما بني �شخ�ص ينظر و ال�شخ�ص املنظور اليه .
-3الكري ��ن  ..وهو مزيج غري حمدد بني الرتافلنج والبانورام ��ا ينفذ ب�آلة ت�شبه الآلة الرافعة ,
ف�إذا ا�ستخدمت هذه احلركة بجماليتها ف�إنها تعطي دورا يف �إدخال املتفرج يف العامل الدرامي
مث ��ل فلم (ال�شيطان يف اجل�سد) حيث نرى الكام�ي�را ت�ستدير على البطل والبطلة وكذلك فلم
(و�صية الدكتور مايو�س) التي �أعطت الكامريا فيها دالالت و�صفية جميلة (0)21
ب – حج ��وم اللقط ��ات � ..إن حج ��م اللقطة يتح ��دد من خالل املو�ضوع امل ��راد ت�صويره ومن
خ�ل�ال « كمية املادة الداخلة �ضمن �إطار ال�شا�شة «(، )22وتق�سم اللقطات �إىل عامة  ,ومتو�سطة
 ,وقريب ��ة  ,وقريبة ج ��دا  .فالعامة جدا تعطي تف�صيالت عدي ��دة ومتنوعة حيث يتطلب قراءة
()23
تلك التف�صيالت وقتا �أطول وذلك « لإتاحة الوقت املادي للمتفرج لإدراك م�ضمون اللقطة «
وت�سمى ت�أ�سي�سية �أي�ضا حيث تك�شف عن زمان ومكان الأحداث � ,أما اللقطة البعيدة فهي تظهر
ج�س ��م الإن�س ��ان كامال وت�سمى لقطة كامل ��ة �أو عامة حيث �إنها ا�ستهاللي ��ة �أو ت�أ�سي�سية وت�سهم
يف ك�ش ��ف الزمان وامل ��كان والإحداث �« ,أما اللقطة املتو�سطة فه ��ي ت�صور اجل�سم الب�شري من
الر�أ�س حتى اخل�صر �أو منت�صف الأ�شياء وتفيد يف االنتقاالت ما بني اللقطات البعيدة والكبرية
ولإع ��ادة الت�أ�سي�س»(� , )24أما اللقط ��ة الكبرية فت�صور من �أعلى ال�صدر حتى نهاية الر�أ�س وهنا
ال يت ��م التع ��رف على املكان ب�سهول ��ة ب�سبب �ضخامة تفا�صيل هذه اللقط ��ة وكذلك ف�إنها «متيل
) 18عبد البا�سط �سلمان  ,الت�شويق ور�ؤيا الإخراج يف الدراما ال�سينمائية والتلفزيونية  ,القاهرة  ,الدار الثقافية للن�شر � , 2001 ,ص .38
 ) 19مار�سيل مارتن  ،اللغة ال�سينمائية  ،تر�:سعد مكاوي ،القاهرة  ،الهيئة امل�صرية للكتاب � ، 1964 ،ص . 37
) 20مار�سيل مارتن  ,اللغة ال�سينمائية ،امل�صدر نف�سه � ,ص . 38
) 21مار�سيل مارتن  ,اللغة ال�سينمائية ،امل�صدر نف�سه �,ص . 42
) 22لوي دي جانيتي  ,فهم ال�سينما  ,تر :جعفر علي عبا�س  ,بغداد  ,دار الر�شيد للن�شر � , 1981 ,ص .44
) 23مار�سيل مارتن  ,اللغة ال�سينمائية ،امل�صدر ال�سابق � ,ص . 43
) 24علي يو�سف طاهر العزاوي  ,املعاجلات الإخراجية للأعمال التاريخية التلفزيونية للمخرج في�صل اليا�سري  ,امل�صدر ال�سابق � ,ص . 54
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�إىل رف ��ع �أهمي ��ة الأ�شياء وتوحي يف الغال ��ب مبغزى رمزي»(� , )25أما زواي ��ا الكامريا فلها �أربعة
ا�ستعم ��االت هي زاوية الكامريا املو�ضوعية هي التي يرى فيها امل�شاهد املو�ضوع  ,والذاتية فهي
متث ��ل وجة نظر املمث ��ل �أو ال�شخ�صية يف داخل العمل الفني  ,والزاوية الثالثة فهي وجهة النظر
امل�شرتك ��ة للمتفرج وال�شخ�صي ��ة �إىل الأحداث � ,أما اال�ستعمال الراب ��ع فهو م�ستويات الكامريا
