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 االإطار املنهجي :
1- م�سكلة البحث :

     �صهدت فرتة ما بعد عام 2003 توجه جديد يف الن�س املكتوب للدراما العراقية 
، فل���م يعد ذلك الن�س الذي يهتم بال�صلط���ة احلاكمة اأو ي�صري على هواها يف اأقل 
تقدير ، بل عمد الكتاب اإىل الغور يف امل�صكوت عنه يف بنية الن�س الدرامي العراقي 
، الذي جت�صد من خال ك�صف ويات احلروب التي خا�صها ال�صعب العراقي التي 
الزال���ت قائمة حل���د اأالن وخملفاتها ال�صيا�صي���ة واالجتماعي���ة واالقت�صادية التي 
انعك�صت على اغلب اأفراد املجتمع العراقي ، ومن ال�صخو�س التي �صلطت الدراما 
العراقي���ة ال�صوء عليها ، ال�صخ�صيات املبدعة ثقافيا وعلميا واإبداعيا التي تخرج 
م���ن مطحن���ة احلرب وهي خائ���رة القوى م�صاب���ة باجلنون اأو الع�ص���اب وتنتهي 
بالفن���اء يف اأغلب االأحي���ان ب�صبب ثورية هذه ال�صخو����س او مواقفها االأيديولوجية 
حتاربه���ا املوؤ�ص�صة احلاكمة اأيا كان �صكلها ، وكانت ن�صو�س الكاتب حامد املالكي 
مثل )احلب وال�صام( اإخراج ثامر مروان اأو )فوبيا بغداد( اإخراج ح�صن ح�صني 
حتم���ل لنا يف طياتها ه���ذه ال�صخ�صية االإبداعية التي تنته���ي باالنهزام اأمام هذه 
املوؤ�ص�صة املف�صية اإىل املوت او اجلنون، واالنهزامية هنا �صفة ق�صرية حلقت بهذه 
ال�صخ�صي���ات ب�صبب وح�صية التعامل ال�صيا�ص���ي او االجتماعي معها مما اأدى اإىل 

هذه االنهزامية الق�صرية عليها.
وامل�صكل���ة التي الحظه���ا الباحث تتلخ����س باأ�صئلة حمددة، كيف يت���م التعامل مع 
�صخ�صيات كهذه، جديدة على الن�س الدرامي العراقي اإخراجيا .. وما املعاجلات 
الفني���ة التي تربز هذه ال�صخ�صية اإخراجي���ا ، و ما الكيفية التي متت بها املعاجلة 

االإخراجية لل�صخ�صية االنهزامية يف الدراما التلفزيونية العراقية .
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2- هدف البحث :
 يه���دف البح���ث اإىل الك�ص���ف ع���ن الكيفيات التي مت���ت بها املعاجل���ة االإخراجي���ة لل�صخ�صية 

االنهزامية يف الدراما التلفزيونية العراقية .

3- اأهمية البحث :
 تتعل���ق اأهمية البح���ث يف كونه يدر�س ظاهرة جدي���دة يف الدراما العراقي���ة مل تدر�س �صابقا ، 

حماوال و�صع تو�صيفات وحتديدات لها .

4- حدود البحث : 
1- احلد الزماين : الدراما العراقية بعد عام 2003 التي تتعلق بال�صخ�صية االنهزامية .

2- احل���د امل���كاين : القن���وات العراقي���ة الت���ي بث���ت ه���ذه امل�صل�صات مث���ل قنات���ي ال�صومرية 
وال�صرقية.

3- احلد املو�صوعي : يتحدد من خال عنوان البحث بال�صخ�صية االنهزامية فقط .

ثانيا - االإطار النظري :
املبحث االأول : ال�صخ�صية 00 تعريفاتها 00انواعها 00�صماتها     

1- ال�صخ�صية بني املاهية والنوع :     
   تع���د ال�صخ�صية من املنظومات املهمة التي يقوم عليها البناء الدرامي، فهي التي تقود الفعل 
وتوؤجج ال�صراع وحتدث الذروات وتوؤدي اإىل التطهري ، اإن كل التيارات الفنية �صواء الكا�صيكية 
اأم احلديث���ة متردت على البن���ى االأر�صطية وا�صتطاعت ان تختلف مع البناء االأر�صطي يف اغلب 

تف�صياته ، اإال ال�صخ�صية فقد بقيت هي املحور الذي ترتكز عليه كل البنى الدرامية .
        اإن الدرام���ا والربام���ج التلفزيونية تعتمد على ال�صخ�صي���ة ، �صواء اأكانت ممثًا اأم مقدمًا 
اأم مت�صابق���ًا فهي تقود ال�صراع مع باقي عنا�صر البناء الدرامي نحو النهايات املفرت�صة ، وقد 
عرف���ت ال�صخ�صية بانها » الواح���د من النا�س الذي يوؤدون االأح���داث الدرامية املكتوبة او على 
امل�صرح يف �صورة املمثلني »)1( ، ويعرفها اإبراهيم حمادة يف موؤلف اأخر باأنها »امل�صدر االأ�صا�صي 
خلل���ق �صل�صلة من االأح���داث التي تتطور من خال احلوار وال�صلوكي���ات العامة واخلا�صة »)2( . 
وق���د جع���ل اإبراهيم حماده املنظر الدرامي من ال�صخ�صية املق���ود الذي ي�صري االأحداث ، وهذا 
�صحي���ح ولكنها ه���ي احلامل لكل تف�صيات البن���اء الدرامي فهي التي تك�ص���ف الفكرة وتوؤجج 
ال�صراع ونتعرف اجلو العام من خالها، وهي التي توؤدي اإىل التطهرياو التنوير اأو التغيري ، اما 
الباحثة مي�صون البياتي فانها ترى يف ال�صخ�صية وتنظيمها الدينامي« ذلك االنتقاء يف التنظيم 
الدينام���ي لل�صخ�صية االإن�صانية الذي ي�صتخدمه الفنان امل�صرحي لتقدمي اأفكار جمردة او �صور 
ذهني���ة او اآراء معين���ة متوخيًا و�صعها يف قالب جمايل مليء بالت�صوي���ق ومي�صور الفهم من قبل 

1 (ابراهيم حمادة ، معجم امل�صطلحات الدرامية وامل�صرحية ، القاهرة، دار ال�صعب، 1971، �س 457 .
2 (ابراهيم حمادة ، طبيعة الدراما ، القاهرة ، دار املعارف ، 1977 ، �س 20 0
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املتف���رج »)3( ، ترى البياتي اأن هناك تنظيمًا ديناميًا يقود ال�صخ�صية لتقدمي اأفكارها املتنوعة 
اإىل املتلق���ي ، ويرى الباحث اإن التنظيم الدينام���ي لي�س بال�صرورة اأن يكون متفقًا عليه م�صبقًا 

من قبل املخرج والبطل ، بل هو وليد ال�صخ�صية نف�صها احيانا .
          اأما علماء النف�س فقد تعر�صوا اإىل ال�صخ�صية على وفق املعطيات النف�صية لها وق�صموها 

على اأنواع عديدة، وقد اختار الباحث منها ال�صخ�صيات امل�صطربة لتعلقها مبو�صوع البحث:
1-ال�صخ�صية البارانوية : اأ�صا�س هذه ال�صخ�صية مبني على ال�صك يف اأغلب حماورها فهي على 
النقي����س اأو ال�ص���د من جميع االأط���راف ، قريبة كانت اأم بعيدة ، منف�صل���ة اأم مت�صلة ، وتبني 
عل���ى هذا االأ�صا����س عداءاتها من خال اإفراطه���ا يف االإ�صاءة لاآخرين وم���رد ذلك التاأثريات 

