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التحول الداللي في وظائف 
الشخصية الرئيسة
في الفيلم الروائي

         �سابرين كامل زيدان

ملخ�س البحث
ا�صتمدت الفنون الدرامية تاأثرياتها من واقع احلياة،عرب تناولها مو�صوعات 
التلفزيونيةوالف���الم  الدرام���ا  اخ���ذت  هن���ا  الن�صان،وم���ن  بجوه���ر  تهت���م 
ال�صينمائيةحي���زا وا�صعا ودورا مهما يف تقدمي مو�صوعاتها.اأن جت�صيد فعل 
تق���وم ب���ه ال�صخ�صية  داخ���ل العمل الدرامي يكون مبني���ا على وفق الحداث 
الت���ي يتطلبها الدور الذي تقدمه تلك ال�صخ�صية يف الفليم.فلكل �صخ�صية 
له���ا انعكا�صاته���ا وتفاعله���ا وحتولتهام���ع الدور املح���دد لها لتك���ون جاذبية 
الح���داث  يف الفلي���م .لق���د اقي���م البح���ث على اربع���ة ف�صول الف�ص���ل الول 
ت�صمن كل من م�صكلة البحث التي ن�صت على :)ماهي التحولت  الدللية 
لل�صخ�صي���ة الرئي�صة يف بني���ة الفلم ال�صينمائي؟(و�ص���م اي�صا اهميةالبحث 
واهداف���ه وحدوده لينتهي الف�صل بتحدي���د امل�صطلحات.اما الف�صل الثاين 
الطار النظري والدرا�صات ال�صابقة فقد اأ�صتمل على مبحثني الول ت�صمن 
حمورين، الول عر�ض الوظائف م�صطلحاأومفهوماأ.اما املحور الخر فقد 
ت�صمن درا�صة التحولت  الرئي�صة ووظائفهايف اخلطاب املرئي.وقد ت�صمن 
الف�ص���ل الثال���ث اج���راءات البح���ث ام���ا الف�ص���ل الراب���ع فقد ت�صم���ن حتليل 
العين���ات الت���ي اتخذته���ا الباحث���ة الفيل���م الجنب���ي )بنجام���ني بوتن(،ام���ا 
الف�ص���ل اخلام�ض والخري فقد ت�صمن النتائ���ج وال�صتنتاجات و التو�صيات 

واملقرتحات وبعد ذلك اأختتم البحث بقائمة امل�صادر.

فلم)بنجامني بوتون( اأمنوذجا
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The dramatic arts derived their influence from the 
real life by dealing with subjects concern with mans 
nature, that television drama and cinema movies 
take wide scope and important role in raising the 
subjects , to embody an action of a character with-
in the dramatic work it will be built on the incidents 
required for the role presented by that character 
in a movie , sine each character has its reflection , 
influences and alternatives with its role to form the 
incidents suspension in a movie .
     This research consists of four chapters , the 
first one consists of the main problem which is ( 
what are the significant alternatives of the major 
character in the structure of a movie ) , it also 
deals with the importance , targets and limits of 
the research to terminate the chapter by defining 
the terms.
The second chapter deals with the academic frame 
and former studies which consist of two investiga-
tions ; the first one takes the roles as a term and 
a concept . the second includes studyingthe main 
alternation and its role in visual address . the third 
chapter includes research procedures while the 
fourth contains analyzing the samples adopted by 
the researcher ( the foreign film Binjamin Boutin ) 
. the fifth &last chapter contains results , conclutin 
and suggestions , The research ends with the Bib-
liography .     

The Summary
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املقدمة
اأن لل�صينما وعاملهااملرئي جذورا نابعة من الفنون احلكائية التي نتلم�س فيهما التخاطب والتاأثري 
،وهذا الفن ميتلك اوجه متعددة لاح���داث وال�صخ�صيات،فاالحداث تقرتن مبواقف معينة او 
م�صاكل ما،التي  تغر�س الكراهية او احلب ،االنتقام او امل�صاحمة...الخ ،اما ال�صخ�صيات فيقع 
على عاتقها تاأكيد تلك املواقف عن طريق افعالها وردود افعالها او حتوالتها الداللية احلركية 
اأو النف�صي���ة وغريها، ومتتلك تلك الدالالت قدرة عل���ى تف�صري املعاين والرموز واال�صارات التي 
تدف���ع االح���داث اىل االمام .وبح�صب )ب���روب (الفاعل هو الذي يطور الفع���ل يف عملية البناء 
الفيلم���ي جلريان االح���داث والفاعل هو ال�صخ�صيات،مثا ان املندي���ل الذي وجده عطيل عند 
كا�صي���و ،هو الذي ا�صعل نار الغرية وال�صك بخيان���ة دزدمونة له، لذلك حتولت �صخ�صية عطيل 

دالليا من حمب وعا�صق اىل قاتل ،بناءاآعلى ما تقدم �صيغت م�صكلةعلى �صكل الت�صاأول االآتي:
ماهي التحوالت الداللية لل�صخ�صية الرئي�صة يف بنية الفيلم ال�صينمائي؟

اهمية البحث
تكمن اهمية البحث مبا ياأتي:

تنمي���ة الوعي عند املتلقي عن التح���والت الداللية لل�صخ�صية الرئي�ص���ة يف الدراما ال�صينمائية 
والتلفزيونية .

االفادة الدار�صني والعاملني يف جمال الدراما ال�صينمائية والتلفزيونية .
ميكن ان ي�صكل ا�صافة للمكتبة يف جمال الدراما.

اهداف البحث
يهد ف البحث احلايل اىل:-

التعرف عن التحوالت الداللية لوظائف ال�صخ�صية الرئي�صة يف الفيلم الروائي .

حدود البحث
ح���دد البح���ث مو�صوعيا لدرا�صة التحوالت الداللية لل�صخ�صي���ات الرئي�صة يف الفيلم الروائي ، 
ولي����س هناك حدود زمانية او مكاني���ة ،و�صيقت�صر البحث على عينة واحدة هي )فلم بنجامني 

بوتون(وذلك لا�صباب التي �صتوردها الباحثة يف الف�صل الثالث.

حتديد امل�سطلحات
�صتذكر الباحثة التعاريف االجرائية للم�صطلحات الواردة يف عنوان البحث:

1-التح���ول: ه���و عدم الثب���ات والتغري من حال اىل اخ���ر يف افعال واف���كار ال�صخ�صيات وردود 
افعالها على وفق ال�صياق الدرامي.

2-الوظيفة:ه���ي االفعال التي تقوم  بها ال�صخ�صي���ات التي توؤدي اىل دفع االحداث لامام من 
اأجل الو�صول الهداف وم�صامني تلك الدراما.
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3-الدالل���ة :هي الرم���وز والعامات واالفعال التي ت�صتخدمه���ا او توؤديها ال�صخ�صيات من اأجل 
اي�صال دالالت �صواء كانت افكار او معاٍن.