ومنه ��ا م�ستوى العني الب�شرية ,ويكرث ا�ستخدامها من قب ��ل املخرجني الواقعيني وحتت م�ستوى
النظ ��ر �أي من الأ�سفل واملرتفعة �أي �أعلى م�ستوى النظر ،ونالحظ �شخ�صية (دكتور هيثم) يف
م�سل�سل (فوبيا بغداد) للمخرج ح�سن ح�سني وقد �أغرقها املخرج بزوايا عني الطائر داللة على
اال�ضطهاد الذي تعانيه.
-6الأزياء واملكياج  :الأزياء �أو املالب�س عن�صران ال يقالن �أهمية عن باقي العنا�صر يف املعاجلة
الدرامي ��ة  ،فالأزياء ت�شكل توافقا ملحوظا م ��ع طبيعية الديكور  ,وهي حتدد دالالت اجتماعية
�أو وطنية �أو درامية  ,فريى مار�سيل مارتن �أن املالب�س حتدد :
« مناذج وطنية  :فالأ�سكيمو مالب�سهم من جلود الدببة واملك�ســـيكي حرملته (البون�شو) والعربي
العقال ..الخ
اجتماعية  :حمددة بتفاوت الت�أنق يف مالب�س النا�س ,فمالب�س الطريقة االر�ستقراطية تختلف
عن مالب�س الطبقات العاملة «(.)26
وكذل ��ك الأزي ��اء تعرب عن ال�صراع الدرامي من خالل تناق�ض الألوان فلها دالالتها النف�سية
الت ��ي ت�ؤث ��ر يف املتلقي � ،أما املكياج في�سه ��م يف �إبراز �أو �إخفاء �أو تغي�ي�ر وجه �أو جزء من ج�سم
املمثل عل ��ى وفق ال�ضرورات الدرامية ,وكذلك يهدف املكياج �إىل حتديد ال�شخ�صية من خالل
تغي�ي�ر يف مالم ��ح وهيئة ال�شخ�صية  ,ويهدف �أي�ضا �إىل تغي�ي�ر �أو �أخفاء ما ت�سببه الإ�ضاءة من
ت�شويه ��ات وتغي�ي�ر م ��ا تكت�شفه �آله الت�صوير م ��ن عيوب  ,ف�ضال عن انه ي�سه ��م يف تغيري العمل
و�إب ��راز ت�شوهات ما يتطلبها العمل الفني وهذا ما نالحظ ��ه يف اغلب الأبطال االنهزاميني من
ا�ستخدامهم مكياج لوجه �شاحب ومتعب .
 -7التكوين :يبذل خمرج العمل الفني جهودا م�ضنية يف ترتيب وبلورة ال�شكل النهائي لل�صورة
م ��ن خالل تنظيم وترتيب عنا�صر ال�شكل داخل الإط ��ار  ،ويعرب جوزيف مار�شللي عن التكوين
اجليد ب�أنه» ترتيب العنا�صر امل�صورة يف وحدة مرتابطة ذات كيان متنا�سق»(.)27
وال يختلف التكوين عن جممل الأعمال الفنية فهو يتكون من اخلط وال�شكل والكتلة واحلركة
وهذه العنا�صر تدخل يف �إطار اللقطة ولها دالالتها املختلفة �أي�ضا  ،ولو ت�أملنا (م�سل�سل ر�سائل
م ��ن رجل مي ��ت) للمخرج ح�سن ح�سني لوجدنا ت�شكيالت هائلة م ��ن اخلطوط املتقاطعة داللة
على حالة املري�ض والبطل االنهزامي امل�ضطربة .
 -8االك�س�س ��وار والديك ��ور  :االك�س�سوارات هي امللحقات املوج ��ودة داخل امل�شهد  ,عدا الديكور
واملالب� ��س وتعني بالعربية مكم�ل�ات املنظر وتك ��ون مرتبطة بال�شخ�صي ��ات وداعمة للأحداث
) 25لوي دي جانيتي  ,فهم ال�سينما  ,امل�صدر ال�سابق � ,ص .27
) 26مار�سيل مارتن ,اللغة ال�سينمائية ،امل�صدر ال�سابق � ,ص.59
) 27جوزي ��ف مار�شلل ��ي  ,التكوين يف ال�صورة ال�سينمائي ��ة  ,ترجمة ها�شم النحا�س  ,القاهرة  ,الهيئة امل�صري ��ة للت�أليف والرتجمة , 1983 ,
�ص . 33