االجتماعية منذ الطفولة ومثال ذلك �صخ�صية )كاليكوال( للكاتب الفرن�صي البريكامو.
2-ال�صخ�صي���ة اله�صتريية : وه���ي �صخ�صية غالبا ما جندها عند الفتيات فهي �صخ�صية مثرية 
للجدل متناق�صة تبدي احلب لاآخرين وت�صمر عك�س ذلك، اأي اإن داخلها ال ميتلك اأي حب اأو 
حنان لاآخرين ومثال ذلك �صخ�صية )ريفان( كربى بنات امللك لري، يف فيلم امللك لري اإخراج 

املخرج الياباين اكريا كريا �صاوا)4( .
3-ال�صخ�صي���ة الرنج�صية :وهي »�صخ�صية تنفرد يف قراراتها واأهوائها«)5( وكلمة الرنج�صية او
nersissus  باالنكليزي���ة ج���اءت من اللفظة اليونانية املرتبط���ة باالأ�صطورة التي تروي ان 

�صابا كان يجل�س اأمام بركة ماء فاأعجبته �صورته ، فظل ينظر اإليها اإىل اأن مات )6(.
ومن هذه ال�صخ�صيات �صخ�صية ) كريون ( يف م�صرحية اأنتيغونا للكاتب االغريقي �صوفوكلي�س 

، حيث كان االإ�صرار على القرار هو امل�صيطر على هذه ال�صخ�صية .
4- ال�صخ�صية ال�صايكوباتية : وهي ال�صخ�صية التي متار�س الن�صب واخلداع واالحتيال وال�صحر 
والك���ذب كما انها دائمة ال�صخري���ة من االآخرين والن�صب عليهم ومثال ذلك �صخ�صية )ياغو( 

يف م�صرحية عطيل للكاتب االنكليزي �صك�صبري .
5- ال�صخ�صية االنعزالية : وهي ال�صخ�صية لتي ال تقبل احلياة ب�صكل مبا�صر ، بل تعاين �صدمات 
عدة جعلتها ال ت�صت�صيغ �صيئا من احلياة، وال تهتم لها اأو للموت وغالبا ما تكون هذه ال�صخ�صية 

غريبة االأطوار، مثال ذلك �صخ�صية الغريب يف رواية البري كامو )الغريب(. 
6- ال�صخ�صية ال�صادية :تعد هذه ال�صخ�صية من االأنواع التي يتميز بها ال�صخ�س بنمط �صديد 
م���ن ال�صلوك الوح�ص���ي والعنف مع االآخرين بهدف ال�صيطرة واحتق���ار النا�س كما يف �صخ�صية 
)رومولو����س العظيم( للكاتب ال�صوي�صري  دورينمات حينم���ا كان يق�صو على احليوانات االأليفة 
ويعذبه���ا كما ي�ص������اء اأو حتى �صخ�صية ياغو يف عطيل )7( ، من خ���ال التق�صيمات اأنفة الذكر، 
ي���رى الباحث اأن ال�صخ�صية االنهزامية هي من اإرها�ص���ات ال�صخ�صية االنعزالية ، ال�صيما اإذا 

3 (مي�صون األبياتي ، االأبعاد الثاثة لل�صخ�صية ، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة ، جامعة بغداد ، كلية الفنون اجلميلة ، 1988 ، �س25 .
4 (للمزي���د ينظ���ر ... اأني����س فهمي اإقاديو�س ، ال�صينم���ا وامل�صرح واأمرا�س النف�س، القاه���رة ، الهيئة امل�صرية العام���ة للكتاب ، 1982 ، �س 

    . 116-115
5 (اني�س فهمي اإقاديو�س ، ال�صينما وامل�صرح واأمرا�س النف�س، القاهرة ، امل�صدر ال�صابق، �س 116 .
6 (جنم عبد حيدر،علم اجلمال اآفاقه- تطوره ، جامعة بغداد، كلية الفنون اجلميلة ،1990، �س 23.

7 (اأني�س فهمي اإقاديو�س ، ال�صينما وامل�صرح واأمرا�س النف�س، امل�صدر ال�صابق ، �س116.
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كانت حتمل اإبداعا ما 0
       وق���د ق�صم���ت �صامية اأحمد علي وزميلها �ص���رف عبد العزيز يف كتابهما الدراما يف االإذاعة 

والتلفزيون ال�صخ�صية يف الدراما على �صتة اأنواع : 
1- ال�صخ�صي���ة الب�صيط���ة : وه���ي التي تظه���ر خا�صية �صائ���دة واحدة خال الف���رتة الدرامية 
لظهوره���ا ورمبا ال تكون هذه اخلا�صية �صائدة طوال العمل ، بل حتتوي خوا�ّس اأخرى متما�صية 

مع اخلا�صية ال�صائدة ومثلها �صخ�صيات كثرية موجودة يف االأعمال الدرامية التلفزيونية .
2- ال�صخ�صي���ة املركب���ة : وت�صم���ى اأي�صا الرتكيبية وع���ادة ما يكون ح�صوره���ا �صاخ�صًا و�صط 
االأح���داث، وهو خليط غري متكافئ ذو خوا�س متعددة ، وهي غالبا ما تظهر خا�صيتني اأو اأكرث 
من اخلوا�س القوية اأم املتعار�صة اأم املت�صارعة ، وهذه اخلوا�س لي�صت متكافئة القوة ، تعاين 
�صراع���ات كبرية داخل بنية احلدث، وناحظ يف اغلب ال�صخ�صي���ات االنهزامية التي قدمتها 
الدرام���ا العراقية اأنه���ا �صخ�صيات مركبة من االإب���داع الثقايف اأو العلمي والقه���ر ال�صيا�صي اأو 
الدين���ي ال���ذي يو�صلها اإىل املوت اأو اجلنون وقد حفلت اأعم���ال روائية ودرامية كثرية ب�صخو�س 
كهذه اأفرغ الكتاب جزءا من �صخ�صياتهم احلقيقية فيها مثل رواية )الو�صم( للربيعي وم�صل�صل 

)فوبيا بغداد( للكاتب حامد املالكي واملخرج ح�صن ح�صني .
3- ال�صخ�صية امل�صطحة : غالبا ما تكون هذه ال�صخ�صية م�صاعدة ، اإذ ال متتلك من اخلوا�س ما 
مييزها من ال�صخ�صيات االأخرى، وتكون معاملها ذات �صكل ولون واحد ، وال�صخ�صية امل�صطحة 
هي التي تخلو من اخلوا�س ال�صائدة ، وهي ما تكون ثانوية خالية من ال�صراع وهي حلقة و�صل 

مابني االأحداث وال�صخو�س ونراها موجودة يف اأغلب االأعمال الدرامية بكرثة .
4- ال�صخ�صي���ة الدائري���ة : وتكاد تكون �صبه حقيقي���ة وتقرتب بح�صورها لتم����س الواقع ب�صكل 
مبا�صر من خال عاقاتها بال�صخ�صيات االأخرى ، ف�صا عن عاقة ال�صخ�صية بذاتها ، وهي 

�صخ�صية رئي�صة يف الق�صة او الدراما التلفزيونية .
5- ال�صخ�صية اخللفية :ويكون ح�صورها لغر�س معني وال تدخل يف حيثيات ذلك الغر�س ولي�س 
له���ا اهمي���ة يف احلبك���ة ولكن اأهميته���ا تكمن يف قيادتها ل�صي���ارة اأو فتح ب���اب ، ورمبا ال حتمل 
ا�صما او قليلة الت�صوير وهي موجودة بكرثة يف االأعمال الدرامية التلفزيونية العراقية والعربية 

والعاملية )8(. 
         وي���رى الباح���ث اأن ال�صخ�صي���ة االنهزامية �صخ�صية رئي�ص���ة يف الق�صة اأو العمل الدرامي 
وال�ص���راع عمي���ق فيها وت�صع���ب قراءتها ، وغالب���ا ما تكون ه���ذه ال�صخ�صي���ة �صبابية املعامل 
وتتك�ص���ف �صراعاته���ا مع االآخرين اأو م���ع نف�صها من خال م�صاهدة منف���ردة ذات طابع يكون 
يف قال���ب التداع���ي اأو اال�صتذكار �صواء اأكان م���ن خال ال�صورة اأم احل���وار اأو االثنني معا ، اأو 
متري���ر �صل�صل���ة من التداعي���ات اأو االأ�صئلة ويكون ع�صي���ًا عليها اإيجاد اإجاب���ة لها ، وهي تعك�س 
حالة مركبة بني املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل اأو ما هو كائن اأو يكون اأو �صيكون، ورمبا هي ناجت 
اإ�صقاط���ات املنظومة العائقية الداخلية اأو اخلارجية له���ا  ، وتنتهي اىل حاالت من اجلنون اأو 

8 (للمزي���د ينظ���ر ... �صامية احمد عل���ي ، و�صرف عبد العزيز ، الدراما يف االإذاعة والتلفزيون ، القاهرة ، دار الفجر للن�صر والتوزيع ، 1999 
، �س 162-161.