الف�سل الثاين:-االطارالنظري والدرا�سات ال�سابقة:

املبحث االول
اوال:-الوظائف امل�سطلح واملفهوم

لقد �صغلت امل�صطلحات العديدة بال الكثري من املنظرين والفا�صفة، ويعد بروب اكرث املنظرين 
اهتماماآباأحلكاي���ات ال�صعبية واهميتها ووظائفها،والوظيفة لديه  هي »عمل  الفاعل معرفا من 
حيث معناه يف �صراحلكاية«)1(،ولقد حدد بروب اي�صا احدى وثاثني وظيفة لل�صخ�صيات ،على 
الرغ���م من ان تلك احلكاي���ات تنطوي على الكثري من التمف�ص���ات و جميعها مبنية من  دون 
ا�صتثن���اء عل���ى الوظائف نف�صها ،ومن  اهم تلك الوظائ���ف ، التي ق�صمها بروب على وفق بنائها 
الداخل���ي ودالالتها اخلا�صة ومل يعتم���د على الت�صنيف التاريخي او عل���ى ا�صا�س املو�صوع،هي 
)وظيف���ة رحيل البط���ل ،وظيفة منع،وظيفة ف���رق ،وظيفة اختيار،وظيفةاط���اع ،وظيفة خداع 
ال�صحي���ه ؛وظيف���ة ا�صاءة،وظيف���ة انطاق ،وظيف���ة رد فعل ،وظيفة �ص���راع البطل مع اخل�صم 

،انتحار البطل،مطارده البطل ،اال�صتهزاء ،معاقبه الوغد ،انت�صار البطل واعتائه العر�س)2(
ان تلك الوظائف لي�س األزاًما ان تتوافر جميعها يف كل حكاية او منجز مرئي ،اأذميكن ان تتوافر 
جميعه���ا مثا اثنى ع�ص���ر او ع�صرين وهكذا، اما )غرميا�س ( فقد حاول ان ي�صع وظائف عدة 
قابلة للتطبيق على كل االمناط الق�ص�صية ولقد اختزل وظائف )بروب( االربعة وح�صرها ب 

)العقدة ،االختيار ،االنف�صال، االت�صال()3(.
 ان مفه���وم الوظيف���ة ميتلك م���ن املرونة ما يجعله يتح���رك يف الف�صاءات واحل���دود املعرفية.
وي�ص���كل ن�صق���ا مهما يف بنية الفن،فللوظيفة يف حدودها التعيني���ة هي كل مايحقق خدمة ونفعا 
لاجنازالذي ي�صتغل �صمن حقل تخ�ص�صي معني لذلك تعد املنجزات املرتبطة بالوظيفة منها 
حزم���ي يحق���ق اأغرا�صاآ نفعية على امل�صت���وى املعريف او املادي ،فكل �صخ�صي���ة او األة لها واجب 
ا�صا�ص���ي مكلفة باأجنازه وعم���ل تقوم به،الن الوظيفة)توؤدي االغرا�س التي ن�صع من اجلها وان 
يك���ون لها اال�صكال  ماياأت���ي تبعا لهذة االغرا�س او الوظائف، ل���ذا فالوظيفة اال�صا�صية للفنان 
لي�ص���ت نق���ل اي عامل الطبيعة ،بل خلق عامل جديد عامل ان�ص���اين حقا فالفنان يحمل العامل يف 
جنبات���ه، يف حني ان اعماله حتول العامل املفرو�س عليه اىل العامل الذي يقيمه هو(،)4(ت�صتدل 
الباحث���ة مما �صبق ذكره باأ ن لكل �صيءوظيفة معينة ول���كل �صخ�صية يف املنجز املرئي حتديدا 

وظيفةتوؤديها على وفق ال�صرد احلكائي للق�صة.

)1(�صعيد املرزوق وجميل �صاكر ،مدخل اىل نظرية الق�صة )بغداد،دار ال�صوؤن الثقافية العامة ،1986(،�س20.
)2(للمزيد ينظر :فادميري بروب ،مورفولوجيا احلكاية ال�صعبية،تر:ابراهيم اخلطيب،)املغرب،1986(،�س38.

)3(�صعيد مرزوق وجميل  �صاكر ،م�صدر �صابق،27.
)4(عو�س ريا�س ،مقدمات يف الفل�صفة الفن )بريوت،برو�س بري�س،1994(،�س106.
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ثانيا:-التحوالت يف ال�سخ�سية الدرامية:
تع����د الدرام����ا من اج����در الفنون التي تعتم����د على االبت����كار واالبداع وميك����ن بو�صاطتها حماكاة 
االو�ص����اع االن�صانيةب����ل قد تكون م����ن اأقوى اأ�صكال الفن����ون تعبريا عن العاق����ات االن�صانية ، اأذ 
تتاأرجح وظيفة الدراما من »جمرد الرتويج اىل النواحي التحري�صية او تعليمية ومن التعامل مع 
الظاه����راىل الغو�س يف اغوار النف�س وم����ن االهتمام باحلركة املادية  اىل ايثار احلركة الفكرية 
»)1(وبذل����ك فبني����ة الدراما ت�صتطيع ان تف�صر م����ا ي�صاهده املتلقي وترتك له حري����ة التاأويل فيما 
توح����ي اليه   م����ن افكار وراء ذل����ك الن�س ،ان قوام الدرام����ا هو احلياة واحلي����اة قوامها الفعل 
، والفع����ل  �ص����واء كان حياتي����اأ ام دراميا فهو م�ص����روع للتاأويل ،الن »الفعل اك����رث عنا�صر الدراما 
غمو�صا«)2(،وت�صنف معظم الدرا�صات الفعل باأنه روح الدراما ،وتختلف  وجهات النظر تختلف 
يف تعريف الفعل بل مل يتم توحيد الفعل بتعريف واحد �صامل ،ير�صي رغبة الدار�صني مبو �صوعة 

الدراما .
فعل����ى �صبيل املثال يعرف ار�صط����و الدراما ويذكر بني ثنايا التعريف الفع����ل ،فاألدراما لديه هي 
)حم����اكاة لفع����ل  تام ونبيل لها ط����ول معلوم ،بلغة فري����دة بالوان من التزي����ن تختلف باختاف 
االجزاء()3(،عل����ى وف����ق ه����ذا التعريف مل يتم �صرح معن����ى الفعل لذا نلجاأ لذك����ر مظاهر الفعل 
الثاث وهي)فعل حم�صو�س ، وهو الفعل ،الذي يعتمد على التجربة وتنمية احل�س االيقاعي لدى 
امل�صتقبل يف امل�صرح .الفعل املرئي اأو فعل ال�صلوك ويعتمد ترتيبه على تقنيات ميكانيكية هند�صية 
والثال����ث هو الفعل االنطباعي ويرتكز على احلدالتكوين����ي الكامل للم�صرحية ()4( ،ترى الباحثة 
ان الفعل  مهم جدا يف عملية اعداد التوازن او االختاف  يف التوازن  بني القوى املتعار�صة  التي 
ت�ص����كل اال�صا�����س املنطقي للدراما وذل����ك، الن الفعل )هو ن�صاط يجمع ب����ني احلركة اجل�صمانية 
واحل����دث ويت�صمن التطلع واالع����داد والتحقق لتغري التوازن ،وهذا التغ����ري يف التوازن ميكن ان 
يحدث تدريجيا ،لكن عملية التغري يجب ان تتم ،وقد يكون الفعل مركبا وقد يكون ب�صيطا ،غري 