163

األكاديمي

املعاجلة الإخراجية لل�شخ�صية االنهزامية يف الدراما التلفزيونية العراقية

عمار �إبراهيم حممد اليا�سري

كاملراوح والأزهار وال�سكائر واحلقائب ولها دالالتها النف�سية والدرامية� ,إذا الحظنا �شخ�صية
(الدكتور هيثم) يف م�سل�سل (فوبيا بغداد) للمخرج ح�سن ح�سني وجدناها حتمل حقيبة دائما,
وقد وظف املخرج احلقيبة هنا �ضمن داللتني :الأوىل �أن املثقف يحمل كتبه فيها والثانية داللة
ع ��ن الوطن الذي يرحتل معه �أين ما ذهب  ,كذل ��ك لالك�س�سوارات دالالت زمانية مثل ال�ساعة
ودقاتها �أو ت�أريخية مثل ال�سيوف والرماح0
�أما الديكور فبنوعيه الداخلي واخلارجي له «دالالت ينبغي ان ت�ؤخذ باحل�سبان ,فهو ي�سهم
يف احل ��دث ويع ��اون يف خلق اجلو النف�سي العام وي�شرتك يف تكوي ��ن اللقطة من خالل ارتباطه
بعالئق مع ال�شخ�صيات والأزياء والإك�س�سوار والإ�ضاءة»( .)28وللديكور وظيفتان يف العمل الفني
 ,وظيف ��ة درامية والأخرى جمالية « ,فالدرامية تكمن يف �إي�صال املعنى الدرامي وعدم اخللط
ب�ي�ن العالمات املر�سل ��ة للم�شاهد واجلمالية تكمن يف تكثيف اال�شتغ ��ال اجلمايل املنبثق �أ�صال
وابتداء عن طريق الق�ص الدرامي»(. )29
ويق�سم البناء الزمني
 -9الزم ��ان وامل ��كان  :الزمن يف الدراما التلفزيونية له دور م�ؤث ��ر جدا ّ ,
على :
ا-الزمن املركز  :وهو اال�ستخدام املعتاد للزمن يف املنجز املرئي.
ب -الزم ��ن احلقيقي  :وه ��و الزمن االعتي ��ادي املعي�ش وقد حاولت �أفالم ع ��دة عر�ض الزمن
احلقيقي بكامله لأغرا�ض درامية مثل فلم (احلبل) لـ هيت�شكوك .
ج -الزمن امللغي .
د – الزم ��ن املقل ��وب :املبني على الع ��ودة �إىل الوراء ونالحظ �أن الدرام ��ا النف�سية تعتمد عليه
كثريا(.)30
�أما املكان ف�إنه ي�سهم يف تعميق املعنى الدرامي� ,إذ �إنه يو�صل معلومات �ش�أنه �ش�أن الإ�ضاءة
واملالب� ��س واملاكياج .ويعد مكونا فاعال و�ضروري ��ا يف تطور ال�سرد  ,وال ميكن �إن نتخيل �أحداثا
دون م ��كان ي�ؤطره ��ا  ,يرتبط امل ��كان بعالقة مع الأحداث حيث ال توجد �أح ��داث بدون �أمكنة ,
لي� ��س هذا فح�سب ف�إن املكان يرتبط بال�شخ�صيات ,وكما هو معلوم ف�إن البيت امتداد للإن�سان
وكل ما فيه يرتبط بالإن�سان� ,أن ال�صورة التلفزيونية يف كليتها حتتوي على املكان فال ميكن �أن
تك ��ون �صورة تلفزيونية ما مل حتت ِو على امكنة  .وت ��ورد الباحثة �سهى طه �سامل العبيدي «يعترب
املكان منظومة من الإ�شارات الدالة على حقائق مو�ضوعة �أو تداعيات ذهنية  ,ويكون املو�ضوع