                           عمار اإبراهيم حممد اليا�صري املعاجلة االإخراجية لل�صخ�صية االنهزامية يف الدراما التلفزيونية العراقية



األكاديمي159

امل���وت، وهي �صخ�صية غالبا ما تك���ون مبدعه اأو لديها ثراء علمي حتاربه���ا املوؤ�ص�صات الدينية 
اأو االجتماعي���ة وه���ي بهذا اإحدى جتليات ال�صخ�صية املركب���ة ، ويف الدراما العراقية جند هذه 
ال�صخ�صية يف �صخ�صية دكتور هيثم )ح�صن ح�صني( يف م�صل�صل فوبيا بغداد، وكما بني الباحث 
ب���ان النهاية لها اإما اجلن���ون اأو املوت، وهي بذلك نتاج الواقع املعي�س املليء باالآالم واخليبات ، 
لذا فهي انهزامية ، واالنهزامية هنا لي�صت وليدة الن�صاأة بل هي انهزام ق�صري مما عانته هذه 
ال�صخ�صية من �صراعات وخيبات اأدت اإىل هذه النهاية املفجعة ، وقد خلفت وراءها ارثًا علميًا 

وثقافيًا مميزًا .

  2- �صمات ال�صخ�صية يف الدراما التلفزيونية 
           وتعد ال�صخ�صية من اأهم عنا�صر العمل الفني، وهي الركيزة االأ�صا�صية التي يبني عليها 
املوؤل���ف احلكاي���ة ، واأهم م���ا يف ال�صخ�صيه �صماتها الت���ي يتوخى فيها احلذر، ل���ذا يعد اختيار 
ال�صم���ات االأ�صا�صي���ة العام���ة لل�صخ�صية اأ�صا�صا مهم���ا يف العمل الفن���ي ، ويق�صم حممد ح�صني 
ال�صخ�صي���ة على �صم���ات طبيعية واجتماعية ونف�صية، واآخ���رون يعطونها تق�صيمات اأخرى ،غري 

اأن الباحث يحاول اأن يختار تلك ال�صمات ذات العنوانات الوا�صحة وهي : 
1- ال�صم���ة البايولولوجي���ة :وه���ي اللبنة االأ�صا�صية الت���ي تنبع من عمق ال�صخ�صي���ة وهي اللبنة 
االأوىل الت���ي متي���ز لنا جن����س ال�صخ�صية ، ذكر – اأنثى – طفل – �صي���خ – عجوز – حيوان – 
اإن�ص���ان، وهن���ا تدخل عملية الوعي يف اختيار ن���وع اجلن�س ملا لها من اأهمي���ة كبرية ، فهي التي 
متيز اإرادات املوؤلف واملخرج وهي الو�صيلة التي ميكن من خالها اأن تعلن ح�صورها ال�صلبي اأو 

االإيجابي من خال تاأثرياتها يف املتلقي من دون الوقوع يف فخ الكائ�س اجلاهزة )9(0
2-ال�صمة املادية : وتقوم هذه ال�صمة بتحديد ال�صمات العامة لل�صخ�صية دون الوقوع يف املبالغة 
التي ال مربر لها ، ودائما ما تكون ال�صخ�صية ذات قدرات تقع ما بني ال�صمات العامة و اخلا�صة 
، فالعام���ة هي خط حول �صري ال�صخ�صي���ة ، اأما ال�صمات اخلا�صة فهي الثوابت التي تتحدد من 
خ���ال ال�ص���كل الطول ، الق�صر ، البدانة ، ال�صوت 00الخ ، اأو حت���ى ق�صور نف�صي تت�صف به ، 
فه���ي حتتاج اإىل اأداء متثيل���ي يف و�صعها العام واخلا�س)10(، وهنا الب���د للكاتب اأن يكون داخل 
�صي���اق �صمات ه���ذه ال�صخ�صية بت�صوهاتها اخللقي���ة كما يف ال�صخ�صي���ة االإ�صكالية اأو ت�صوهات 

نف�صيه كما يف ال�صخ�صية االنهزامية التي اأ�ص�س وتطرق الباحث لها قبا 0 
3- �صمة الطابع العام لل�صخ�صية :وهي التي تتحدد مبا يتنا�صب واأحداث العمل الدرامي ، من 
حي���ث ح�صورها وتنقاتها �ص���واء اأكانت متوافقة ام متناق�صة فيما بينها وبني نف�صها ، اأو بينها 

وبني االآخرين ، وهذا كله ي�صهم يف �صري االأحداث ومنوها واندفاعاها اإىل اأمام 0
4- ال�صم���ة النف�صية : تعد ه���ذه ال�صمة نتيجة حم�صلة لل�صم���ات البايولوجية وال�صي�صيولوجية ، 
فهي نتاج للظروف اأو احلوادث اأو املواقف التي متر بها ال�صخ�صية باأنواعها امل�صوهة واملتاأزمة، 
وتع���د هذه ال�صمة م���ن اأهم ال�صور الت���ي تو�صح االإبع���اد املرئية لل�صخ�صي���ة وت�صكل ماحمها 

9 (حممد ح�صني ، فن كتابة ال�صيناريو ، القاهرة ، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ، 2005 ،�س 15.
10(حممد ح�صني ، فن كتابة ال�صيناريو ، امل�صدر نف�صه ، �س10.
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اجل�صدي���ة وال�صلوكية )11(، وهنا ي���رى الباحث اأن ال�صخ�صية االنهزامية يف الدراما التلفزيونية 
نتاج طبيعي لهذه ال�صمة .

املبحث الثاين :  جت�سيد ال�سخ�سية االنهزامية يف عنا�سر اللغة االتلفزيونية : 
       تق�ص���م الدراما التلفزيونية عل���ى ثاثة اأق�صام؛ اأمل�صل�صلة وال�صل�صلة والتمثيلية، ولكل واحدة 
م���ن هذه االأق�صام خ�صائ�س تختلف الواحدة عن االأخرى، وعلى الرغم من هذا االختاف يف 
ال�ص���كل يبق���ى امل�صمون االأ�صا�س لهذه االأق�صام ،  تبق���ى املعاجلة لل�صكل العن�صر املهم بني هذه 
االأق�ص���ام اإذ »اإن ال���ذي مييز امل�صل�صل ع���ن الربامج التلفزيونية االأخ���رى طبيعته غري حمدودة 

احلبكات التي جتري يف نف�س الوقت وتوؤدي اإىل التطورات االأخرى« )12( و�صوال اإىل النهاية.
   ويتاأل���ف اخلط���اب املرئ���ي من ع���دد كبري من املف���ردات ال�صمعي���ة واملرئية الت���ي تبني كيانه 
الع�ص���وي وتعطيه معن���ى ودالله بتمازجها مبنظومة جمالية موجه���ة اإىل املتلقي، ي�صعى �صانعو 
العمل الفني، من خالها ويف تعاملهم مع ن�صو�س يكون اأبطالها من ال�صخ�صيات االنهزامية، 

