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تمثل اإليجاز الدرامي 
في تايتل األعمال الدرامية التلفزيونية

)) راأفت الهجان اأمنوذجًا ((

عدنان كاظم من�سف

 

الف�سل االأول
االإطار املنهجي 

م�سكلة البحث 
يعد مو�سوع االإيجاز الدرامي من املو�سوعات املهمة يف عامل الفن عمومًا ويف اخت�سا�ص ال�سينما 
والتلفزيون على وجه التحديد لكونه يرتبط جدليًا بالعالقة مع املتلقي وامل�ستقبل لل�سورة املرئية 
. وا�ستطاعت الدراما باأنواعها املتعددة ومنها الدراما التلفزيونية توظيف مو�سوع االإيجاز دالليًا 
كانت  �سواءًا  والتلفزيون  ال�سينما  العربية من خالل  الدراما  اأي�سًا  وكذلك  اأعمالها  الكثري من  يف 
االإنتاج  �ساحبة  العربية  البلدان  من  غريها  اأم  اخلليجية  اأم  ال�سورية  اأم  اجلزائرية  اأم  امل�سرية 

ال�سينمائي والتلفزيوين .
  ويف العراق وبعد انتهاء احلقبة الذهبية لل�سينما العراقية يف فرتة ال�سبعينات ظل االإنتاج الدرامي 
والتلفزيوين قا�سرًا على مواكبة التطورات �سواءًا كانت فكرية اأم تقنية ، نتيجة قلة االإنتاج اأواًل وثانيًا 
عدم التوظيف واال�ستغالل املنا�سب لعنا�سر اللغة ال�سورية واإيجازها �سمن تايتل امل�سل�سل وعليه 
فاإن الباحث يرى م�سكلة بحثه تتلخ�ص بالت�ساوؤل االآتي : كيف ميكن لتايتل امل�سل�سل التلفزيوين اأن 

يوجز م�سمون العمل الفني الدرامي ؟ 
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اأهمية البحث :- 
تكمن اأهمية البحث يف اأنه درا�سة تخ�س�سية يف ق�سم الفنون ال�سمعية واملرئية يف جمال    
الفائدة  يف  وكذلك  جديدة  بدرا�سة  التخ�س�سية  املكتبة  يرفد  اأنه  عن  ف�سالً  الدرامي  االإيجاز 
النظرية والعملية لطلبة معهد و كلية الفنون اجلميلة عالوة على الفائدة التي �سيجنيها العاملون يف 

املحطات الف�سائية والعاملون يف اخت�سا�ص الدراما التلفزيونية .

اأهداف البحث :- 
يهدف البحث اىل تعرف الكيفيات واالآليات التي ي�سمم بها تايتل االأعمال التلفزيونية لت�سمني ثيمة 

امل�سل�سل وم�سمونه به .

حدود البحث :-
م�سل�سل راأفت الهجان / اجلزء الثاين اأمنوذجًا وذلك للم�سوغات التي �سيوردها الباحث يف الف�سل 

الثالث. 
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الف�سل الثاين 
االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة 

املبحث االأول 
) االإيجاز (

االإيجاز: هو )) اإي�سال املعنى للمتلقي باأقل من التفا�سيل املعربة عنه اأو من خالل الرتكيز فقط 
على التفا�سيل الرئي�سة املكتوبة (( ) 7، �ص 74 ( 

واالإيجاز ي�ستغل على م�ستويني يبدوان اأحيانًا ، باأنهما متناق�سان اأو متباينان ولكنهما يف احلقيقة 
متجان�سان يكمل بع�سهما البع�ص، اأولهما يعني اأو يركز على التفا�سيل املهمة الإظهارها على ال�سا�سة 
واإعطائها دالالت تاأثريية م�سوقة، وثانيتهما هو اإخفاء اأو ا�ستبعاد بع�ص التفا�سيل اأو الوقائع العادية 
اإ�سرتاتيجية املخرج للتالعب باملتلقي ودفعه للتوا�سل مع ما ي�سرده اخلطاب  اأو املهمة كجزء من 
املرئي من اأحداث ومعلومات، والهدف من ذلك هو اإخفاء التاأثري احلا�سل جراءها �سواء اأكان يف 
املعنى اأم النتائج، وبناءًا لذلك فاإن هذه العملية، اأي ا�ستبعاد التفا�سيل ي�سبح هدفًا يف حد ذاته 
وتكتيكًا البد منه يزيد من قوة تاأثري املعنى التي قد ال حت�سل عندما يتم اأظهار التفا�سيل املحذوفة 

وتاأ�سي�سًا على ذلك يتبني اأن االإيجاز الفني يف ال�سينما والتلفزيون ميتلك هدفني اأ�سا�سني هما : 
1.االختيار املوفق للتفا�سيل املهمة اأو كل ما له داللة معينة ن�سب يف الهدف العام للخطاب املرئي 
اأي ميكن اأن نقول ا�ستثمار االأزمنة الفعالة من الواقع اليومي للحدث اأو فعل ما وا�ستبعاد االأزمنة 