االفرتا�ضي يف بناء عوامل وتكوينات �صورية من احلياة الواقعية املعي�شة وبني ال�صور والرتاكيب
املتخيلة»( ، )31وتتم معاجلة املكان بطريقتني :
«�إما �أن تكتفي ب�أن تعيد بناءه ,وجتعلنا جنول فيه بحركة الكامريا .
�أو بخل ��ق �أبعاد جمالي ��ة تركيبية يدركها املتفرج من تراكب وتتابع �أماكن جزئية قد ال تكون لها
) 28مار�سيل مارتن  ,اللغة ال�سينمائية ،امل�صدر ال�سابق � ,ص.61
) 29للمزيد00ينظر مار�سيل مارتن  ,اللغة ال�سينمائية ,امل�صدر نف�سه � ،ص . 215-211
 ) 30يو�سف ال�شاروين  ،مع الدراما ,القاهرة  ,الهيئة امل�صرية العامة للكتاب �،1989,ص .44
�) 31سهى طه �سامل �ألعبيدي  ,الرتكيب ال�صوري ودالالته يف العر�ض امل�سرحي العراقي  ,ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  ,جامعة بغداد  ,كلية
الفنون اجلميلة � ,2005 ,ص .42
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�أي عالمة مادية بينها»(. )32
-10املونتاج  :من العمليات املهمة يف العملية الدرامية هي العملية املونتاجية  ,ونعني بها �إزالة
اللقط ��ات غري املرغوب فيه ��ا ,وا�ستثمار اللقطات امل�ؤثرة مبا يحق ��ق اال�ستمرارية للعمل الفني
.وينبغ ��ي على امل�ؤلف»ان يجمع اللقطات بحر�ص وعناية لتحقي ��ق التما�سك داخل امل�شهد»(,)33
ويق�س ��م املونتاج على  ،طويل و عك�سي و متوا ٍز ومتناوب  ,فالطويل يت�ضمن �سل�سلة من امل�شاهد
مرتب ��ة منطقي ��ا  ,والعك�سي يقوم بقل ��ب النظام الزمني مل�صلحة جزئي ��ة زمنية حم�ضة ،وذات
ق ��وة درامية فائقة كما يف م�سل�س ��ل (فوبيا بغداد) للمخرج ح�سن ح�سن ��ي ,فرنى العمل يعتمد
عل ��ى الفال�ش باك كثريا لتبيان احل ��االت النف�سية للبطل االنهزامي� ,أم ��ا املتوازي؛ يقوم على
حدث�ي�ن �أو �أكرث يتقدمان معا ب�إدخال �شرائح من كل منهما يف �سياق الأخر بق�صد �إظهار داللة
م ��ن مواجتهم ��ا  ,كما يف فيلم (التع�صب) جلريفث � ,أما التناوبي فمبني على توقيت دقيق بني
حدثني يراكبهما التوليف وينتهيان يف �أغلب الأحيان اىل االلتقاء يف نهايات العمل الفني (.)34
 -11العنا�ص ��ر ال�صوتي ��ة  :ال�صوت ي�سهم م ��ع ال�صورة يف تف�سري م�ضم ��ون اللقطة ,فالوظيفة
الرئي�سة لل�صوت هو دعم ما حتمله اللقطات من معان .
«وميك ��ن ا�ستخ ��دام ال�صوت بعدة معاجلات ف�إما �أن ي�صدر ال�ص ��وت من داخل ال�صورة �أو
خارجه ��ا �أو قد يكون مت�آلف ��ا �أو مت�ضامنا معها ومعربا لها وق ��د يناق�ضها �أو قد يدخل كعن�صر
�إيج ��از للأح ��داث الدرامي ��ة من خالل تكثي ��ف املعلومات �أو ق ��د ي�ستخدم كرم ��ز يف الأحداث