اإىل اإبرازها من خال تفعيل املفردات ال�صمعية واملرئية ومن هذه املفردات :
1- ال�ص���رد : اتف���ق اأكرث املنظرين اأن هناك اأنواعًا عدة لل�صرد، كل واحد له ا�صتغاالته اخلا�صة 
وقد اأوجزها الباحث فار�س مهدي يف اأطروحته اجتاهات وان�صاق ال�صرد ال�صينمائي يف الدراما 

التلفزيونية مبا ياأتي :
اأ-التتاب���ع : يقوم املخرج يف هذا ال�صكل من ال�صرد على بناء منظومة من االأحداث على اأ�صا�س 
تتاب���ع اأح���داث الق�صة جزءًا بعد اآخر، من دون اأن يكون بني هذه االأ�صياء من ق�صه اأخرى ، اأي 

يكون ال�صرد اأفقيا م�صتقيما من احلا�صر اىل امل�صتقبل مثل م�صل�صل حليم.
ب-الدائ���ري اأو ال���ا خط���ي : ويقوم املخرج هنا مبعاجل���ة املادة الدرامية م���ن اأخذ نقطة من 
احلا�صر وينطلق بها اإىل النقطة نف�صها وهناك عوده طويلة واحدة مثل م�صل�صل دموع يف عيون 

وقحة .
ج- اال�صرتجاع���ي اأو اال�صتباق���ي: اأي البدء بزمان متقدم ومن ثم العودة اإىل املا�صي على �صكل 
تداعيات ويكرث هذا يف ال�صخو�س التي مرت مبواقف اأو اأزمات نف�صية اأو اجتماعية مثل م�صل�صل 
)ر�صائ���ل م���ن رجل ميت( للكاتب حام���د املالكي واملخ���رج ح�صن ح�صني ، اأم���ا اأال�صتباقي فهو 

ا�صتباق اأزمنة مل تاأت بعد.
د– التناوب���ي : وهو اأك���رث �صيغ البناء ال�صردي اإثارة وت�صويقًا وي�صف���ي جمالية على العمل ، اإذ 
يق���وم عل���ى �صرد اأج���زاء من ق�صة ثم �صرد اأج���زاء من ق�صة اأخرى. ومثل ه���ذا ال�صرد يحيط 
ب�ص���رد يكم���ل ويدفع ال�صرد االأخر ، اإذ اإنه يحتوي على منظومتني اأو ثاٍث من احلكي اأو الق�س 

مثل فلم )التع�صب( جلريفث اإذ يعالج اأربعة مو�صوعات يف اآن واحد )13(.
11(حممد ح�صني ، فن كتابة ال�صيناريو ، امل�صدر ال�صابق ، �س17.

12 (عب���د الق���ادر اجلعفري، التوظيف اأالأعامي حل�صارة العراق قبل املياد يف الدراما التلفزيوني���ة، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة 
بغداد، كلية الفنون اجلميلة، 2002 ، �س 33. 

13 (للمزي���د ينظ���ر ... فار����س مهدي علوان ، اجتاهات و ان�ص���اق ال�صرد ال�صينمائي يف الدراما التلفزيوني���ة ، اأطروحة دكتوراه غري من�صوره ، 
جامعة بغداد ، كلية الفنون اجلميلة ، 1999 ، �س 98-97 .
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2-االإ�ص���اءة : تع���د االإ�صاءة م���ن العنا�صر املهمة يف املنج���ز املرئي ، اإذ ت�صف���ي االإ�صاءة على 
ال�ص���ورة دالالت؛ اإما كعن�صر م�صتق���ل اأو مب�صاعدة العنا�صر ال�صوري���ة االأخرى ، فهي تك�صف 
امل���كان اأو ت���دل على الوقت مثل الليل اأو النهار ، كذل���ك االإح�صا�س بالربد واحلر مثل نار املوقد 
عل���ى اجل���دران اأو كما قلن���ا �صابقا لها دالالت على م���رور الوقت ، وكذلك ت���وؤدي دورًا مهمًا يف 
التكوي���ن من خال التباين بني الظل وال�صوء لتعرب ع���ن دالالت اخلري وال�صر ،وت�صتطيع اأي�صا 
التمهي���د اأو التنبوؤ بالفعل الدرام���ي ، اأو اختزال بع�س االأحداث غري املرغوب فيها مثل م�صاهد 

القتل اأو العنف غري املربر .
        اإن كل م���ا يه���م البح���ث يف االإ�ص���اءة لي�س معرف���ة االأغرا�س التقنية لها ب���ل الفنية ، ففي 
ال�صاب���ق كان���ت االإ�ص���اءة يف االأعمال الدرامية عب���ارة عن تنوير كامل لل�ص���ورة وال متيل خللق 
تاأث���ريات خا�ص���ة واإن توافرت فباحلد االأدنى ، »وقد يكون مرد ذل���ك �صغر �صا�صة التلفزيون اأو 

عدم اال�صتقبال اجليد او �صعف االإ�صارة«)14(.
      ومن مدلوالت االإ�صاءة كما بني الباحث هي الدالالت النف�صية حيث ت�صتطيع اأن تخلق »جوا 
دراميا �صيكولوجيا يك�صف عن بعد ال�صخ�صية ال�صيكولوجي . وحاالت القلق والرتقب من خال 
التحك���م يف �صدة التباين والتوزيع االإ�صائي داخل عنا�ص���ر امل�صهد »)15(، حيث نرى يف م�صل�صل 
)فوبي���ا بغ���داد( للمخرج ح�صن ح�صن���ي �صخ�صية البطل ) الدكتور هيث���م ( حتتل اأماكن �صوء 

خا�صة على ال�صخ�صية اأو خلفها الإبراز حاالت القلق والت�صظي داخل ال�صخ�صية .
3-اللون : يعد اللون من العنا�صر املهمة يف العمل الدرامي اإذ ال يخلو جزء من اأجزاء ال�صورة 
م���ن اللون ، »اإذ ميتلك منظومة عامية ت�صاعد املخرج عل���ى اإ�صافة معاٍن جديدة يف معاجلته 

االإخراجية »)16(.
       وللون له دور كبري يف التكوين اإذ اإن معاجلة اللون عند املخرج تركز على �صيادة ال�صخ�صية 
�صم���ن التكوي���ن من خال���ه ففي فلم عم���ر املختار ن���رى املخرج يعط���ي األوانًا فاحت���ة بي�صاء  
للمجاهدي���ن اجلزائري���ني داللة على النقاء واجله���اد ، كذلك ت�صتطيع االأل���وان اإعطاء دالالت 
طبيعي���ة لك�صف امل���كان اأو البيئة ، وكذلك للون دالالت نف�صية  فال�صخ�صيات التي تلب�س ماب�س 
ذات خط���وط �ص���وداء وبي�ص���اء متقاطعة توحي بالقل���ق واخلوف ، ول���ه دالالت فكرية و دالالت 
اجتماعي���ة فاللون االأ�صود للمكتئبني واالألوان املبهرجة تدل على اأمرا�س الزهو )17( ، وكثريا ما 
ن�صاه���د ارتداء ال�صخ�صيات االنهزامية لاأل���وان املتقاطعة البي�صاء وال�صوداء داللة على القلق 

الذي تعي�صه كما يف م�صل�صل )ر�صائل من رجل ميت( للمخرج ح�صن ح�صني.
4- الت�صوي���ر : م���ن اأهم العمليات االإبداعية التي يتعامل معها املخرج يف حتويل ال�صيناريو اىل 

معادل مرئي هي ال�صورة . 

14 (ماجد عبود الربيعي ، دور عنا�صر الرتكيب ال�صكلي يف تعميق املعنى ، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة ، جامعة بغداد ، كلية الفنون اجلميلة 
،2000، �س 168 .