امليتة اأو ذات طاقة ا�ستغال واطئ بهدف تركيز االنتباه على احلدث الرئي�ص .
واملنبثقة  احلا�سلة  التاأثريية  ال�سحنة  زيادة  الأجل  املهمة  التفا�سيل  بع�ص  ا�ستبعاد  به  2.الق�سد 
احلكائي  الرد  باأ�سلوب  ا�ستجابًا  اأكرث  احلالة  هذه  يف  �سي�سبح  الذي  املتلقي  باجتاه  ال�سورة  من 
. وهنالك  اإليه بطريقة مبا�سرة  املعنى  اأو و�سل  التفا�سيل بطريقة تف�سيلية،  لو قدمت هذه  مما 
قاعدة �سرورية يجب اأن تراعى ويح�سب ح�سابها بدقة واأهمية فكلما ي�ستبعد من تفا�سيل وجزيئات 
حماولة  يف  للمتلقي  اإرباكًا  ي�سبب  اأو  للحكاية  العام  املجرى  يف  قفزًا  ي�سبب  ال  اأن  ينبغي  واأحداث 
واالإبهام  االلتبا�ص  نوع من  اإىل  القاعدة  واالنتباه يف هده  االلتزام  يوؤدي عدم  واإدراكه، وقد  فهمه 

والغمو�ص، اأو ميثل نق�سًا حقيقًا يف تفا�سيل وحوادث احلكاية املروية .
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اأو  اإليها املخرج  فعملية اال�ستبعاد واحلذف ال متار�ص كاآلية بحد ذاتها لكنها عملية مطلوبة يلجاأ 
ال�سينار�ست كتكتيك فني اأو درامي اأو �سيكولوجي  ) 7 ، �ص 74 ( 

 ويهدف االإيجاز الدرامي اإىل ال�سيطرة على االإيقاع العام للخطاب املرئي من خالل توظيف واختيار 
العنا�سر املهمة يف الفعل الدرامي، والتي لها دالالت معربة وذات طاقة ا�ستغال عالية، م�ستبعدًا يف 
الوقت ذاته اجلزيئات والتفا�سيل التي ميكن اأن تدرك اأو تفهم �سمنيًا اأو لي�ص لها اأهمية كبرية. 
ومن مربرات االإيجاز، اأي�سًا، هو التحكم بانتباه املتلقي وجعله يف حالة توا�سل �سيكولوجي ودرامي 

مع الق�سة املروية عرب ال�سا�سة واملحافظة على حالة الرتكيز العام لديه.
اأو تلفزيونية لبع�ص االأعمال، بحيث  اأي معاجلة �سينمائية  واالإيجاز، هنا، عن�سر ال غنى عنه يف 
اللغة ال�سورية بالرغم من عدم ح�سوره املرئي هنا، وعالوةً على ذلك فاإن  اأحد عنا�سر  ي�سبح 
لالإيجاز مهام ووظائف اأخرى، من �سمنها الوظيفة التاأثريية يف املتلقي التي تهدف اإىل خلق التاأثري 
واالنبهار وال�سد واملتعة لديه، وجعله يف حالة ت�سوق م�ستمر ملتابعة احلكاية الدرامية ومراحل منوها 
يورد مار�سيل مارتن  ال�سينما، فمثالً   االإيجاز يف  املنظرين ملو�سوع  الكتاب  الكثري من  .لقد نظر 
اأنواعًا رئي�سة لالإيجاز، هي االإيجاز الفني واالإيجاز الدرامي واالإيجاز الأ�سباب اجتماعية اأو اإن�سانية 

اأو رقابية، ويوردها الباحث بالكيفية االآتية :  ) 7 ، �ص 71 – 78 (

ال�سينما، مع  للغة  اأوال ً- االإيجاز الفني : واملق�سود به االإيجاز الذي يعتمد على الطبيعة العامة 
الرتكيز على االأزمنة القوية واملوؤثرة واختيار اأهم التفا�سيل واالأحداث، وا�ستبعاد االأزمنة ال�سعيفة 
فنيًا. واالإيجاز هنا يتوافق وفن وطبيعة الفلم من حيث قابلية عن�سري الزمان واملكان اخلا�سني 

بالفلم ومرونتها الإعادة الت�سكيل مبا يتالءم و ال�سرد ال�سينمائي .
اإىل  ما  كانتقال �سخ�ص من مكان  الب�سيطة،  امل�ساهد  االإيجاز يف  النوع من  وميكن مالحظة هذا 
يف  يذكر  �سيء  ال  الأن  احلادثة  هذه  زمن  يف  واالخت�سار  االإيجاز  هذا  يف�سل  ولذلك  اآخر،  مكان 
امل�سرية الوا�سلة ما بني بداية احلركة ونهايتها، مثالً  تفا�سيل مهمة يجب �سردها واالهتمام بها . 
فمثال ً �سخ�سية ينتقل من بيته اإىل مكان العمل فواقعيًا هنالك زمن فيزيائي حمدد لعملية االنتقال 
هذه ولكن الفهم ال�سينمائي املعتمد على االإيجاز الفني لهذه احلادثة يختزلها اختزاال ً كبريًا وميكن 

اأن يتم على النحو االآتي :-
يف  وهي  ثم  بيتها  ال�سخ�سية  مغادرة  تتناول  اللقطات،  من  عدد  يف  االنتقال  واقعية  ت�سور  1.اأن 

ال�سارع  ثم وهي تدخل مكان العمل .
2.اأن يختزل الواقع اأكرث من ذلك، فرنى ال�سخ�سية تغادر باب بيتها، ثم نراها وهي تدخل مكان 
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العمل.
خروج  روؤية  على  فقط  فيقت�سر  ال�سابقتني،  ال�سورتني  من  اأكرث  �سورة  يف  االختزال  يكون  اأن 