الدرامية»( ،)35وتق�سم العنا�صر ال�صوتية على �أنواع منها :
-1احلوار  :وهو و�سيلة التخاطب بوا�سطة اللغة �أو الإمياءة �أو الأ�صوات الأخرى ويعرف ار�سطو
اللغة ب�أنها «التعبري عن �أفكار ال�شخ�صيات بوا�سطة احلوار»(. )36
ويق�س ��م احل ��وار على �أن ��واع منها املتزامن ال�صورة مع ال�ص ��وت  ,وغري املتزامن �صوت مع
�ص ��ورة �أخ ��رى  ,وهو �أما ثنائ ��ي �أو مونولوج  ،ول ��ه دالالت منها الك�شف عن ال�ص ��راع الداخلي
لل�شخ�صي ��ات والتعب�ي�ر ع ��ن كوامن النف� ��س �أو ك�شف �أبع ��اد ال�شخ�صيات والأح ��داث وت�صعيد
ال�ص ��راع ولو تابعنا بطل م�سل�سل (ر�سائل من رجل ميت) للكاتب حامد املالكي واملخرج ح�سن
ح�سن ��ي الفنان اياد را�ضي لوجدنا يف حواراته ال�ص ��راع الأيدلوجي الذي �أو�صله �إىل النهايات
املفجعة والتي نراها يف الأبطال االنهزاميني.
-2امل�ؤث ��رات ال�صوتي ��ة  :ولها دور مهم يف خلق اجلو العام للأح ��داث ومنها «�أ�صوات الطبيعية
واجلم ��ادات والأ�ص ��وات الإن�ساني ��ة واحليوان ��ات والطي ��ور «( ، )37ونالحظ يف �أغل ��ب االعمال
الدرامية « كلما زادت �سرعة �إيقاع ال�صوت زاد التوتر عند امل�ستمع وبالعك�س»(.)38
) 32مار�سيل مارتن  ,اللغة ال�سينمائية ,امل�صدر ال�سابق � ,ص . 225
) 33جوزيف بوجز ,فن الفرجة على الأفالم  ,ت وداد عبد اهلل  ,القاهرة  ,الهيئة امل�صرية للكتاب� , 1995،ص.94
) 34للمزيد ينظر مار�سيل مارتن  ,اللغة ال�سينمائية  ,امل�صدر ال�سابق � ,ص . 163 –153
) 35علي يو�سف العزاوي  ,املعاجلات الإخراجية للأعمال التاريخية التلفزيونية للمخرج في�صل اليا�سري  ,امل�صدر ال�سابق � ,ص . 68
�) 36أر�سطو طالي�س  ،فن ال�شعر  ،تر  :حمادة �إبراهيم  ،القاهرة  ،املكتبة االجنلو م�صرية � ، 1982 ،ص . 96
) 37ح�سني حلمي املهند�س  ,دراما ال�شا�شة بني النظرية والتطبيق  ,القاهرة  ,الهيئه ال�صرية للتالبف والرتجمة �,1989 ,ص.249
) 38لوي دي جانيتي  ,فهم ال�سينما  ,امل�صدر ال�سابق � ,ص . 264
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والأ�ص ��وات تق�س ��م على نوعني؛ منها طبيعية ومنها �صناعية  ,وقد ت�شري امل�ؤثرات �إىل دالالت
مكاني ��ة مثل �صوت قطار �أو �صوت �سي ��ارة �أو زمانية مثل �صوت الديك او دقات ال�ساعة �أو نقيق
ال�ضفادع .
وتع ��د املو�سيق ��ى من �أهم العنا�صر ال�صوتية فهي ال تقيم م�ضمون تلك اللقطة بل تعمق ذلك
امل�ضمون  ،وهي �إما م�ؤلفة للعمل الدرامي� ,أو يتم اختيارها من املكتبة ال�صورية  ،وي�ضيف كرم
�شلبي وظائف عدة للمو�سيقى منها :