ان اجزاءه جميعا يجب ان تكون منظورة ومتطورة وذات معنى()5(.
اذن الفع����ل الدرام����ي ميكن ان يطور االحداث داخل حبكة العم����ل الدرامي وان هذا التطور يتم 
عن طريق افعال ال�صخ�صيات يف ذلك العمل ،وان حركة املمثل ون�صاطاته اجل�صمانية ال تاأتي اال 
ع����رب  فهمه بفعل احلدث داخل العمل الدرامي ،وبن����اء ه الأن  البناء الدرامي للفعل يعني »تدفق 
لق����وة االرادة ،وحتقيق عمل ورد الفعل ذلك على النف�س وحركة م�صادة .. كفاح م�صاد..ارتفاع 
وانخفا�����س ربط وفك()6(،ان ذلك البناء يعتمد على املقدمة التي تو�صح مكان وزمان االحداث 
و�صخ�صيات الدراما ثم التمهيد وانطاق الفعل الذي تعرت�صه ازمان عدة توؤدي  حل�صول عقدة 

ومن ثم ت�صل تلك العقدة لذروتها التي يجب عندها ان يتم احلل للو�صول للنهاية ،واحداث  

)1(ح�صني حلمي املهند�س،دراما ال�صا�صة ،ج1،)م�صر،الهيئة امل�صرية العامه للكتب،1989(،�س34.
)2(�صتيوارت كريفي�س،�صائعة امل�صرحية ،تر :عبد االلة الدباغ،) بغداد ،دار املاأمون،1986(،�س17.

)3(ار�صطو طالي�س،فن ال�صعر ،تر:عبد الرحمن بدوي )بريوت، دار الثقافة،1973(،�س7.
)4(�صيتوارت كريف�س، م�صدر �صابق،�س 29.

)5(ح�صني رامز،الدراما بني النظرية والتطبيق،)بريوت، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر،1972(،�س93.
)6(ح�صني رامز ، م�صدر �صابق،�س497.
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التطهري كما ا�صار لذلك ار�صطو ،وتعد املقدمة مهمة جدا ففيها يتم )تهيئة اجلو العام وتو�صيح 
املو�ص���وع ال���ذي تدور حوله الق�صة واقطاب ال�صراع فيه���ا()1(  ،ومن ثم تعريف بال�صخ�صيات 
ال�صلبي���ة وااليجابي���ة وعاقاته���ا ،وان ال�صخ�صيات يف الدراما يجب ان تتط���ور اوال ،وقد تتغري  
ال�صخ�صي���ة الرئي�صة )من �صخ�س بائ�س ومع���دم اىل رجل خري واح�صان ثري مثل »�صكروج«يف 
رائع���ة ت�صارلز ديكين���ز الكا�صيكية()2(وطبقا لربوب فاأن الوظيفة ه���ي فعل ال�صخ�صية ت�صهم 
دالاللت���ه يف توجي���ه و�صري احلبك���ة فاأل�صخ�صيات ت�صه���م م�صاهمة فعالة فيما ي���دور حولها من 

احداث فهي »و�صيلة كاتب ال�صيناريو لتحويل االحداث اىل حركة وفعل«)3( 
 اما نقطة انطاق احلدث او ما ت�صمى« نقطة التحول ،كون االحداث تنحو نحو جمرى اخر،بحيث 
تق���رر فيه���ا بع�س ال�صخ�صيات قرارات ت���وؤدي اىل تغري يف حياتها ومواقفه���ا وت�صرفاتها وهي 
ث���اين نتيج���ة لت�صاعد احل���دث الدرامي وانتهائ���ه باأالزمة  الت���ي هي نتيجة اخط���ر موقف يف 
البن���اء الفيلم���ي النها النتيجة النهائي���ة لت�صاعد احلدث ،وما هي اال«ا�ص���د اال�صطدامات بني 
القوانني امل�صيطرة واملدافعة«)4(هذا اليعني ان نقطة انطاق احلدث قد ح�صمت عندها االمور  
،وامن���ا  توحي لنا ب���اأن املواقف واالفعال �صتوؤل اىل التحول،وان هذا التحول ي�صل اىل ماي�صمى 
)باالزمة( التي �صتقع عليها عملية احل�صم النهائي اأذيتبني  لنا اي�صا  باأن املواقف واالفعال او 
التحول رمبا  حت�صم املواقف اىل جانبه ،اما الذروة فهي )تلك النقطة التي ي�صل فيها احلدث 
اىل اوج���ه ... انه���ا اكرث نقطة حرجا ،ويعيقها ا�صرتخاء يف التوت���ر او حله متاما()5(يتبع ذلك 
التطه���ري ال���ذي  يعد الناجت النهائي  ل���كل االحداث ،لقد و�ص���ع ار�صطوعن�صر التطهري الثار ة 
عن�صري) اخل���وف وال�صفقة( على البطل ،وبذلك يكون اي عمل درامي �صينمائي او تلفزيوين 
ق���د حق���ق اهدافه ،وتبقى  مهمة اجناز الفع���ل او امل�صروع الذي يتم  اب���رام العقد على ا�صا�صه  
ب���ني املر�صل واملتلقي ،حي���ث ي�صعى الفاعل  )البطل(  اىل اجناز ها �صلف���ا مثل  انقاذ احلبيبة  
يف فيل���م )تايتن���ك( و حمارب���ة ال�صر يف فيل���م )القلب ال�صج���اع(  ،و نرى التح���ول يف النتيجة 
الغائي���ة لفعل البطل �ص���واء كان ايجابيا اأم �صلبيا بالن�صبة لله���دف املعلن ويكون التحول للبطل 
من االنف�صال اىل االت�صال اأوباألعك�س .وهنا البد من اال�صارة لل�صخ�صيات عن طريق حركتها 
وامياءاته���ا وا�صواته���ا وغريها اأذ تدل على  االفكار وتعرب عنهم���ا وذلك الن )الداللة تقع على 

االفكار والتعبري يكون عن اال�صياء ()6( .
والدالل���ة يف الفيلم هي اتفاقية وخمتلفة باأ�صتمرار وت�صمينية ،وي�صم املنجز املرئي الكثري من 

الدالالت واملعاين املراد منها  الرتفيه اوتر�صيخ قيم ما وغريها.

)1(حمم���د �صال���ح ،نظرة جديدة يف جذور امل�ص���رح العراقي ،ر�صالة ماج�صتري ،غ.م)بغداد،كلية الفن���ون اجلميلة ،جامعة بغداد،19(�س �س 
.157-156

)2(�صتيف ويتون،فن كتابة الدراما التلفزيونية ،تر:احمداملغربي )القاهرة ،دار الفجر للن�صر والتوزيع،2008(،�س182. 
)3(علي ابو �صادي،لغة ال�صينما،)دم�صق،من�صورات وزارة الثقافة،ط3، 2006(،�س34.

)4(ملتون مارك�س ،امل�صرحية كيف ندر�صها ونتذوقها ،تر:زيد ممدوح ،)بريوت،دار الكتاب العربي، 1965(�س 101.
)5(�صاميه احمد علي وعبد العزيز�صرف،الدراما يف االذاعة والتلفزيون ،ط3،)القاهرة،دار الفجر للن�صر والتوزيع،2000(،�س167.