ال�سخ�سية من كادر ال�سورة وهو يف بيته ثم روؤيته وهو يدخل يف كادر جديد داخل مكان عمله.
واالختيار هنا بني هذه اال�ستخدامات يعتمد ب�سكل رئي�ص على الغاية التي ي�سعى لها �سانع العمل، 
فاإذا كان الهدف هو ال�سخ�سية الدرامية، واإنها قد انتقلت من البيت اإىل املكتب فقط، فاال�ستخدام 
ال�سغري قد يفي بالغر�ص الأن اللقطات امل�سورة لذلك تو�سح املطلوب باأقل قدر ممكن من االأحداث 
اأو امل�سل�سل،  اإيقاع الفلم  والتفا�سيل الدالة عليه، ويف فرتة زمنية قليلة ن�سبيًا الأجل احلفاظ على 
ولكن قد تكون املق�سدية االإخراجية ل�سانع العمل تتطلب اإيقاعًا بطيئًا لكونها تن�سجم ومعنى العمل 
اأو معنى امل�سهد اأو اللقطة، ولذا عليه اأن يختار اال�ستخدام الثاين واأحيانًا واأي�سًاً لل�سرورات الفنية 
الدرامية قد يتطلب اللجوء اإىل اخليار االأول من اال�ستخدامات للداللة على مرور فرتة زمنية طويلة. 
وعلى ما �سبق ميكن القول باأن ال�سينما املعا�سرة واحلديثة متيل كثريًا لتوظيفات اختزالية كهذه 
مقارنة بال�سينما التقليدية اأو القدمية لكون االأوىل متيل اإىل االخت�سار والتكثيف الزمني واحلدثي 

الأجل االحتفاظ بانتباه وتركيز وتوا�سل املتلقي ف�سالً عن ميلها اإىل االإيقاع ال�سريع واملت�ساعد .

الق�س�سي  الروائي  البناء  على  املعتمد  االإيجاز  به  ويق�سد   :   )  11  ( الدرامي  – االإيجاز  ثانيًا 
والقلق  واالإثارة  واملفاجاأة  وال�سد  الت�سويق  على  التاأكيد  يف  واملتمثلة  الدرامية  البناء  هذا  ودواعي 
تاأثريية كبرية  الدرامية قوة  للمعاين  االإيجازات يعطي  النوع من  باأن هذا  القول  والتوت، وميكننا 
ويقدمها للمتلقي باأ�سلوب غري مبا�سر وحتى ال تفقد قوتها اأو قيمتها اإذا ما قدمت باأ�سلوب مبا�سر 

اأو �سريح .
  ويعتمد االإيجاز الدرامي على ا�ستبعاد اإخفاء اأو حذف تفا�سيل اأو اأحداث اأو اأجزاء معينة منها قد 
تكون مهمة يف حد ذاتها وهو بذلك عك�ص االإيجاز الفني مع التاأكيد على اأن هذا احلذف اأو االإخفاء 
اأو اال�ستبعاد هو الذي يعطيها القوة التاأثريية باعتبار اأنه يخلق فجوة معلوماتية ت�سد املتلقي ملعرفتها 
وبذلك يكون تاأثريها كبريًا فيه ، ويورد مار�سيل مارتن مثال ً على االإيجاز الدرامي يذكر فيه باأنه يف 
فلم ) املالحقة العجيبة ( حيث جتري يف ال�سارع الرئي�ص ملدينة من مدن الغرب الكربى معركة بني 
�ساب �سجاع وثالثة من املجرمني، تنتقل الكامريا اإىل حانة ينتظر فيها الزبائن يف حالة من الرعب 
نتيجة القتال الدائر بني الطرفني ثم ت�سمع طلقات نارية ويفتح الباب فجاأًة ويظهر اأحد املجرمني 
وهنا يزداد القلق على م�سري ال�ساب البطل ولكن املجرم ما اإن يخطو ب�سع خطوات حتى ينهار ميتًا 

وظهر ال�ساب البطل �سليمًا معافى .
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وتبني من املثال ال�سابق اأن كاتب ال�سيناريو اأو املخرج اأحيانًا قد اأخفى اأهم تفا�سيل املعركة الدائرة 
باخلارج وال�سيما تلك اللحظة احلا�سمة التي ينت�سر فيها البطل اإىل درجة اأوهمت املتلقي، لفرتة 
ق�سرية فيزيائيًا وطويلة جدًا �سيكولوجيًا، باأن البطل قد قتل ، ثم تاأتي املفاجاأة الكربى نتيجة لهذا 