15 (عل���ي يو�ص���ف طاهر العزاوي ، املعاجل���ات االإخراجية لاأعمال التاريخي���ة التلفزيونية للمخرج في�صل اليا�ص���ري ، ر�صالة ماج�صتري غري 
من�صورة ، جامعة بغداد ، كلية الفنون اجلميلة ، 2006 ، �س52 .

16 (ماجد عبود الربيعي ، دور عنا�صر الرتكيب ال�صكلي يف تعميق املعنى ،امل�صدر ال�صابق ، �س 168.
17 (عيا�س الدوري ، اللون ودالالته يف الدرا�صات التاريخية ، بغداد ، دار ال�صوؤون الثقافية العامة ، 2009 ،�س48.
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      والت�صوي���ر يت�ص���كل »م���ن خ���ال اأحج���ام اللقطات، ح���ركات الكام���ريا، زواي���ا الت�صوير، 
وا�صتخداماته���ا، اإذ ان ل���كل من االأحجام، واحلركات، والزواي���ا، وا�صتخداماتها دورًا مهمًا يف 

اإثارة االنتباه »)18( . وال بد عند درا�صة الت�صوير التطرق اإىل التمف�صات املكونة له ومنها:
ا-ح���ركات الكامريا .. وتعد حركات الكامريا من اأه���م عنا�صر اللغة ال�صينمائية ولها دالالتها 

اخلا�صة، ويورد مار�صيل مارتن حركات الكامريا بثاث اأنواع هي :  
1-الرتافلن���ج .. هي عب���ارة عن حترك الكامريا يف حني تظل الزاوي���ة بني خط حمور العد�صة 

واجتاه الكامريا ثابتة ، وتق�صم هذه احلركة على ثاثة اأق�صام اأي�صا :
اأ – الرتافلنج العمودي .. وا�صتخداماته نادرة نوعا ما .

ب- الرتافلنج اجلانبي .. وا�صتخداماته و�صفية اأكرث االأحيان .
ج – الرتافلنج اإىل اخللف .. وهو االأكرث �صيوعا ملا له من دالالت ومعان نف�صية متعددة)19(.

  2- البانورامية .. »وهي عبارة عن حركة الكامريا على حمورها العامودي اأو االأفقي دون نقل 
الكامريا من مكانها«)20(، ولها دالالت منها الو�صفية التي تهتم بك�صف مكان ما اأو التعبريية وله 
ا�صتخدام���ات غري واقعية الغر�س منها االإيحاء باإح�صا�س م���ا اأو فكرة ما اأو الدرامية والغر�س 

منها اإيجاد عاقات مكانية ما بني �صخ�س ينظر و ال�صخ�س املنظور اليه .
3-الكري���ن .. وهو مزيج غري حمدد بني الرتافلنج والبانورام���ا ينفذ باآلة ت�صبه االآلة الرافعة ، 
فاإذا ا�صتخدمت هذه احلركة بجماليتها فاإنها تعطي دورا يف اإدخال املتفرج يف العامل الدرامي 
مث���ل فلم )ال�صيطان يف اجل�صد( حيث نرى الكام���ريا ت�صتدير على البطل والبطلة وكذلك فلم 

)و�صية الدكتور مايو�س( التي اأعطت الكامريا فيها دالالت و�صفية جميلة )21(0
   ب – حج���وم اللقط���ات .. اإن حج���م اللقطة يتح���دد من خال املو�صوع امل���راد ت�صويره ومن 
خ���ال » كمية املادة الداخلة �صمن اإطار ال�صا�صة »)22( ،وتق�صم اللقطات اإىل عامة ، ومتو�صطة 
، وقريب���ة ، وقريبة ج���دا . فالعامة جدا تعطي تف�صيات عدي���دة ومتنوعة حيث يتطلب قراءة 
تلك التف�صيات وقتا اأطول وذلك » الإتاحة الوقت املادي للمتفرج الإدراك م�صمون اللقطة »)23( 
وت�صمى تاأ�صي�صية اأي�صا حيث تك�صف عن زمان ومكان االأحداث ، اأما اللقطة البعيدة فهي تظهر 
ج�ص���م االإن�ص���ان كاما وت�صمى لقطة كامل���ة اأو عامة حيث اإنها ا�صتهالي���ة اأو تاأ�صي�صية وت�صهم 
يف ك�ص���ف الزمان وامل���كان واالإحداث ، »اأما اللقطة املتو�صطة فه���ي ت�صور اجل�صم الب�صري من 
الراأ�س حتى اخل�صر اأو منت�صف االأ�صياء وتفيد يف االنتقاالت ما بني اللقطات البعيدة والكبرية 
والإع���ادة التاأ�صي�س«)24( ، اأما اللقط���ة الكبرية فت�صور من اأعلى ال�صدر حتى نهاية الراأ�س وهنا 
ال يت���م التع���رف على املكان ب�صهول���ة ب�صبب �صخامة تفا�صيل هذه اللقط���ة وكذلك فاإنها »متيل 

18 (عبد البا�صط �صلمان ، الت�صويق وروؤيا االإخراج يف الدراما ال�صينمائية والتلفزيونية ، القاهرة ، الدار الثقافية للن�صر ، 2001 ، �س 38.
19 ( مار�صيل مارتن ، اللغة ال�صينمائية ، تر:�صعد مكاوي، القاهرة ، الهيئة امل�صرية للكتاب ، 1964 ، �س 37 .

20 (مار�صيل مارتن ، اللغة ال�صينمائية ،امل�صدر نف�صه ، �س 38 . 
21 (مار�صيل مارتن ، اللغة ال�صينمائية ،امل�صدر نف�صه ،�س 42 .

22 (لوي دي جانيتي ، فهم ال�صينما ، تر: جعفر علي عبا�س ، بغداد ، دار الر�صيد للن�صر ، 1981 ، �س 44.
23 (مار�صيل مارتن ، اللغة ال�صينمائية ،امل�صدر ال�صابق ، �س 43 .

24 (علي يو�صف طاهر العزاوي ، املعاجلات االإخراجية لاأعمال التاريخية التلفزيونية للمخرج في�صل اليا�صري ، امل�صدر ال�صابق ، �س 54 .
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اإىل رف���ع اأهمي���ة االأ�صياء وتوحي يف الغال���ب مبغزى رمزي«)25( ، اأما زواي���ا الكامريا فلها اأربعة 
ا�صتعم���االت هي زاوية الكامريا املو�صوعية هي التي يرى فيها امل�صاهد املو�صوع ، والذاتية فهي  
متث���ل وجة نظر املمث���ل اأو ال�صخ�صية يف داخل العمل الفني ، والزاوية الثالثة فهي وجهة النظر 
امل�صرتك���ة للمتفرج وال�صخ�صي���ة اإىل االأحداث ، اأما اال�صتعمال الراب���ع فهو م�صتويات الكامريا 
ومنه���ا م�صتوى العني الب�صرية، ويكرث ا�صتخدامها من قب���ل املخرجني الواقعيني وحتت م�صتوى 
النظ���ر اأي من االأ�صفل واملرتفعة اأي اأعلى م�صتوى النظر، وناحظ �صخ�صية )دكتور هيثم( يف 
م�صل�صل )فوبيا بغداد( للمخرج ح�صن ح�صني وقد اأغرقها املخرج بزوايا عني الطائر داللة على 

اال�صطهاد الذي تعانيه.
6-االأزياء واملكياج : االأزياء اأو املاب�س عن�صران ال يقان اأهمية عن باقي العنا�صر يف املعاجلة 
الدرامي���ة ، فاالأزياء ت�صكل توافقا ملحوظا م���ع طبيعية الديكور ، وهي حتدد  دالالت اجتماعية 

اأو وطنية اأو درامية ، فريى مار�صيل مارتن اأن املاب�س حتدد :
» مناذج وطنية : فاالأ�صكيمو ماب�صهم من جلود الدببة واملك�ص���يكي حرملته )البون�صو( والعربي 

العقال ..الخ
 اجتماعية : حمددة بتفاوت التاأنق يف ماب�س النا�س، فماب�س الطريقة االر�صتقراطية تختلف 