)6(جان مرتي،علم نف�س وعلم جمال ال�صينما،تر:عبداهلل عوي�صق )دم�صق،املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما ،2000(،�س519.
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املبحث الثاين
داللة ال�سخ�سية الرئي�سة ووظائفها يف اخلطاب املرئي:-

اذا حتدثنا عن اخلطاب اليفلمي فاننا من الطبيعي البد ان نذكر العاقة والتعلق الذي بدوره 
ياخذن���ا اىل مفهوم البني���ة ، الن اخلطاب الفلمي يف حقيقة االمر ماه���و اال بنية من جمموعة 
العنا�ص���ر ال�صوري���ة وال�صوتي���ة التي توافقت بني ا�صرتاط���ات داللية وجمالي���ة لتو�صيل املعنى 

ل�صيءما .
فالبني���ة الفيلمي���ة متعالق���ة فيما بينه���ا يف انتظام وظائف���ي الي�صمح بالت�ص���ارب العك�صي على 

م�صتوى الداللة .
فالعاق���ة بينه���م هي تنظي���م حركة العنا�ص���ر على ا�صا����س دور كل عن�ص���ر يف حتريك الفعل 
ال���داليل العام ودفعه���ااأذ » اليعمل كل جزء من اجزاء اخلطاب �صم���ة التحديد ، القطعية ، يف 
ذات���ه بل يح�صل عليه���ا من عاقته باالجزاء االخ���رى »)1(.ويرى دري���دا ان )كل عاقة توؤدي 
اىل وظيف���ة مزدوجة ت�صكل بني���ة عاميةعرب الدال واملدلول ()2(،مبعن���ى ان بينة العاقة هي 
االخت���اف التي تعني يف العامة  �صيئ البنية عامة اخرى و�صيئ غري موجود يف العامة على 
االطاق فمثا ترى رجل ون�صمع �صوت حمار وهكذا ....وهنا تاتي حماولة العامل االنرثوبوجلي 
البنيوي كلود ليفي �صرتاو�س يف اطار حتليله لبنية ا�صطورة اوديب اذ ي�صمى وحدات اال�صطورة 
ب)امليثتيمات( وامليث هو )وحدة دالة ()3( حيث تنظيم هذه الوحدات الدالة املكونة ال�صطورة 
الب�صري���ة ت���رى االوىل بان الب�صر ولدوا من ا�صل واحد )االر����س الواحدة ( بينما ترى االخرى 
باأنه���م ول���دوا من ات�ص���ال جن�صي ب���ني الرجل وامل���راأة وقد �صن���ف �صرتاو�س ا�صط���ورة اوديب 

ل�صوفوكل�س اىل اربعة فئات*)4(
1-قدمو�س يبحث عن اخته اوربا التي اختطفها زيو�س.

-اوديب يتزوج امه جوكا�صتا.
-انتيخون تدفن اخاها .

2-يتقاتل اال�صبارطيون حتى االبادة
- اوديب يقتل اباه

-انتيكول يقتل اخاه يولي�س.

3-قدمو�س يقتل التنني.
 -اوديب يهلك ابا الهول .

المدلول هنا قرابة المبالغ في تقديرها

المدلول هنا قرابة المبالغ في تحقيرها

)1(وليم راي ، املعنى واالدبي ، تر ، د.يونيل يو�صف ،)  بغداد ، دا ر املامون للرتجمة(1990،�س 47.
)2(نف�س امل�صدر،�س 48.

)3(بيار،غريو،ال�صيمياء ،ط1،تر:انطوان ابو زيد،)، بريوت،1984، من�صورات  عويدات(،�س 106.
)4(*ينظر�صاح ف�صل،نظرية البنائية يف النقد االدبي،)دار ال�صوؤن الثقافية ،وزارة الثقافة واالعام ،1987(،�س240.

تدمير الوحوش
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4- اليو�س تعني يف اليونانية االخرق.
 -اوديب تعني يف اليونانية القدم املتورمة. 

-قدمو�س يقتل التنني.
 -اوديب يهلك ابا الهول.

اأن يف كل فئ���ة مدلول يتناق�س مع مدلول الفئة الثاني���ة اي افراط يف تقدير روابط القربى.اما 
الفئ���ة الثالثة والرابعة يقابلها تناق�صاحول وح�صية قدامو�س وادويب يف جت�صيدهما للوح�صية و 

يقابلها اي�صا تناق�صا كونهم ب�صر .
فالداللة عند بنفن�صت هي “ جوهر اللغة نف�صها وهي اهم الق�صايا اللغوية على االطاق فلي�صت 
اللغة نظاما من العامات فح�صب ولكنها بالدرجة االوىل نظام من العامات الدالة والوظيفية           

االفهامية تظهر على �صائر الوظائف اللغوية “)1(.
فف���ي الفيلم ي�صتدل امل�صاهد تلك العامات او ال�صفرات التي يقدمها �صانع الفلم ب�صكل مطلق 
وق�ص���دي اذ تع���د اللقطات وتف�صياته���ا الوحدة اال�صا�صية يف لغة ال�ص���رد الفيلمي ،ففي فيلم 
املخ���رج م�صطفى العقاد )عمر املختار ( ي�صنق االيطالي���ون املختار وقبل �صنقه يعطي القران 
الكرمي اىل احدهم في�صعه هذا يف جيبه ، وهنا بان القران الكرمي ا�صبح لدى هذه ال�صخ�صية 

مفرغاأ من قد�صيته التي يحملها.
ويف الفيل���م نف�ص���ه عندما ي�صت�صهد احد املقاتليني الليبني ن�صتق���راأ زواج عمر املختار من زوجة 
ال�صهي���د اذ يقول له���ا يف الن�س » ادخلي اىل اخليمة » من هنا نفه���م انه �صوف يتزوجها ،اذن 
فاالدب ي�صتخدم كلمات للو�صف او لتف�صري االفعال التي تقوم بها ال�صخ�صيات بينما يف الفيلم 
ي�صتعمل  ال�صورواللقطات وال�صوت ولكن يف كلتا احلالتني تقدم ال�صخ�صيات او اال�صياء ،«نقل 
معن���ى وحمتوى ما يح���دث اىل املتفرج من جهة ، وا�صفاء �صكل جم���ايل على احلدث من جهة 

اخرى »)2(.
عل���ى ا�صا�س التوظيف املحكم لعنا�صر اللغة اليفلمية فقد ا�صتعارات ال�صينما من تلك الو�صائل 

لتحقيق اللغة الفيلمية واثرها كثرياأ من املفاهيم واالفكار.
فال�صينما نوع من اخلطاب البد ان ينطوي على منظومات من العامات واال�صارات تقدم فكرة 
عن االن�صان والعامل .وعليه ي�صتدل امل�صاهد على املعاين واالفعال من اللقطات ب�صورة ايحائية 

والت�صويرية وماي�صمى )امليزان كادر ( .
فف���ي فيلم اال�صراب 1924 ي�صنع املخرج لقطات كبرية لوجوه جوا�صي�س ال�صرطة متداخلة مع 
لقطات كبرية لوجوه حيوانات مثل )البوم ، الثعلب ، اخلنزير ( ليوؤكد ت�صابهها يف امل�صمونيني 
وال�صورة املتداخلة تدل على �صفة اخلداع والغ�س و التل�ص�س الذي تتميز به هذه ال�صخ�صيات 
بو�صفه���م جوا�صي�ص���اأ ، ويظهر ذلك املنهج ان الداللة يف ال�صينما ه���ي داللة يعرب عنها بو�صائل 
اللغة الفيلمية التي هي “م�صروطة بثقافة املتلقي وقوانيني اال�صتدالل التي ت�صع حدود ل�صرعية 