االإخفاء، حينما يتبني للمتلقي اأن البطل �سليم ومنت�سر يف القتال .
    واأحيانًا قد يخفي ال�سيناري�ست اأو �سانع العمل اأحداثًا مهمة يف الفعل الدرامي من اأجل اأن يجعل 
الفلمية وقد ي�سبح  ويعتقد مبعلومات معينة يح�سل عليها من خالل �سري احلكاية  يقتنع  املتلقي 
يف و�سع اطمئنان زائف اأو ارتياح موؤقت لكونه يعلم بع�ص االأحداث ح�سب اعتقاده اإىل اأن يفاجئه 
املخرج ب�سكل مباغت مبعلومات تخالف توقعاته اأو اعتقاداته ال�سابقة وكما حدث يف فلم ) انتظر 
حتى يحل الظالم (،اإذ تتفاجاأ بطلة الفلم ال�سريرة ) اودرى هيبورن ( مبجرم يداهمها يف منزلها 
لقتلها وهي يف غرفة النوم وبعد �سراع رهيب بينهما تتمكن البطلة من ت�سويه عينيه يف حني �سرع 
بالهروب نحو �سالة البيت من خالل املمر الوا�سل بني جناح النوم وال�سالة . ويبدو للمتلقي اأن ما 
قامت به البطلة كان �سيئًا معجزًا يف حني ينقلنا املخرج �سيما اأن الزاوية اجلديدة للكامريا ال تظهر 
عر�ص املمر ومن ثم ال يرى ال�سخ�ص الذي حاول قتل البطلة، ولكن هذا االإح�سا�ص بالطماأنينة يزول 
فجاأة وب�سورة مباغتة حينما يفاجاأ املتلقي باملجرم وهو يقفز قفزة هائلة من املمر باجتاه البطلة 
يف حماولة يائ�سة للتعلق بج�سم البطلة لكنه يخطئها وتكون تلك املحاولة هي االأوىل واالأخرية لقتل 

البطلة والتي ال يقوى بعدها على اإعادتها اأو القيام باملحاولة ثانية .
يتم توظيف  اأن  وامل�سل�سالت،  االأفالم  اأو �سانعي  ال�سيناريو  اأحيانًا وعند بع�ص من كتاب  يتم  وقد 
االإيجاز الدرامي من اأجل مفاجاأة املتلقي يف حلظة انتظاره لتطور حدث ما اأو م�سهد ما، ويكت�سف 
املتلقي باأن اجلزء االأخري منه حمذوف اأو ال يحتوي على معلومات كافية ومن ثم ت�سل االأحداث 
وباأ�سلوب غري مبا�سر، فمثالً  يف فلم ) م�ساألة براءة ( للمخرج جاري جرين  النتيجة فجاأة  اإىل 
عمتها  حتذير  حماولة  �سنغافورة  يف  ال�سباحة  حمام  عند   ) ميلز  هيلي   ( ال�سغرية  البطلة  ترى 
الرثثارة ال�سرهة من النزول اإىل حمام ال�سباحة مبا�سرة بعد تناولها وجبة �سخمة التهمتها ب�سرعة 
كبرية ولكن العمة ال تعري اهتمامًا لهذا التحذير وتقوم �ساخرة من حتذير الطفلة ال�سغرية لها ثم 
تخطو يف خيالء وتنزل اإىل حو�ص ال�سباحة وتغط�ص حتت املاء، وبعد ذلك متر حلظات ثقيلة من 
القلق على وجه الفتاة فتقف وترتقب ظهور عمتها من حتت �سطح املاء. تنبغي االإ�سارة هنا اإىل اأن 
املتلقي اأي�سًا يف حالة انتظار لظهور العمة وعندها يقوم �سانع الفلم بالقطع فجاأة اإىل م�سهد �سيارة 
االإ�سعاف وهي ت�سرع ويتعاىل �سوت التنبيه وعندها يدرك املتلقي باأن العمة قد تعر�ست حلادث 
خطري. تنبغي االإ�سارة هنا اإىل اأن املعنى مل ي�سل �سراحة اإىل املتلقي عن طريق امل�سهد الدائر يف 
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حمام ال�سباحة بل يدركه من االنتقال املفاجئ من حمام ال�سباحة اإىل �سيارة االإ�سعاف .
) 11 (   :  ويق�سد به التوظيف ال�سوري  – االإيجاز االجتماعي اأو االإن�ساين اأو الرقابي  ثالثًا 
االأليمة،  واحلوادث  والعنف  الق�سوة  ملواقف  املبا�سر  الت�سوير  لتجنب  ال�سينمائية  اللغة  ل�سناعة 
ملثل هذه  املبا�سر واحلريف  الت�سوير  واالبتعاد عن  االأخالقية  اأو  املحرمات االجتماعية  اأو م�ساهد 
امل�ساهد واللقطات. ومرد ذلك التجنب قد يكون جمافاتها للذوق ال�سليم واالآداب العامة اأو التقاليد 
والعادات االجتماعية اأو اأنها قد توؤذي ال�سعور االإن�ساين ب�سكل اأو باآخر ومن ناحية اأخرى قد يكون 
هنالك توقع من قبل �سانع العمل باعرتا�ص الرقابة عليها وعدم ال�سماح بظهورها على ال�سا�سة 
االأ�سا�ص  الو�سيلة  االإيجاز ي�سبح  فاإن  ، ويف هذه احلاالت  التلفزيونية  اأم  ال�سينمائية  اأكانت  �سواء 
التي يتم توظيفها لالإيحاء باملعنى املراد تو�سيله اإىل املتلقي اأو خلق االإح�سا�ص به ، فعند ت�سوير 
م�سهد للقتل مثالً ، ُيرى القاتل وهو يهوى ب�سكني اأو اآلة حادة نحو �سحيته ثم ترى نتيجة الطعنات 
كرد فعل على وجه القتيل اأو يف حركة من يده اأو ج�سمه، من دون اأن يظهر مكان الطعنات نف�سها .