عن ماب�س الطبقات العاملة »)26(.
     وكذل���ك االأزي���اء تعرب عن ال�صراع الدرامي من خال تناق�س االألوان فلها دالالتها النف�صية 
الت���ي توؤث���ر يف املتلقي ، اأما املكياج في�صه���م يف اإبراز اأو اإخفاء اأو تغي���ري وجه اأو جزء من ج�صم 
املمثل عل���ى وفق ال�صرورات الدرامية، وكذلك يهدف املكياج اإىل حتديد ال�صخ�صية من خال 
تغي���ري يف مام���ح وهيئة ال�صخ�صية ، ويهدف اأي�صا اإىل تغي���ري اأو اأخفاء ما ت�صببه االإ�صاءة من 
ت�صويه���ات وتغي���ري م���ا تكت�صفه اآله الت�صوير م���ن عيوب ، ف�صا عن انه ي�صه���م يف تغيري العمل 
واإب���راز ت�صوهات ما يتطلبها العمل الفني وهذا ما ناحظ���ه يف اغلب االأبطال االنهزاميني من 

ا�صتخدامهم مكياج لوجه �صاحب ومتعب .
7- التكوين: يبذل خمرج العمل الفني جهودا م�صنية يف ترتيب وبلورة ال�صكل النهائي لل�صورة 
م���ن خال تنظيم وترتيب عنا�صر ال�صكل داخل االإط���ار ، ويعرب جوزيف مار�صللي عن التكوين 

اجليد باأنه« ترتيب العنا�صر امل�صورة يف وحدة مرتابطة ذات كيان متنا�صق«)27(.
      وال يختلف التكوين عن جممل االأعمال الفنية فهو يتكون من اخلط وال�صكل والكتلة واحلركة 
وهذه العنا�صر تدخل يف اإطار اللقطة ولها دالالتها املختلفة اأي�صا ، ولو تاأملنا )م�صل�صل ر�صائل 
م���ن رجل مي���ت( للمخرج ح�صن ح�صني لوجدنا ت�صكيات هائلة م���ن اخلطوط املتقاطعة داللة 

على حالة املري�س والبطل االنهزامي امل�صطربة .
8- االك�ص�ص���وار والديك���ور : االك�ص�صوارات هي امللحقات املوج���ودة داخل امل�صهد ، عدا الديكور 
واملاب����س وتعني بالعربية مكم���ات املنظر وتك���ون مرتبطة بال�صخ�صي���ات وداعمة لاأحداث 

25 (لوي دي جانيتي ، فهم ال�صينما ،  امل�صدر ال�صابق ، �س 27.
26 (مار�صيل مارتن ،اللغة ال�صينمائية ،امل�صدر ال�صابق ، �س59.

27 (جوزي���ف مار�صلل���ي ، التكوين يف ال�صورة ال�صينمائي���ة ، ترجمة ها�صم النحا�س ، القاهرة ، الهيئة امل�صري���ة للتاأليف والرتجمة ، 1983 ، 
�س 33 .
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كاملراوح واالأزهار وال�صكائر واحلقائب ولها دالالتها النف�صية والدرامية، اإذا الحظنا �صخ�صية 
)الدكتور هيثم( يف م�صل�صل )فوبيا بغداد( للمخرج ح�صن ح�صني وجدناها حتمل حقيبة دائما، 
وقد وظف املخرج احلقيبة هنا �صمن داللتني: االأوىل اأن املثقف يحمل كتبه فيها والثانية داللة 
ع���ن الوطن الذي يرحتل معه اأين ما ذهب ، كذل���ك لاك�ص�صوارات دالالت زمانية مثل ال�صاعة 

ودقاتها اأو تاأريخية مثل ال�صيوف والرماح0
         اأما الديكور فبنوعيه الداخلي واخلارجي له »دالالت ينبغي ان توؤخذ باحل�صبان، فهو ي�صهم 
يف احل���دث ويع���اون يف خلق اجلو النف�صي العام وي�صرتك يف تكوي���ن اللقطة من خال ارتباطه 
بعائق مع ال�صخ�صيات واالأزياء واالإك�ص�صوار واالإ�صاءة«)28(. وللديكور وظيفتان يف العمل الفني 
، وظيف���ة درامية واالأخرى جمالية ، »فالدرامية تكمن يف اإي�صال املعنى الدرامي وعدم اخللط 
ب���ني العامات املر�صل���ة للم�صاهد واجلمالية تكمن يف تكثيف اال�صتغ���ال اجلمايل املنبثق اأ�صا 

وابتداء عن طريق الق�س الدرامي«)29( .
9- الزم���ان وامل���كان : الزمن يف الدراما التلفزيونية له دور موؤث���ر جدا ، ويق�ّصم البناء الزمني 

على :
ا-الزمن املركز : وهو اال�صتخدام املعتاد للزمن يف املنجز املرئي. 

ب- الزم���ن احلقيقي : وه���و الزمن االعتي���ادي املعي�س وقد حاولت اأفام ع���دة عر�س الزمن 
احلقيقي بكامله الأغرا�س درامية مثل فلم )احلبل( ل� هيت�صكوك .

ج- الزمن امللغي .
د – الزم���ن املقل���وب :املبني على الع���ودة اإىل الوراء وناحظ اأن الدرام���ا النف�صية تعتمد عليه 

كثريا)30(.
        اأما املكان فاإنه ي�صهم يف تعميق املعنى الدرامي، اإذ اإنه يو�صل معلومات �صاأنه �صاأن االإ�صاءة 
واملاب����س واملاكياج .ويعد مكونا فاعا و�صروري���ا يف تطور ال�صرد ، وال ميكن اإن نتخيل اأحداثا 
دون م���كان يوؤطره���ا ، يرتبط امل���كان بعاقة مع االأحداث حيث ال توجد اأح���داث بدون اأمكنة ، 
لي����س هذا فح�صب فاإن املكان يرتبط بال�صخ�صيات، وكما هو معلوم فاإن البيت امتداد لاإن�صان 
وكل ما فيه يرتبط باالإن�صان، اأن ال�صورة التلفزيونية يف كليتها حتتوي على املكان فا ميكن اأن 
تك���ون �صورة تلفزيونية ما مل حتتِو على امكنة . وت���ورد الباحثة �صهى طه �صامل العبيدي »يعترب 
املكان منظومة من االإ�صارات الدالة على حقائق مو�صوعة اأو تداعيات ذهنية ، ويكون املو�صوع 
االفرتا�صي يف بناء عوامل وتكوينات �صورية من احلياة الواقعية املعي�صة وبني ال�صور والرتاكيب 

املتخيلة«)31( ، وتتم معاجلة املكان بطريقتني : 
»اإما اأن تكتفي باأن تعيد بناءه، وجتعلنا جنول فيه بحركة الكامريا .

اأو بخل���ق اأبعاد جمالي���ة تركيبية يدركها املتفرج من تراكب وتتابع اأماكن جزئية قد ال تكون لها 
28 (مار�صيل مارتن ، اللغة ال�صينمائية ،امل�صدر ال�صابق ، �س61.

29 (للمزيد00ينظر مار�صيل مارتن ، اللغة ال�صينمائية، امل�صدر نف�صه ، �س 215-211 .
30 ( يو�صف ال�صاروين ، مع الدراما، القاهرة ، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،1989،�س 44.