صعوبة في المشي

)1( نور الهدى لو�صن ، علم الداللة ، ط1 ، )بنغازي ، جامعة نان يون�س ، 1995 (، �س 31. 
)2(ميخائيل روم  ، احاديث يف فن االخراج ال�صينمائي ،تر :عدنان مدنات)بريوت،دار الفارابي،1981(. �س 103.
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ان�صاء املتلقي “)1(
وم���ن هنا ميك���ن للم�صاهدان يفه���م مااملق�صود بتل���ك ال�ص���ورة الفيلمية من رم���وز وا�صارات 
للداللةعل���ى املعنى منها.وعن طريق ال�صخ�صية الدرامية ميكن ان نعمل على التحول بداللة ما 
يف الفل���م االجنبي )the brave one(للمخرج نيبل ج���وردن   لدور املمثلة جودي فو�صرت 
التي كانت تعمل مذيعة حتولت �صلوكياتها اىل قاتلة ب�صبب تعر�صها لل�صرب هي وزوجها عندما 
كانوا يتجولون يف نفق املدينة فقررت ان تقتل كل من يحاول االعتداء عليها فال�صخ�صية الدرامية 
ه���ي التي اعتلت التحول للداللة باأفع���ال احلدث ،اذن ال�صخ�صيات متتل���ك �صفة مهمة وتوؤدي 
دورا خط���ريا يف اي�صال املعلوم���ات وخلق حالة من الت�صويق عن طري���ق اخفاء بع�س االحداث 
وغريه���ا فاالحداث )يف ح���د ذاتها ال داللة لهام���امل نتعرف على ال�صخ�صي���ات التي جت�صدها 
ونتب���ني خوا�صهم وي�صبحوالن���ا احياء ويعطون مظه���ر احلياة والواق���ع لل�صخ�صيات)2(،وترى 
الباحث���ة ول�ص���رورات الن�صر قام���ت باأخت�صاروتكثي���ف املعلومات يف البح���ث لكنها جلاأت اىل 

اجلانب التطبيقي اي حتليل العينة لكون هذه الدرا�صة تتطلب املجال التطبيقي .

موؤ�سرات االطار النظري 
1- ال�صخ�صيات الدرامية ترتك اثراآ يف بنية العمل الفيلمي ويف  باقي العنا�صر املتواجدة ومن 

ف�صاء ال�صورةعرب التحوالت التي تطراأعلى ال�صخ�صية الدرامية �صمن بنية الن�س. 
2-ان التح���ول ال���داليل ال يرتب���ط بزمان اأومكان مع���ني اأمنا يعتمد على امل���نت  احلكائي  لبنية 

احلكايةاملرئية.
3-الوظيف���ة متن���ح ال�صخ�صي���ة الدرامي���ة يف العم���ل الفن���ي حظ���ورا ومتي���زا ع���ن غريها من 

ال�صخ�صيات  وعن باقي العنا�صر  الدرامية .

الف�سل الثالث: اجراءات البحث
اوال :-جمتمع البحث

اعتم���دت الباحثة املنهج الو�صفي ال���ذي ينطوي على التحلي���ل ،اأذ ي�صتهدف )و�صف االحداث 
واملعتقدات والقيم واالهداف وامناط ال�صلوك املختلفة ()3(.ويتائم هذا املنهج وطبيعة البحث 

،فهو ي�صعى لتحليل العينات على وفق اداة وا�صحة وحمددة لتحقيق اهداف البحث.
ثانيا :-عينة البحث

تتك���ون عين���ة البحث م���ن الفيل���م االجنب���ي )Benjamin button( الذي اخت���ري ق�صدا وذلك 
لا�صباب االتية:-

1-يعد من ا الفام احلديثة االنتاج.
2-قدرة العينة على حتقيق اهداف البحث وايفاء حاجاته.

)1(�صولز روبرت ، ال�صينما والتاأويل ، ط1، ت ، �صعيد الغامني ، )املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر ، 1994(، �س 163.
)2( عبد البا�صط �صلمان،الت�صويق،روؤيا االخراج يف الدراما ال�صينمائية و التلفزيونية)القاهرة،الدار الثقافية للن�صر ،2001(�س18-17.

)3(حممد عبد احلميد ،البحث العلمي يف الدرا�صات االعامية )القاهرة ،عامل الكتب للتوزيع والن�صر ،2000(،�س13.

         �صابرين كامل زيدانالتحول الداليل يف وظائف ال�صخ�صية الرئي�صة يف الفيلم الروائي



148 األكاديمي

ثالثا:-اداة البحث:-
ه���ي موؤ�ص���رات االطارالنظري التي خل�ص���ت لها الدرا�ص���ة واكت�صبت م�صداقي���ة بعد عر�صها 

واملوافقة عليها من قبل جلنة اخلرباء واملحكمني يف االخت�صا�س *.

الف�سل الرابع :  حتليل العينات ومناق�سة النتائج

ملخ�س احلكاية     
ت����دور ق�ص����ة فلم بنجامني بوتون عن �صخ�����س ت�صرد ق�صته التي دونه����ا يف دفرت مذكراته الذي 
اه����داه اىل زوجت����ه وحبيبته ال�صابقة و�صديقة كهولته )دي����زي( التي حتت�صر يف م�صفى ،وابنتها 
كارولني ابنة بنجامني بوتون هي التي تروي مذكرات والدها المها )ديزي( ، تبداأ حياة بنجامني 
بوت����ون عك�س م����ا تالفه الطبيعة  فقدبداأ حياته وهو كبري ال�ص����ن اي مايقارب الثمانني من عمره 
تخل�س والده منه بعد ان توفيت امه بعد والدته ، فو�صعه ابوه امام بيت للم�صنني فقامت برتبيته 
امراأة ب�صرتها �صوداء كانت طيبة القلب فكانت مبثابة االم التي ولدته ، تربى بوتون وهو يخالف 
اجلميع فكان كلما كرب يودع ا�صدقائه الواحد تلو االخر، ثم يقرر ال�صفر والرتحال وهو يحتفظ 
بقلب����ه حبيبته ديزي التي كانت ال تفارق ذهنه اينما ذهب ،تزوج )بوتون( من) ديزي( واجنب 
منه����ا طفلة وبعدها رحل ،وكلما كان����ت ابنته تكرب هو ي�صغر ، وبعدق����راره ال�صفروم�صي الوقت 
،ك����ربت )ديزي (وا�صبحت م�صنة ار�صل بطلبه����ا اىل دار امل�صنني املكان الذي تعرفت فيه على) 
بنجام����ني( وهي طفلة وكان رجا م�صناآ واالن تلتقي بنجامني وهي م�صنة بطفل يقارب احلادية 
ع�صر من عمره وال يتذكر اي �صي ،فكان االثبات بانه بنجامني تلك املذكرات التي كتبها لديزي 
احلبيب����ة والزوجة الت����ي رافقته حتى هذا العمر الذي و�صل الي����ه فقامت برتبيته حتى تويف وهو 

طفل ر�صيع بني اح�صانها .
 