اآلة الكامريا بعيدًا عن امل�سهد امل�سور وتوجه  اأما يف حالة ت�سوير م�سهد جن�سي مثالً  فقد تبداأ 
عد�ستها نحو رمز دال وتتحرك مع حترك ال�سخ�سية الدرامية حتى تعرت�ص الروؤية الدرامية جزءًا 
ال�سوء واالإيحاء بطبيعة  ت�سليط  الكامريا عنده، ومن خالله يتم  الديكور فتتوقف  اأو عن�سرًا من 
امل�سهد وعالقته احلميمة ال�سيما اأن هذا اجلزء الدال من الديكور يرتبط ع�سويًا اأو �سكليًا بطبيعة 
نف�ص  يف  تعد،  قد  وهي  متعددة،  وطرائق  باآليات  االإيحاء  من  النوع  هذا  وي�سور  الدائر.  احلدث 

الوقت، و�سائل م�ستخدمة وماألوفة اال�ستعمال يف االإيحاء الدرامي اأي�سًا واأهم االأ�ساليب هي : 
1.اإخفاء احلدث اأو جزء منه وراء عن�سر الديكور .

2.اإن يدور احلدث وراء عدد من قطع الديكور بحيث تظهر ملحات منه فقط، فت�سبح هذه اللمحات، 
يف جمموعها، هي االأجزاء املكونة للحدث .

3.اأن يظهر احلدث عن طريق الظالل املنعك�سة على حائط الديكور .
4.اأن يدور احلدث يف مكان �سبه مظلم اإال من بع�ص البقع ال�سوئية املتناثرة .

5.التعبري عن احلدث عن طريق جزء من ج�سم االإن�سان مثل انفراج يد �سخ�ص يف �سرعة و�سدة 
للتعبري عن طعنة قاتلة مثالً  .

6.نقل جزء من احلدث اأو حلظة حا�سمة منه بطريق غري مبا�سرة كا�ستخدام ال�سوت مثال ً، فتنتقل 
الكامريا اإىل �سخ�سية اأخرى وهي يف حالة ردة فعل ب�سماعها ال�سوت الدال على عك�ص احلدث .

7.توظيف حركة الكامريا لالإيحاء باحلدث، وذلك حني تتحرك الكامريا من اأمام احلدث الرئي�ص 
مبتعدة عنه لتدعو املتلقي اإىل ا�ستنتاج ما يدور يف الكادر .
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وبناءًا على ما تقدم من معطيات وتنظريات ي�ستطيع الباحث القول باأن االإيجاز الدرامي يعد اأحد 
العنا�سر التي ال غنى عنها يف ال�سياغات ال�سينمائية اأو التلفزيونية للمو�سوعات الفنية الأنه ي�سفي 
بالغة وعمقًا وداللة على ال�سورة، وعلى املعنى املنبثق منها، فيزيدها ثراءًا وغنى كما اأنه، عند 
توظيفه اأحيانًا، ي�سفي عليها الرت�سيق واالن�سجام والتما�سك ال�سروري لعنا�سرها النوعية كما اأنه 
يدمي احلالة ال�سيكولوجية املطلوبة للتوا�سل ما بني ال�سورة الفنية واملتلقي، لكونه يبقي على حالة 
الت�سويق والتفاعل ما بني االثنني ولذا فاإن االإيجاز يف ال�سينما والتلفزيون عن�سر نوعي واأ�سا�ص يف 

بنية العنا�سر ال�سمعية واملرئية املكونة للخطاب الفلمي املتميز .

املبحث الثاين  
مفاهيم العنوان)التايتل( 

وقوالب  اأ�سكال  ابتداع  اإىل  وتقنيًا  فكريًا  التلفزيونية  الفنون  يف  الهائل  التطور  اأدى    
امل�سل�سل  فعلى �سعيد  اأم م�سمونية.  �سكلية  كانت  �سواءًا  لها مرتكزات خا�سة  اأ�س�ست  فنية كثرية 
التلفزيوين تطور ت�سميم املقدمات والعناوين ب�سكل كبري ومهم بحيث اأنها اأ�سبحت ركيزة اأ�سا�سية 
يف اأي بناء �سوري تلفزيوين بالرغم من ال�سفة ال�سكلية للتايتل اإال اأنه اأ�سبح يوظف كم�سمون مهم 
يف بنية امل�سل�سل الكلية الأ�سباب عديدة �سناأتي عليها تباعًا والتعريف العام كما يطلق عليه يف حقل 
االخت�سا�ص بالتايتل )Title( هو )) ياأتي مبعنى عنوان اأي هو « قوائم الفلم اخلا�سة مبن عمل 

يف تنفيذ هذا العمل «((  ) 4 ، �ص 301 (

اأن ال  ب�سرط  التلفزيون،  �سا�سة  اأو على  الفلم  اأي مادة مكتوبة تظهر يف   (( : )Title( العنوان
العاملني  واأ�سماء  الفلم  اأ�سم  التي ت�سم  الديباجة  والعناوين متنوعة مثل  املنظر،  تكون جزءًا من 
فيه، وترجمة احلوار املطبوعة على ن�سخة الفلم التي تو�سع يف �سياق االأحداث .. للتعبري عن م�سي 