31 (�صهى طه �صامل األعبيدي ، الرتكيب ال�صوري ودالالته يف العر�س امل�صرحي العراقي ، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة ، جامعة بغداد ، كلية 
الفنون اجلميلة ، 2005، �س 42.
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اأي عامة مادية بينها«)32( .
10-املونتاج : من العمليات املهمة يف العملية الدرامية هي العملية املونتاجية ، ونعني بها اإزالة 
اللقط���ات غري املرغوب فيه���ا، وا�صتثمار اللقطات املوؤثرة مبا يحق���ق اال�صتمرارية للعمل الفني 
.وينبغ���ي على املوؤلف«ان يجمع اللقطات بحر�س وعناية لتحقي���ق التما�صك داخل امل�صهد«)33(، 
ويق�ص���م املونتاج على ، طويل و عك�صي و متواٍز ومتناوب ، فالطويل يت�صمن �صل�صلة من امل�صاهد 
مرتب���ة منطقي���ا ، والعك�صي يقوم بقل���ب النظام الزمني مل�صلحة جزئي���ة زمنية حم�صة، وذات 
ق���وة درامية فائقة كما يف م�صل�ص���ل )فوبيا بغداد( للمخرج ح�صن ح�صن���ي، فرنى العمل يعتمد 
عل���ى الفا�س باك كثريا لتبيان احل���االت النف�صية للبطل االنهزامي، اأم���ا املتوازي؛ يقوم على 
حدث���ني اأو اأكرث يتقدمان معا باإدخال �صرائح من كل منهما يف �صياق االأخر بق�صد اإظهار داللة 
م���ن مواجتهم���ا ، كما يف فيلم )التع�صب( جلريفث ، اأما التناوبي فمبني على توقيت دقيق بني 
حدثني يراكبهما التوليف وينتهيان يف اأغلب االأحيان اىل االلتقاء يف نهايات العمل الفني )34(. 
11- العنا�ص���ر ال�صوتي���ة : ال�صوت ي�صهم م���ع ال�صورة يف تف�صري م�صم���ون اللقطة، فالوظيفة 

الرئي�صة لل�صوت هو دعم ما حتمله اللقطات من معان .
      »وميك���ن ا�صتخ���دام ال�صوت بعدة معاجلات فاإما اأن ي�صدر ال�ص���وت من داخل ال�صورة اأو 
خارجه���ا اأو قد يكون متاآلف���ا اأو مت�صامنا معها ومعربا لها وق���د يناق�صها اأو قد يدخل كعن�صر 
اإيج���از لاأح���داث الدرامي���ة من خال تكثي���ف املعلومات اأو ق���د ي�صتخدم كرم���ز يف االأحداث 

الدرامية«)35(، وتق�صم العنا�صر ال�صوتية على اأنواع منها :
1-احلوار : وهو و�صيلة التخاطب بوا�صطة اللغة اأو االإمياءة اأو االأ�صوات االأخرى ويعرف ار�صطو 

اللغة باأنها »التعبري عن اأفكار ال�صخ�صيات بوا�صطة احلوار«)36( .
       ويق�ص���م احل���وار على اأن���واع منها املتزامن ال�صورة مع ال�ص���وت ، وغري املتزامن �صوت مع 
�ص���ورة اأخ���رى ، وهو اأما ثنائ���ي اأو مونولوج ، ول���ه دالالت منها الك�صف عن ال�ص���راع الداخلي 
لل�صخ�صي���ات والتعب���ري ع���ن كوامن النف����س اأو ك�صف اأبع���اد ال�صخ�صيات واالأح���داث وت�صعيد 
ال�ص���راع ولو تابعنا بطل م�صل�صل )ر�صائل من رجل ميت( للكاتب حامد املالكي واملخرج ح�صن 
ح�صن���ي الفنان اياد را�صي لوجدنا يف حواراته ال�ص���راع االأيدلوجي الذي اأو�صله اإىل النهايات 

املفجعة والتي نراها يف االأبطال االنهزاميني.
2-املوؤث���رات ال�صوتي���ة : ولها دور مهم يف خلق اجلو العام لاأح���داث ومنها »اأ�صوات الطبيعية 
واجلم���ادات واالأ�ص���وات االإن�صاني���ة واحليوان���ات والطي���ور »)37( ، وناحظ يف اأغل���ب االعمال 

الدرامية  »  كلما زادت �صرعة اإيقاع ال�صوت زاد التوتر عند امل�صتمع وبالعك�س«)38(.

32 (مار�صيل مارتن ، اللغة ال�صينمائية، امل�صدر ال�صابق ، �س 225 .
33 (جوزيف بوجز، فن الفرجة على االأفام ، ت وداد عبد اهلل ، القاهرة ،  الهيئة امل�صرية للكتاب،1995 ، �س94.

. 34 (للمزيد ينظر مار�صيل مارتن ، اللغة ال�صينمائية ، امل�صدر ال�صابق ، �س 153– 163 
35 (علي يو�صف العزاوي ، املعاجلات االإخراجية لاأعمال التاريخية التلفزيونية للمخرج في�صل اليا�صري ، امل�صدر ال�صابق ، �س 68 .

36 (اأر�صطو طالي�س ، فن ال�صعر ، تر : حمادة اإبراهيم ، القاهرة ، املكتبة االجنلو م�صرية ، 1982 ، �س 96 .
37 (ح�صني حلمي املهند�س ، دراما ال�صا�صة بني النظرية والتطبيق ، القاهرة ، الهيئه ال�صرية للتالبف والرتجمة ، 1989،�س249.

38 (لوي دي جانيتي ، فهم ال�صينما ،   امل�صدر ال�صابق ، �س 264 .
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    واالأ�ص���وات تق�ص���م على نوعني؛ منها طبيعية ومنها �صناعية ، وقد ت�صري املوؤثرات اإىل دالالت 
مكاني���ة مثل �صوت قطار اأو �صوت �صي���ارة اأو زمانية مثل �صوت الديك او دقات ال�صاعة اأو نقيق 

ال�صفادع .
     وتع���د املو�صيق���ى من اأهم العنا�صر ال�صوتية فهي ال تقيم م�صمون تلك اللقطة بل تعمق ذلك 
امل�صمون ، وهي اإما موؤلفة للعمل الدرامي، اأو يتم اختيارها من املكتبة ال�صورية ، وي�صيف كرم 

�صلبي وظائف عدة  للمو�صيقى منها  :
 »تعطي دالالت تاأريخية اأو حقبة تاأريخية معينة .

 تكون بديلة عن املوؤثر احلقيقي مثل �صوت الرعد وانفجار القنابل .
ج-   ت�صتخدم بنجاح عند الذروة ) القمة الدرامية ( واملواقف املتاأزمة« )39(.

3- ال�صمت .. هو �صوت �صاكن ، وقيمة تعبريية بالغة لو اأح�صن ا�صتخدامها ، لل�صوت مدلوالت 
مث���ل املوت والغي���اب و القلق والعزلة واالحت�صار، وطاملا ن�صاه���د ال�صخ�صيات االنهزامية متيل 
اإىل ال�صم���ت دالل���ة على القه���ر الروحي الذي تعاني���ه ، وقد يرافق ال�صم���ت احلركة البطيئة 

)slow motion ( الإ�صافة وقع لهذا املوؤثر . 

موؤ�سرات االإطار النظري 
1- ي�صتطي���ع الكات���ب بناء �صخ�صيت���ه االنهزامية يف ن�صه من خال اإ�صق���اط املنجز االإبداعي 

واإ�صقاطات احلروب يف البعد النف�صي لل�صخ�صية املركبة0
2- ق���د يعمد املخ���رج اإىل التوظيف الدرامي والداليل واجلمايل لعنا�ص���ر اللغة التلفزيونية يف 

معاجلته االإخراجية لتبيان الت�صظيات النف�صية والفكرية لها 0
3- ي�صتغ���ل ال�صرد الدرامي ال�صيما )التداعي احل���ر( يف تبيان اغلب حاالت الهذيانات والقلق 

لل�صخ�صية االنهزامية 0
الدرا�ص���ات ال�صابقة 00مل يجد الباحث درا�صات �صابقه حول ال�صخ�صية االنهزامية يف الدراما 

التلفزيونية 0

ثالثا –اجراءات البحث
1- منهج البحث : �صيعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ، التفاقه مع طبيعة البحث 0

2- اأداة البحث : �صيعتمد الباحث ما خرج به من موؤ�صرات يف االإطار النظري كاأداة للتحليل0
3- عين���ة البحث : مت اختيارامل�صل�صل العراقي )احلب وال�صام( للكاتب حامد املالكي واإخراج 
ثامر مروان ا�صحاق ومن اإنتاج قناة ال�صومرية عام 2008 كعينة للبحث ب�صبب و�صوح ال�صخ�صية 
في���ه ويحق���ق متطلبات البحث ، ف�صا عن النقود الكثرية الت���ي تعر�س لها، واجلوائز املتعددة 

التي ح�صل عليها .