«تعطي دالالت ت�أريخية �أو حقبة ت�أريخية معينة .
تكون بديلة عن امل�ؤثر احلقيقي مثل �صوت الرعد وانفجار القنابل .
(.)39
ج -ت�ستخدم بنجاح عند الذروة ( القمة الدرامية ) واملواقف املت�أزمة»
 -3ال�صمت  ..هو �صوت �ساكن  ,وقيمة تعبريية بالغة لو �أح�سن ا�ستخدامها  ,لل�صوت مدلوالت
مث ��ل املوت والغي ��اب و القلق والعزلة واالحت�ضار ،وطاملا ن�شاه ��د ال�شخ�صيات االنهزامية متيل
�إىل ال�صم ��ت دالل ��ة على القه ��ر الروحي الذي تعاني ��ه  ،وقد يرافق ال�صم ��ت احلركة البطيئة
( ) slow motionلإ�ضافة وقع لهذا امل�ؤثر .
م�ؤ�شرات الإطار النظري
 -1ي�ستطي ��ع الكات ��ب بناء �شخ�صيت ��ه االنهزامية يف ن�صه من خالل �إ�سق ��اط املنجز الإبداعي
و�إ�سقاطات احلروب يف البعد النف�سي لل�شخ�صية املركبة0
 -2ق ��د يعمد املخ ��رج �إىل التوظيف الدرامي والداليل واجلمايل لعنا�ص ��ر اللغة التلفزيونية يف
معاجلته الإخراجية لتبيان الت�شظيات النف�سية والفكرية لها 0
 -3ي�شتغ ��ل ال�سرد الدرامي ال�سيما (التداعي احل ��ر) يف تبيان اغلب حاالت الهذيانات والقلق
لل�شخ�صية االنهزامية 0
الدرا�س ��ات ال�سابقة 00مل يجد الباحث درا�سات �سابقه حول ال�شخ�صية االنهزامية يف الدراما
التلفزيونية 0
ثالثا –اجراءات البحث
 -1منهج البحث � :سيعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي  ،التفاقه مع طبيعة البحث 0
� -2أداة البحث � :سيعتمد الباحث ما خرج به من م�ؤ�شرات يف الإطار النظري ك�أداة للتحليل0
 -3عين ��ة البحث  :مت اختيارامل�سل�سل العراقي (احلب وال�سالم) للكاتب حامد املالكي و�إخراج
ثامر مروان ا�سحاق ومن �إنتاج قناة ال�سومرية عام  2008كعينة للبحث ب�سبب و�ضوح ال�شخ�صية
في ��ه ويحق ��ق متطلبات البحث  ،ف�ضال عن النقود الكثرية الت ��ي تعر�ض لها ,واجلوائز املتعددة
التي ح�صل عليها .
) 39كرم �شلبي  ,الإنتاج التلفزيوين وفنون الإخراج  ,جدة  ,دار ال�شروق للن�شر� , 1988 ,ص . 234
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رابعا  -حتليل العينة والنتائج واال�ستنتاجات
امل�ؤ�ش ��ر الأول  -ي�ستطيع الكاتب بناء �شخ�صيت ��ه االنهزامية يف ن�صه من خالل �إ�سقاط املنجز
الإبداعي و�إ�سقاطات احلروب يف البعد النف�سي لل�شخ�صية املركبة:
�إذا تابعن ��ا امل�شه ��د العا�ش ��ر من احللق ��ة رقم ( ، )2نالحظ يف هذا امل�شه ��د ان البطل وهو
جال�س بال�سجن يتمتم بكلمات كثرية تدل على ثقافته التي هي ثقافة الكاتب وتداعياته  ،والتي
كانت تندد باحلرب وويالتها فرناه يقول :
ال�صوت