الزمان وتغيري املكان وحتديده (( ) 9 ، �ص 365 ( 

التي   ، واملخططة  واملطبوعة  املر�سومة  الكتابة   (( : العنوان  – كرتون   )Card( العنوان لوحة 
حتمل اإ�سم الفلم واأبطاله ... الخ ، والتي يجب ت�سويرها، وهي عادة ما تكون مكتوبة على الورق 

املقوى اأو الكرتون (( ) 9 ، �ص 365 ( 
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بعملية  يقوم   ، دقيق خا�ص  : )) جهاز   )Title Stand Machine( العناوين جهاز ت�سوير 
ت�سوير العناوين على اختالف اأنواعها بطريقة فنية وجميلة ووا�سحة ((  ) 9 ، �ص 365 ( 

ت�سميم العنونة )Titling( : )) عملية ت�سميم العناوين ر�سمًا اأو كتابة ، على اللوحات اأو اأوراق 
الكرتون اخلا�سة ، ل�سهولة ت�سويرها وطبعها على الفلم ب�سكل منا�سب (( ) 9 ، �ص 365 ( 

 
بني اخلطاب  ما  والدرامي  وال�سيكولوجي  املرئي  االت�سال  عملية  االأوىل يف  الواجهة  التايتل  ويعد 
الفلمي واملتلقي اإذ اإنه يوؤ�س�ص لعملية اتفاقية ما بني االثنني، ويحبذ اأن يكون �سانع العمل اأو م�سمم 
التايتل ملمًا بال�سياق الثقايف واالأعراف الفنية واالجتماعية للمتلقني حتى ي�ستطيع اأن ي�سع تايتال 
ًمالئمًا وموؤثرًا وجذابًا ويخدم امل�سل�سل والعمل الدرامي . والتايتل متالزم مع النظرة االأوىل للمتلقي 
الذي قد يحكم على امل�سل�سل من خالل تايتله، اأو يتعرف بع�ص تفا�سيله، وقد يتعاطف اأو ينفر منه 
بناءًا على تلك النظرة االأوىل، فالتايتل هو االإطار الذي ي�ستقبل به املتلقي امل�سل�سل وقد يحكم عليه 
بناءًا على ما توفر من معطيات �سمعية ومرئية اأي جمموعة لقطات ومو�سيقى تن�سجم بع�سها مع 
�سوتية  موؤثرات  اأو  اأغنية  اأو  مو�سيقى  اأو  حوارًا  يت�سمن  �سوتي  ب�سريط  ومغلفة  ما  بطريقة  بع�ص 
اأن يكون ح�سب ت�سور  و�سورية وغريها ، فالتايتل قد يكون )) هو �سيء من النظام الذي البد ، 

منهجي يوازي بني هند�سة ال�سكل واملعنى (( ) 2 ، �ص 53 (  
اإىل داخل الرتكيب العقلي وال�سيكولوجي للمتلقي الأنه  التايتل بوابة دخول املحتوى الدرامي  ويعد 
بنية �سورية و�سوتية تتاآزر فيها الوظيفة التوا�سلية والتفاعلية مع الوظيفة الدرامية حيث اأن اأهمية 
التايتل )) من بني كل االأجزاء االأخرى للخطاب املرئي متاأتية من اأنه اأول االأجزاء التي ي�ستقبلها 
املتلقي كمفرده ب�سرية متجهة اإىل مناطق ومراكز التف�سري والتحليل والتاأويل ومن ثم فك املفردات 

�سفويًا (( ) 8 ، �ص 12 ( 
وت�سميم التايتل البد اأن يت�سم بالدقة واالخت�سار وال�سد واالإبهار الدرامي وال�سوري وذلك ب�سبب 
من طبيعة املتلقي وال �سيما املعا�سر الذي يو�سف باأنه « باحث عن املعلومات ومنظم لها .. فهو ال 

ي�سيع الوقت يف جمع معلومات �سبق له اأن جمعها «  ) 5 ، �ص 12 ( 
الواردة  التايتل حينما يتمكن من ا�ستخراج كل املعلومات واالأحداث     وقد ال يتوا�سل املتلقي مع 
فيه بحيث ال يعود التايتل يثري �سيئًا ما يف داخل عقلية و �سيكولوجية امل�ساهد وعليه يتطلب ت�سميم 
التايتل نوعًا من التجديد ومغايرة املاألوف والبحث عن االإدها�ص الب�سري والدرامي ال�سيكولوجي 
منعًا للملل، وخوفًا من عدم التوا�سل والتاأثري يف املتلقي الأن للتايتل القدرة على اأن )) يرتب عنا�سر 
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العمل على نحو من �ساأنه اإبراز قيمتها احل�سية وقدرتها التعبريية ، ف�سالً عن ذلك فاإن التنظيم 
ال�سكلي له يف ذاته قيمة جمالية كاملة ((. )3، �ص 34 ( 