39 (كرم �صلبي ، االإنتاج التلفزيوين وفنون االإخراج ، جدة ، دار ال�صروق للن�صر، 1988 ، �س 234 .
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رابعا - حتليل العينة والنتائج واال�ستنتاجات

املوؤ�ص���ر االأول - ي�صتطيع الكاتب بناء �صخ�صيت���ه االنهزامية يف ن�صه من خال اإ�صقاط املنجز 
االإبداعي واإ�صقاطات احلروب يف البعد النف�صي لل�صخ�صية املركبة:

      اإذا تابعن���ا امل�صه���د العا�ص���ر من احللق���ة رقم )2( ، ناحظ يف هذا امل�صه���د ان البطل وهو 
جال�س بال�صجن يتمتم بكلمات كثرية تدل على ثقافته التي هي ثقافة الكاتب وتداعياته ، والتي 

كانت تندد باحلرب ووياتها فرناه يقول :

     ال�صوتال�صورة

1- لقطة عامة ومن زاوية عني الطائر 
للبطل وهو جال�س يف احد زوايا ال�صجن 
وهو مم�صك بكتاب وهو يتمتم ب�صوت ال 

متزامن.

حياتي ليل طويل ال فجر له �صاأموت قبل اأن 
اأرى يوما ابي�س .. لقد �صرقت مّنا احلروب كل 

اأحالمنا واأوطاننا ... وحبيباتنا .

    
ونف����س الرف�س للح���رب واالأمل ن�صاهده من خال اإحدى �صحايا احل���رب وهي الطالبة املثقفة 

التي اأدت دورها هديل كامل التي �صل زوجها يف احلرب .

    ال�صوتال�صورة
نالحظها تردد وب�صورة مفجعة 
وباإنهزام كامل وهي ت�صقط على 

االأر�س يف لقطة متو�صطة ومن زاوية 
عني الطائر .

احلرب ابنة كلب .. احلرب ابنة كلب

    ال�صوتال�صورة

ونراها تردد يف مكان اآخر .. يف لقطة 
اأحالم الن�صاء تدا�س حتت الب�صاطيلكبرية وهي واقعة على االأر�س

املوؤ�ص���ر الثاين -  ق���د يعمد املخرج اإىل التوظي���ف الدرامي والداليل واجلم���ايل لعنا�صر اللغة 
التلفزيونية يف معاجلته االإخراجية لتبيان الت�صظيات النف�صية والفكرية لها :

     مم���ا ال�ص���ك في���ه اأن لكل خمرج اأ�صلوبه اخلا�س يف معاجلة الن����س الدرامي الذي بني يديه 
، ولك���ن املعاجلة االإخراجي���ة للن�س من غري املمكن اأن ته�ص���م كل القواعد الداللية واجلمالية 
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�صواء اأكانت يف التكوين اأم االإ�صاءة اأم باقي املفردات ال�صمعية واملرئية ، ولكن االإبداع والتفرد 
يكمن���ان يف كيفية توظيف تلك اجلماليات يف تلك اللقطة، ولو تابعنا املعاجلة االإخراجية لعينة 

البحث لوجدنا التوظيف اجلمايل للعديد من املفردات ال�صمعية واملرئية .
     فل���و الحظن���ا امل�صهد الع�صرين من احللقة رق���م )8( ناحظ اأن البطل جال�س على من�صات 
اح���د املوانئ الرتكية بع���د هروبه من وطنه العراق، وقد وظف املخ���رج لقطات عني الطائر يف 

اأماكن كثرية داللة على �صعفه الناجم عن اال�صطهاد الذي عا�صه وكما نرى :

ال�صوتال�صورة
1- لقطة كاملة  ومن خالل زاوية عني الطائر 

للبطل وهو جال�س على دكة احد املوانئ وعيناه 
باجتاه البحر. 

2- لقطة متو�صطة للبطل ومن زاوية اأخرى اأقل 
انخفا�صا من الزاوية ال�صابقة .

مو�صيقى كمان حزينة

قطع

  
     وق���د وظف املخرج اأغل���ب عنا�صر اللغة االأخرى يف اإبراز ال�صخ�صية االنهزامية ، فقد كانت 
االإ�ص���اءة الت���ي يتم توجيهها نح���و البطل تختلف ع���ن التوزي���ع االإ�صائي لباق���ي امل�صهد ، فقد 
ا�صتخ���دم املخ���رج االإ�صاءة الزرقاء تراف���ق البطل يف اأغلب امل�صاهد الداخلي���ة داللة على نقاء 
ال�صخ�صي���ة و�صموها ولكننا بداأنا ن�صاهد تغري االإ�صاءة يف امل�صاهد التي تظهر توتر ال�صخ�صية 

بعد اإ�صابتها باالأمرا�س النف�صية نحو اللون االأ�صفر داللة على ال�صحوب والفناء .
 املوؤ�ص���ر الثال���ث - ي�صتغ���ل ال�صرد الدرام���ي ال�صيما )التداع���ي احلر( يف تبي���ان اأغلب حاالت 

الهذيانات والقلق لل�صخ�صية االنهزامية :
     لق���د وظ���ف خمرج احل���رب وال�صام التداعيات ب�ص���ورة كبرية لتج�صي���د الرغبات املعطلة 
للبط���ل والهذيانات الت���ي اأ�صابته جراء اال�صطهاد  الفكري الذي عان���اه، حيث نرى يف امل�صهد 
اخلام����س والثاث���ني من احللقة رقم )25( ، البطل اياد را�صي وهو ي�صرخ وحَده ..) اي حياة 
ايل اعي�ص���َه .. خ�ص���رت روحي وزوجتي ووطن���ي ( ثم تتكرر هذه التداعي���ات يف م�صاهد اأخرى 

ي�صتذكر فيها طفولته و�صباه وتنتهي بال�صراخ والعويل .
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النتائج :

ا- حفل���ت العينة بامل�صامني االأيديولوجي���ة التي ك�صفت �صموم احل���رب ووياتها التي ا�صتطاع 
املخرج توظيفها يف بناء ال�صخ�صية االنهزامية التي هي من نتاج احلروب .

2-وظ���ف املخرج املف���ردات ال�صمعية واملرئي���ة على وف���ق ا�صتغاالتها الداللي���ة النف�صية البراز 
ال�صخ�صية االنهزامية .

3- اعتم���د العم���ل، يف اأغل���ب �صروده، على التداع���ي احلر، الذي يكرث مع االعم���ال التي تقدم 
�صخو�س ذوي عاهات نف�صية .

اال�ستنتاجات :

1- ال�صخ�صي���ات االنهزامية اإحدى اإ�صقاطات احلروب والقهر ال�صيا�صي وهي نتاج اأيديولوجي 
له���ذه االإ�صقاطات يوظفه���ا املوؤلفون يف ن�صو�صهم كمدونة اأبداعي���ة تك�صف زيف الع�صر الذي 

يعي�صونه .
2- كل العنا�صر ال�صمعية واملرئية ت�صتغل منفردة اأو جمتمعة الإبراز تلك ال�صخ�صية .

3- تيار التداعي احلر ومنذ ت�صكاته االأوىل يف الرواية احلديثة و�صوال اىل الدراما التلفزيونية 
ي�صتغل على تبيان اجلزء الكبري من ماهية ال�صخ�صيات النف�صية عامة واالنهزامية خا�صة .
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