حتليل العينة :
يبداأ الفلم بلقطة قريبة المراأة طاعنة بال�صن وهي تتنف�س بطريقة �صعبة جدا وتظهر بعد ذلك 
م�صتلقي����ة عل����ى الفرا�س وهي يف امل�صفى تنادي على ابنته����ا كارولني  وت�صاألها عما هي تنظر اليه 
م����ن الناف����ذة فتجيبها )كارولني( باأنه����ا تنظر اىل الطق�س النه هناك اعا�ص����ري قادمة وتتداول 
احلديث مع والدتها فتقول االبنة اىل امها املري�صة انها �صوف ت�صتاق لها وبعد ذلك تنطلق االم 
باحلديث عن ق�صة ال�صيد كيك خبري ال�صاعات وهو فاقد الب�صر منذ والدته وفقد ابنه الوحيد 
يف احل����رب وعلى غ����رار ذلك قام ب�صنع �صاع����ة كبرية و�صعها يف حمطة القط����ار وكان والد ام 
كارولني حا�صراأ هناك و كان اخر مكان ي�صاهد ابنه فيه عندما ذهب للحرب ولكن هذه ال�صاعة 
كانت ت�صري عك�س الزمن فا�صتغرب احلظور عما �صاهده من رجل كان خبريا يف �صنع ال�صاعات 

*)1(اأ.د.حممود الكبا�صي،جامعة بغداد .كلية الفنون اجلميلة،ق�صم ال�صمعية واملرئية. 
)2(اأ.دمفيد �صليمان الذيب،جامعة بغداد.كلية الفنون اجلميلة،ق�صم ال�صمعية واملرئية.

)3(د.طارق اجلبوري،جامعة بغداد.كلية الفنون اجلمبلة،�صم ال�صمعية واملرئيةة�صت لها الدرا�صة واكت�صبت م�صداقية بعد عر�صها واملوافقة 
عليها ن الت�صويق عن طريق اخفاء بع�س االحداث وغريها فاالحداق�صم ال�صمعية واملرئية.
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لك����ن االم����ر مق�صود فقد ذكر �صيد )كي����ك( انه قد �صنعها بهذة الطريق����ة ع�صى ان يرجع ابنه 
الذي �صلبته احلرب منه ويرجع اىل احلياة وهنا نرى التحول يف عمل ال�صيد كيك نتيجة لتحول 

وظيفة حبه البنه الذي رحل وهذه الق�صة كانت بنية لق�صة اخرى مليئة بالتحوالت املختلفة .
فكان����ت متهي����دا لق�ص����ة هذه العجوز دي����زي فتطلب من ابنته����ا ان تروي لها دف����رت يوميات كان 
ل�صخ�����س تعرفه )ديزي( فتبداأ باحلديث عن هذا ال�صخ�س فرتوي االبنة الق�صة لعام 1918اذ 
ت����روي عل����ى ل�صان كاتب املذك����رات و ا�صمه) بنجام����ني (،) بنجامني بوت����ون (،وكان �صبب ذكر 
ا�صمه ب�صورة مقطعة داللة انه مل يعر ف ا�صمه يف بداية حياته وهذا ال�صيء مل�صناه يف االحداث 
الاحق����ة  بالفيل����م . فت�صرد )كارولني( ق�ص����ة )بنجامني( ، انه ولد يف ليل����ة مميزة كانت ليلة 
االنت�ص����ار باحل����رب وانته����اء احلرب العاملية الثاني����ة وفوزهم يف احلرب ويف تل����ك اللحظة كان 
وعند والدةبنجامني توفيت امه بعد والدته فطلبت من زوجها ان يجد مكان البنها ،فتطلع والده 
ال�صيد )بوتون( �صعقة وخطف االبن وخرج به م�صرعا من املنزل وو�صع طفله امام دار للم�صنني 
امام �صلم املنزل وعندما �صمع �صوت غادر املكان وكانت )كويني( اخلادمة مع حبيبها يتبادلون 
احلب وفجاءة ينزلون ال�صلم فيدو�س حبيبها ب�صيء ما في�صر خ الطفل  فك�صفت عنه فاذا بطفل 
كاأنه م�صن قد هرم عمره وهو طفل، تاأخذه كويني داخل الدار وتقول انه هبة من اهلل وبعد ذلك 
ن�صاهد) كويني( تذب وتنادي طبيب الدار لكي يك�صف عليه اأو يعاينه وهنا نلم�س املوؤ�صر الثالث 
فالوظيف����ة لدى) غرميا�س( التعقيدية الناجتة م����ن التحول ال�صكلي اجل�صماين لدى ال�صخ�صية 

الرئي�صة يف الفيلم عرب امل�صهد يف الدقيقة 14:30 اأذ جاء نقل االحداث على ال�صكل التايل :

         �صابرين كامل زيدانالتحول الداليل يف وظائف ال�صخ�صية الرئي�صة يف الفيلم الروائي



150 األكاديمي

فم���ن ه���ذا امل�صهد ن���رى التحوالت الداللي���ة ل�صخ�صية بنجام���ني ال�صخ�صية الرئي�ص���ة مما و�صفه 
الطبي���ب اثناءاحل���وار الذي ذكره لكوين���ي عن الك�صف عن عم���ره احلقيقي فه���ي �صخ�صية نادرة 
الوج���ود، وبعد ذلك متكن���ت كوين من االحتفاظ بال�صبي على وفق ما ادعت وباأن اختها قد توفيت 

وتركته لها ،ف�صمته بنجامني  وقد عرفته على �صكنة الدار من امل�صنني .
فقد كانت ت�صعه بجانبها وقت النوم على الرغم من رف�س حبيبها فكرة االحتفاظ به .

ث���م ننتقل اىل امل�صفى لتقطع الق�صة كارولني لت�صاأل عن �ص���دق احلكاية الأمها ديزي، ٍامها �صوتك 
ع���ذب ا�صتمري فتظه���ر )كارولني( قطعة قطار قدمي���ة لتنقلنا هذه القطع���ة ال�صغرية اىل �صاحة 
القطارالتي ت�صرد حكايتها ديزي لتكمل ق�صتها عن ال�صاعة التي التزال معلقة تعمل �صنة بعد �صنة 

،ويربط لنا �صوت) بنجامني( يف دفرت يومياته ب�صوت موؤثر ال�صوكة التي يلعب بها بنجامني .
وهنا الرابط بني حتول ال�صاعة للزمن وبالعك�س هي حياة بنجامني التي ت�صري عك�س احلياة .

ويت�ص���رف )بنجام���ني( كاالآطفال  ومن ثم ن���رى بنجامني من م�صهد اخر ي�ص���ري وهو جال�س على 
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كر�ص���ي متح���رك النه اليعرف ال�صري وكان ينظر اىل االوالد يف �صرف���ة املنزل ويريد ان يعرف ماذا 
يحيط به لكن امه متنعه الن  يف ذلك خطورة عليه.