ال�صورة
 -1لقطة عامة ومن زاوية عني الطائر
للبطل وهو جال�س يف احد زوايا ال�سجن
وهو مم�سك بكتاب وهو يتمتم ب�صوت ال
متزامن.

حياتي ليل طويل ال فجر له �س�أموت قبل �أن
�أرى يوما ابي�ض  ..لقد �سرقت م ّنا احلروب كل
�أحالمنا و�أوطاننا  ...وحبيباتنا .

ونف� ��س الرف�ض للح ��رب والأمل ن�شاهده من خالل �إحدى �ضحايا احل ��رب وهي الطالبة املثقفة
التي �أدت دورها هديل كامل التي �شل زوجها يف احلرب .
ال�صوت

ال�صورة
نالحظها تردد وب�صورة مفجعة
وب�إنهزام كامل وهي ت�سقط على
الأر�ض يف لقطة متو�سطة ومن زاوية
عني الطائر .

احلرب ابنة كلب  ..احلرب ابنة كلب
ال�صوت

ال�صورة
ونراها تردد يف مكان �آخر  ..يف لقطة
كبرية وهي واقعة على الأر�ض

�أحالم الن�ساء تدا�س حتت الب�ساطيل

امل�ؤ�ش ��ر الثاين  -ق ��د يعمد املخرج �إىل التوظي ��ف الدرامي والداليل واجلم ��ايل لعنا�صر اللغة
التلفزيونية يف معاجلته الإخراجية لتبيان الت�شظيات النف�سية والفكرية لها :
مم ��ا ال�ش ��ك في ��ه �أن لكل خمرج �أ�سلوبه اخلا�ص يف معاجلة الن� ��ص الدرامي الذي بني يديه
 ،ولك ��ن املعاجلة الإخراجي ��ة للن�ص من غري املمكن �أن ته�ش ��م كل القواعد الداللية واجلمالية
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�سواء �أكانت يف التكوين �أم الإ�ضاءة �أم باقي املفردات ال�سمعية واملرئية  ،ولكن الإبداع والتفرد
يكمن ��ان يف كيفية توظيف تلك اجلماليات يف تلك اللقطة ,ولو تابعنا املعاجلة الإخراجية لعينة
البحث لوجدنا التوظيف اجلمايل للعديد من املفردات ال�سمعية واملرئية .
فل ��و الحظن ��ا امل�شهد الع�شرين من احللقة رق ��م ( )8نالحظ �أن البطل جال�س على من�صات
اح ��د املوانئ الرتكية بع ��د هروبه من وطنه العراق ,وقد وظف املخ ��رج لقطات عني الطائر يف
�أماكن كثرية داللة على �ضعفه الناجم عن اال�ضطهاد الذي عا�شه وكما نرى :
ال�صوت

ال�صورة
 -1لقطة كاملة ومن خالل زاوية عني الطائر
مو�سيقى كمان حزينة
للبطل وهو جال�س على دكة احد املوانئ وعيناه
باجتاه البحر.
 -2لقطة متو�سطة للبطل ومن زاوية �أخرى �أقل
قطع
انخفا�ضا من الزاوية ال�سابقة .