ولذلك فاإن اأمام �سانع العمل اأو م�سمم التايتل طرائق واآليات و كيفيات متعددة لت�سكيل      
اإىل  امل�سل�سل  مل�سمون  االأويل  املعنى  تو�سيل  اأو  التاأ�سي�ص  الأجل  واملعلوماتية  باحليوية  يت�سم  تايتل 
حلقات  داخل  �سرتوى  التي  الق�سة  حمتوى  من  �سيئًا  التايتل  ت�سمني  طريق  عن  وذلك  املتلقي، 
امل�سل�سل، والتنبوؤ ببع�ص التفا�سيل واأبراز بع�ص االأحداث امل�سوقة واملهمة لدى املتلقي، ف�سالً عن 
اأدوار  باأبرز ال�سخ�سيات الدرامية العاملة يف جت�سيد  تنويع اللقطات واأحجامها وكذلك التعريف 
امل�سل�سل، والك�سف عن العالقات الداخلية فيما بينها، وكذلك عالقاتها اخلارجية، واأي�سًا يهدف 
التايتل اإىل اإي�ساح تاريخية العمل وفرتته الزمنية وكذلك بع�ص االأماكن التي تدور فيها االأحداث 
الدرامية و طرازية امل�سل�سل وطبيعة هذا ال�سراع واأطرافه وغريها من التفا�سيل التي ت�سد املتلقي 
وتدفعه للتوا�سل مع اأحداث امل�سل�سل، مع �سرورة االنتباه اإىل اأمر جوهري ومهم جدًا وهو جتنب 
الك�سف عن االأحداث املهمة والتفا�سيل التي ت�سكل منعطفات حا�سمة ومف�سلية يف بنية امل�سل�سل 
لكونها قد تبنى بالنهايات وتك�سف بع�ص االأ�سرار. وتفقد بع�ص امل�ساهد واللقطات اأهميتها كونها 
قد مت اإي�ساحها يف تايتل العمل كم�ساهد القتل اأو الزواج اأو الطالق اأو الوالدة اأو لقاء ال�سخ�سيات 
الغام�سة وغريها من االأحداث التي يريد املتلقي معرفتها مبكرًا، ولكن من اجلانب االأخر فاإن مثل 
هذا الطرح لي�ص مطلقًا باملرة فقد يكون موظفًا من قبل العمل اأو م�سمم التايتل من اأجل التالعب 
باملتلقي وتزويده مبعلومات �سورية خادعة، اأو اأنها ال تك�سف عن النهايات اأو اأ�سرار امل�سل�سل، بل 
الأنها  ال�سورية  املعلومات  هذه  نتيجة  وال�سيكولوجي  الدرامي  وقلقه  امل�ساهد  ترقب  من  تزيد  قد 
فاإن  وعليه  امل�سل�سل  حلقات  داخل  املروية  الق�سة  متكاملة عن طبيعة  �سورة  لت�سكل  كافية  لي�ست 
املتوا�سلة  باملتابعة  اإال  اأو احل�سول عليه متكامالً   امتالكه  واملعنى ال ميكن  والتفا�سيل  املعلومات 
حللقات امل�سل�سل كاملة، . مع �سرورة االإ�سارة اإىل التايتل الذي ي�سكل ويرتكب وي�سمم بناءًا على 
امل�سمون الدرامي واملحتوى الق�س�سي للم�سل�سل وتعبريًا عنه حيث اإن )) امل�سمون يف الفن يجدد 
ماهية ال�سكل الذي يخدم االأفكار الكامنة فيه، وال�سكل الذي يقع عليه االختيار ال ي�سل منفردًا وال 
يظهر من اأجل نف�سه بقدر ما يجب اأن يكون جت�سيدًا اأو تعبريًا اأو اأداة اإي�سال موظفة توظيفًا فنيًا 

معقدًا((. ) 6 ، �ص 47 ( 
وميكن القول باأن للتايتل وظائف عديدة ؛ ميكن اخت�سارها مبا ياأتي: 

1.اأنه ي�سبط اإدراك املتلقي ويوجه انتباهه يف اجتاه معني بحيث يكون العمل الفني وا�سحًا ومفهومًا 
وموجزًا .
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2.اأنه يرتب عنا�سر امل�سل�سل بكيفيات واآليات ا�ستغال من �ساأنها اإبراز قيمتها احل�سية والتعبريية 
وزيادة طبقات املعنى .

يكمن يف طبيعة  اجلمال   (( اإن  كاملة حيث  قيمة جمالية  ذاته  له يف  للتايتل  ال�سكلي  3.التنظيم 
عنا�سر  وليدة  كانت  واإن  املح�سو�سة،  غري  العالقات  تلك  اأي   ، واخلطوط  االألوان  بني  العالقات 

حم�سو�سة .. فال قيمة جمالية اإال بال�سكل (( ) 10 ، �ص 79 ( 
     ونالحظ باأن الوظيفة االأوىل هي قيادة عني املتلقي نحو تراكيب وعنا�سر خمتارة فهي اأ�سبه 
كبرية،  درجة  اإىل  �سعبًا  ال�سوري  واال�ستهالل  املعنى  لكان  التنظيم  فلوال  الثانية  اأما   ، باملر�سد 
عن  ح�سرًا  يبحث  بل  فقط،  والتمهيد  التوا�سل  اإىل  يعود  ال  وفاعليته  الفني  التذوق  فاإن  وكذلك 

اجلمالية اخلال�سة وما تثريه من انفعاالت جمالية. 
اإي�ساح ق�سية مهمة وهي عائدية التايتل وم�ساحته الزمنية �سمن م�ساحة احللقة   وهنا البد من 
الواحدة، فمن املعروف باأن التايتل قد ميتد اأحيانًا مدًة ت�سل اإىل ثالث اأو اأربع اأو خم�ص دقائق من 