فهن���ا االحالة الداللي���ة ملا يكمن يف داخله كطفل �صغري ورجل هرم .ون���رى بنجامني يتعلم القراءة 
يف م�صهد الع�صاء وهم يتناولون من العلب الغذائية ليتحدث مع حبيب كويني ذات الب�صرة ال�صوداء 
انه كان يتعلم يف ال�صابعة من عمره القراءة وجده كان يعلمه، فكانت داللة لعمر بنجامني،و يف هذا 

امل�صهد نلم�س املوؤ�صر الثاين.
فاحلي���اة يف كل م�صه���د من الفيلم مغايرة حلي���اة بنجامني فهو ينمو ب�ص���ورة عك�صية ،ففي م�صهد 
الكني�ص���ة اأذكان���ت امه تاأخذه كل يوم �صب���ت فكانت خطواته االوىل يف تل���ك الكني�صة بعد ان �صرخ 
القدي�س عليه، فنه�س بنجامني وبعد ان دفع امه ار�صاأ كان التحول من العجز الذي امتلكه اىل امل 
نه����س بداخله لا�صتم���رار باحلياة ،فم�صى اول خطواته وعندما التفت مات القدي�س �صاقطا ار�صا 
فمن حوار بنجامني :ان اهلل يعطي وياأخذ مايريد، وهذه داللة على ان املوت هو الزائر الوحيد الذي 
ي���زوره كاملعت���اد فكلما �صغر �صاهد النا����س الذين احبهم ميوتون الواحد تل���و االخر وكان بنجامني 

يحب املكان الأنه كان ي�صاأل عن الطق�س وعن ال�صوء يف نهاية النهار .
ويف اح���د امل�صاهد زار امل�صكن القزم اال�صود الذي كان يروي اأحداث ي�صاهدها برتحاله والذي زرع 
التح���ول يف حياة بنجامني بح���ب ال�صفر والتطلع على ماهو جديد كانت ام���ه تعامله مثل الطفل يف 

بداية عمره ،وهنا ن�صتدل على املوؤ�صر الثاين .
ويف م�صه���د اخ���ر يتع���رف بنجامني اىل فت���اة مقاربة لعمره كان���ت تزور جدتها اي���ام العطل ،وكان 
بنجام���ني مازم���اأ املنزل يف هذا الوقت ،فاأحب الطفلة وكان ي�صتم���ع اىل الق�صة التي ترويها جدة 
الفت���اة دي���زي التي كان���ت ق�صة لكنغر م�صن اأو عج���وز فهذه الق�صة العجيبة ع���ن كنغر يهبه الرب 

اقدام خلفية ويف �صاعه معينة وهي ال�صاعة اخلام�صة متاما يتحول بها الكنغر ومي�صي عليها .
كان���ت هذه الق�صة متهيدا ل�ص���ري اأحداث بنجامني الذي يهبه اهلل التحول من حالة اىل حالة .ولها 
بعدا فل�صفيا ودراميا .وبعد ذلك اأ�صبح بنجامني قادرًا على اأن يقوم باعماله لوحده مثل اال�صتحمام 
واالعتم���اد عل���ى نف�صه والقي���ام بوظائفة وتعلم العزف عل���ى البيانو ب�صرعة،وق���د كان اللحن الذي 
يعزف���ه �صادرًا ع���ن اح�صا�س يف داخله ،هنا ناح���ظ التحول باتخاذ املو�صيقى الت���ي بينت التحول 
بوظيفة االت�صال بني عواطفه وهنا نلم�س املوؤ�صر االول، عن طريق االثر الذي �صيرتكه هذا التحول 

بباقي بنية العمل الفيلمي.
وبعده���ا ق���رر مغادرة املنزل وتودي���ع ا�صحابه يف الدار، ورحل مع القبط���ان مايك بحرا يف �صفينته 
احلربية ،وقد كان لدخول هذا الرجل حتوال يف تغري جمرى حياته اأذ كان �صوؤال القبطان بانه رجل 
عجوز فكيف ت�صتطيع ان تقوم غرائزك تعجب بنجامني من �صوال القبطان وقال له انه مل مي�س اي 
اأمراأة يف حياته فتعجب القبطان من كامه وقال له انه قد اأ�صر وقد �صعر باال�صى عليه مبا قاله له 
فاخ���ذه القبطان اىل منزل للدعارة )منزل فيه ن�صاء و �صراب (وبعدها يدخل ليمار�س اجلن�س مع 
اح���دى العاهرات فطلب منه التوق���ف لا�صرتاحة لكنه كان يريد املزيد وهنا يكت�صف بنجامني عن 
طاقت���ه ال�صبابي���ة التي توجد داخل ج�صده الهرم، وهذا التحول �صار اىل اأن يبداأ تفكري بنجامني ان 

يفكر وهو يف عمر املراهقة ويف ريعان �صبابه .
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و�صاه���ده اأباها هو يخرج من املنزل اي والد بنجامني فاأخذه ليحت�صي ال�صراب معه ك�صديق ف�صرد 
ق�صته لبنجامني وحتدث عن زوجته التي ماتت بعد اأن و�صعت طفلها ف�صاأله بنجامني عن ما يحبه 
ويعم���ل ب���ه وقد كانت االزرار هي ال�صي الذي يحبه وبعدها عاد اىل املنزل لت�صاأله اأمه وكانه مل يبلغ 

فيتقيىء من �صدة احت�صائه للخمرة التي احت�صاها الول مرة .
وبعده���ا اخ���ذ ديزي معه يف رحلة اىل البحر على منت ال�صفينه وكان ذلك قبل اأن ي�صافر نهائيا من 
املن���زل )دار امل�صنني(ووا�ص���ل بنجامني �صفره ب�صفينة قطر وم���ع كل مكان كان ير�صل اىل �صديقته 
دي���زي كل حتركاته وهي اي�صا ،ومع مرور الوقت وتغ���ري االماكن بقى بنجامني يتحول اىل �صخ�س 
اأكرث �صبابا حتى االعمال التي يقوم بها بال�صفينة اكرث من ان يقوم بها قبل هذا الوقت ،وهنا نلم�س 

املوؤ�صر الثاين .
حت���ى اأن القبط���ان ي�صاأل بنجامني اأنت تبدو كل يوم اأ�صغر �صنا هل ماتراه عيني �صحيح اأم ان  هذا 

من �صدة ال�صراب ،فيجاوبه بنجامني مبت�صما هذا بفعل ال�صراب . 
وبع���د ذلك ي�صطدمون بغوا�صة ليموت اجلميع وينجى )بنجام���ني( من تلك احلادثة.وا�صتقر بعد 
ذل���ك يف فندق باحدى امل���دن فيلتقي ب�صيدة كانت متزوجة من وزيرلكنه جا�صو�س اأ�صمها األيزبيث، 
تغ���ري بنجامني وبداأ حتول ج�صده وروحه يزداد يوم بع���د يوم فكانت عاقته مع تلك املراأة اليزبيث 
التي كانت �صباحة ماهرة وقطعت �صوطا يف ال�صباحة لكنها مل تكمل ومل تعمل على اكمال �صوطها يف 
ال�صباحة وبعد مررور الوقت اأ�صبح بنجامني �صاباأ و�صكله تغري ،ذهب ليلتقي ب�صديقته التي اأحبها 

)ديزي( التي كانت ترق�س الباليه وقد �صاهدها مع �صخ�س اخر فرتك بنجامني القاعة وخرج .
وبعدها ذهب اىل دار اأمه كويني وعا�س هناك وكون عاقات خمتلفة مع الفتيات ولكن يرد بنجامني 
خربدخول ديزي يف امل�صفى ب�صبب حادث �صيارةوقد و�صع بنجامني عدة احاالت لت�صمن عدم وقوع 
احلادث لديزي فكانت لتلك الثانية والدقيقة تغري كثري يف جمرى حياة ديزي لكن القدر كان يريد 