وق ��د وظف املخرج �أغل ��ب عنا�صر اللغة الأخرى يف �إبراز ال�شخ�صية االنهزامية  ،فقد كانت
الإ�ض ��اءة الت ��ي يتم توجيهها نح ��و البطل تختلف ع ��ن التوزي ��ع الإ�ضائي لباق ��ي امل�شهد  ،فقد
ا�ستخ ��دم املخ ��رج الإ�ضاءة الزرقاء تراف ��ق البطل يف �أغلب امل�شاهد الداخلي ��ة داللة على نقاء
ال�شخ�صي ��ة و�سموها ولكننا بد�أنا ن�شاهد تغري الإ�ضاءة يف امل�شاهد التي تظهر توتر ال�شخ�صية
بعد �إ�صابتها بالأمرا�ض النف�سية نحو اللون الأ�صفر داللة على ال�شحوب والفناء .
امل�ؤ�ش ��ر الثال ��ث  -ي�شتغ ��ل ال�سرد الدرام ��ي ال�سيما (التداع ��ي احلر) يف تبي ��ان �أغلب حاالت
الهذيانات والقلق لل�شخ�صية االنهزامية :
لق ��د وظ ��ف خمرج احل ��رب وال�سالم التداعيات ب�ص ��ورة كبرية لتج�سي ��د الرغبات املعطلة
للبط ��ل والهذيانات الت ��ي �أ�صابته جراء اال�ضطهاد الفكري الذي عان ��اه ,حيث نرى يف امل�شهد
اخلام� ��س والثالث�ي�ن من احللقة رقم ( ، )25البطل اياد را�ضي وهو ي�صرخ وحدَه  (..اي حياة
ايل اعي�ش� � َه  ..خ�س ��رت روحي وزوجتي ووطن ��ي ) ثم تتكرر هذه التداعي ��ات يف م�شاهد �أخرى
ي�ستذكر فيها طفولته و�صباه وتنتهي بال�صراخ والعويل .
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النتائج :
ا -حفل ��ت العينة بامل�ضامني الأيديولوجي ��ة التي ك�شفت �سموم احل ��رب وويالتها التي ا�ستطاع
املخرج توظيفها يف بناء ال�شخ�صية االنهزامية التي هي من نتاج احلروب .
-2وظ ��ف املخرج املف ��ردات ال�سمعية واملرئي ��ة على وف ��ق ا�شتغاالتها الداللي ��ة النف�سية البراز
ال�شخ�صية االنهزامية .
 -3اعتم ��د العم ��ل ,يف �أغل ��ب �سروده ,على التداع ��ي احلر ,الذي يكرث مع االعم ��ال التي تقدم
�شخو�ص ذوي عاهات نف�سية .
اال�ستنتاجات :
 -1ال�شخ�صي ��ات االنهزامية �إحدى �إ�سقاطات احلروب والقهر ال�سيا�سي وهي نتاج �أيديولوجي
له ��ذه الإ�سقاطات يوظفه ��ا امل�ؤلفون يف ن�صو�صهم كمدونة �أبداعي ��ة تك�شف زيف الع�صر الذي
يعي�شونه .
 -2كل العنا�صر ال�سمعية واملرئية ت�شتغل منفردة �أو جمتمعة لإبراز تلك ال�شخ�صية .
 -3تيار التداعي احلر ومنذ ت�شكالته الأوىل يف الرواية احلديثة و�صوال اىل الدراما التلفزيونية
ي�شتغل على تبيان اجلزء الكبري من ماهية ال�شخ�صيات النف�سية عامة واالنهزامية خا�صة .
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