هذا ان يح�صل .
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بعده���ا تعرف بنجام���ني على والده الرجل الذي اأحت�ص���ى ال�صراب معه ولكنه غ���ادر وترك �صيد بوتون 
م�صرع���ا بعد م�صي الوقت وكان ابوه على فرا�س امل���وت فقررالذهاب اليه فاخذه اىل النهر وقت  بزوغ 

ال�صم�س وبعدها مات وو�صع ازراره الثمينة معه .
ت���اركًا له املنزل فابتاع املن���زل وا�صرتى منزل اخر عا�س فيه مع حبيبته دي���زي وبعدها تزوج �صافر يف 
ق���ارب يف املحي���ط وعا�س اأجمل اأيامه اىل ان قرر الرجوع مع ديزي اىل دار امل�صنني فلم يجد امه النها 
كان���ت قد توفيت فتظهر اأمه يف النع�س ويغطي  راأ�صه���ا ال�صيب،وهذه كانت نظرة بنجامني اىل امه مع 
ابت�صامة قليلة داللة لتعرفه على �صخرية القدر اأْذكان بعمرها وهي تقوم برعايته .وا�صتمر بنجامني يف 
امل�صاه���د املتبقية مع ديزي التي منعت من الق�س ب�صبب احلادث ف�صاعدها بنجامني على التغلب على 
تفكريه���ا ففتح���ت دار لتعليم الفتيات رق�س الباليه ويف امل�صهد ال���ذي ياأتي هذا احلدث تقول له انهم 

�صريزقون بطفل .اأمايف امل�صهد 2:11:10 
فق���د كان بنجامني جال�صًا يف احلافلة وبجانبه )ديزي( زوجته وهي حامل،و هذا حتول داليل لوظيفة 
البق���اء بجانبه���م ورعايتهم ولكنه باملقابل الي�صتطي���ع فعل ذلك لطبيعة من���وه املعاك�صة فريى �صخ�س 
امامه يف احلافلة جال�صاآ بقرب ابنته ال�صغرية ويرعاها ولكن تفكريه كان بطفلته التي كيف يربيها ،

ويرعاها وهو قد يكون بعمرها ومبرور الوقت نلم�س يف امل�صهد  املوؤ�صر الثالث:
بعد ذهابهم للمطعم مع) ديزي( حتول احلزن واخلوف �صياأ ف�صيئاأ اىل ابت�صامة وفرح ملا احدثته تللك 
ال�صخ�صية )اليزابيث( التي التقى بها وقد �صاهدها يف اليوم ذاته  على �صا�صة التلفزيون وقد تقدمت 
بال�صن انها متكنت من حتقيق حلمها الذي لطاملا ارادت حتقيقه وهوعبورها يف ال�صباحة متوا�صلة ملدة 

34 �صاعة وقالت لي�س هناك �صي م�صتحيل .وهنا نلم�س املوؤ�صر الثاين عن طريق  هذا امل�صهد.
يف امل�صاهدالتالية مل ي�صتطع بنجامني اأن يكمل مع زوجته فبعد دخول ابنته بال�صنه االوىل كان بنجامني 

اأ�صغر عمرا وديزي تكرب ،فقرر ال�صفر وتاأمني احلياة االآف�صل لزوجته واأيجاد االآب املنا�صب الآبنته .
وهن���ا يتح���ول الفاعل �صخ�صية بنجامني اىل وظيفة غائية فرح���ل بنجامني اىل عدد من املدن والدول 
املختلفة وهكذا تنتهي كارولني من �صرد يوميات والدها بنجامني بوتون.لتبداأالعجوز ديزي ب�صرد باقي 
احلكاية فتقول اأنها وبعد وفاة زوجها التقت ببنجامني ولكن كان عمره 11 عاما وهي امراأة م�صنة وكان 
املكان هو الدار الذي تربى فيه وهو طفل بالغ وتعرف فيه على ديزي و االن يعي�س طفولته وهو اليتذكر 

�صيئا فعا�س ب�صراع داخلي مع نف�صه فقدحتول حتوال كامًا ج�صديًا وعقلًيا .
وكانت ديزي تعتني به فرتوي الق�صة التي ق�صتها جد تها عليها ق�صة الكنغر العجوز ،البالغ اخلام�صة 
م���ن عمره، على وفق احداث ق�صة الكنغ���ر العجوز ،فهنا التحول لدى ديزي التي  اأخذت دور االأم معه 

ثم االآن تاأخذ دور اجلدة وحفيدها لرتوي له الق�صة 
وميكنن���ا ان ناح���ظ ان بنجامني ن�صى الكام ون�صّي امل�صي ويزداد بال�صغر لي�صل اىل االآ�صهر االآوىل.
وتع���ود دي���زي اىل ال�صاعةالقدمية  الت���ي و�صعت يف حمط���ة القطارفتقول اأنها رفع���ت وو�صعت �صاعة 
جدي���دة مبكانها وقد كان ذلك ع���ام 2002ويف الوقت الذي كان بنجامني بني اح�صاين ليغمم�س عينه 

وهو ينظر يل كاأنه يعرفني ....فيموت وكاأنه نائم عام 2003.
ويف امل�صهد ماقبل االخري تعلن اال�صتعدادات لقدوم االع�صار نحو امل�صفى فتموت ديزي بعد ان �صاهدت 

الطري الطنان تخربنا باأن  روح بنجامني هي هذا الطائر.
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ويف امل�صهد االخري من الفيلم تظهر ال�صاعة القدمية مبخزن لاآثان القدمي ي�صربه االع�صار مع �صوت 
اأن���ذار ،وتظهر ال�صاعة وهي ماتزال تعمل معاك�صة للزم���ن احلقيقي وهي ت�صري اىل  ال�صاعة اخلام�صة 

متاما.....

النتائج واال�ستنتاجات
بعد حتليل عينة البحث تو�صلت الباحثة اإىل جمموعة من النتائج التي حققت هدف البحث هي:-    

1-ات�ص���م التنوع يف الوظيفة للعمل يف بنية الفليم ومن���ح ال�صخ�صيات الرئي�صةحظوراومتيزا عن باقي 
العنا�صر الدرامية.

2-ا�صهمت املو�صيقى مع احلوار يف خلق جو نف�صي موؤثر يف م�صاهد املتو�صطة يف الفيلم .
3-تنوع التحول الداليل عرب التطورات التي �صاحبت ال�صخ�صيات الدرامية التي تركت االثر على املنت 

احلكائي لبنية الفيلم.
 4-التنوع باالزمنة واالمكنة اعطى حتوالت داللية غريت بنية ال�صخ�صية الرئي�صة.

ثانيًا: اال�صتنتاجات  
1-ان التن���وع ال���داليل يتم عرب التباين ب���ني ال�صخ�صيات وافعالها يف جري���ان االحداث �صمن املجرى 

الفيلمي .
2-لقد اعتمدت اغلب م�صاهد الفيلم على التحول ال�صكلي اي اجل�صماين لل�صخ�صيات .

3-ان املكان مل يقف عائقا يف نزع التحول وكذا احلال بالن�صبة للزمان ،بل ان الفكرة اال�صا�صية الحداث 
الفيلم هي البناء غري املاألوف والتنوع بهما �صمن الوظائف التي تقوم بها �صخ�صيات الفيلم.
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