زمن كل حلقة تلفزيونية. 
هنا  يدخل  ثم  من  الواحدة،  احللقة  لزمن  قيا�سًا  بالق�سرية  لي�ست  زمنية  مدًة  ي�سكل  فاإنه  عليه 

كمرتكز اأ�سا�ص �سمن احللقة ف�سالً عن دوره الدال على امتداد امل�سل�سل كامالً .
   ولذا ال يجب التعامل معه كمعنى �سكلي وظيفي فقط يوؤدي دوره التقليدي يف الك�سف عن عناوين 
احللقة واأ�سماء العاملني واملمثلني وكلمات ال�سكر والتقدير والو�سف العام للم�ستغلني يف امل�سل�سل 
، بل يجب اأن يتم التعامل معه على اأنه جزء ال يتجزاأ من بناء كل حلقة، واأي�سًا من البناء والهيكل 
العام للم�سل�سل لكونه وكما اأ�سلفنا، الواجهة االأوىل التي يطل منها امل�سل�سل على املتلقني املختلفني 
اأوليًا على  يف االأذواق والثقافات وامليول الفنية واالجتماعية. وميكننا القول باأن املتلقي قد يحكم 
ماهية امل�سل�سل التلفزيوين وحتديد خطوطه العامة ويتخذ حكمه العام، ويقرر هل ي�ستمر معه اأم 

يتحول اإىل قناة تلفزيونية اأخرى. 
اأو  الروتينية  الت�سميمات  ك�سر  الأجل  دائمًا  جديدة  بطرائق  التايتل  ت�سميم  ويف�سل      
التقليدية التي تعود عليها املتلقون فمثالً  اإذا ما الحظنا تايتل م�سل�سل ) الراية البي�ساء ( للمخرج 
) حممد فا�سل ( فعند م�ساهدة التايتل الأول حلقة منه، ولعدم وجود اأية معرفة �سابقة باملحتوى 
اإذ  املتلقي،  مع  والتاأ�سي�ص  التوا�سل  عملية  �سيقود  الذي  هو  هنا  التايتل  فاإن  للم�سل�سل  الق�س�سي 
ن�ساهد �سيارة الهدم ال�سخمة )البلدوزر( وهي تتحرك باجتاه الق�سر الثقايف التاريخي ذي االإرث 
احل�ساري املهم وكذلك نرى ا�ستغال وانطفاء ال�سوء االأحمر ال�سديد من م�سباح ال�سيارة ال�سخمة 
وكاأنه مدفع ناري مع كل ظهور �سوري الأحد طريف النزاع اأو ال�سراع، ومن ثم يظهر رقم اجلولة 
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للداللة على املعطيات ال�سورية مع مو�سيقى ترقب وموؤثرات �سوتية موؤثرة ومعربة وعليه فاإن املتلقي 
عالية  ودرامية  �سحنة عاطفية  يحمل  كونه  معه  التوا�سل  يقرر  وقد  بامل�سل�سل  يتعلق  واأن  البد  هنا 
نتيجة كل تلك املعطيات التي زودنا بها التايتل للم�سل�سل من حيث طبيعة االأحداث وزمانها وو�سف 
والف�ساء  للق�سة  العام  النف�سي  واجلو  املت�سادين،  للمع�سكرين  ال�سخ�سيات  وعنا�سر  االأماكن 
الدرامي الذي جتري فيه االأحداث وميكن القول عن التايتل باأنه )) امل�سمونية اخلارجية لل�سكل 
هو اأول ما يطالعنا من العمل الفني ، اإنه الطبقة العليا التي من خاللها فقط ن�ستطيع الغور اإىل 

الطبقات االأخرى االأكرث عمقًا للم�سمون ((. ) 1 ، �ص 40 (
 

موؤ�سرات االإطار النظري
    بعد هذا التنقيب يف املجاالت املعرفية تو�سل الباحث اإىل جمموعة من املوؤ�سرات كخال�سة ملا 

اأ�سفر عنه االإطار النظري وكاالآتي :
1.االإيحاء اأحد عنا�سر اللغة ال�سورية املهمة التي ال غنى عنها يف امل�سل�سل التلفزيوين .

2.تقنية االإيجاز الدرامي تعتمد اأ�سلوب احلذف اأو االأبعاد اأو االإيحاء ملا ميكن اإي�ساله للمتلقي .
3.التايتل عن�سر تعبريي ي�سهم يف بنية احللقة التلفزيونية زمنيًا ومو�سوعيًا .

4.يتاألف التايتل اأو املقدمة من جمموعة من اللقطات منتخبة من امل�سل�سل اأو العمل على ت�سميم 
اأ�سكال تعبريية .

5.يخ�سع بناء التايتل لنف�ص اآلية العمل يف امل�سهد املونتاجي .
اللقطات  عر�ص  خالل  من  امل�ساهد  لدى  اال�ستطالع  وحب  الت�سويق  اإثارة  اإىل  يهدف  6.التايتل 

واالأحداث وال�سخ�سيات املهمة يف امل�سل�سل .

الدرا�سات ال�سابقة
   بعد اطالع الباحث على الكثري من الكتب واالأطاريح املوجودة يف مكتبة كلية الفنون اجلميلة، 
الباحث  ي�ستطع  مل   ) االنرتنيت   ( الدولية  املعلومات  �سبكة  مواقع  وت�سفح  الوطنية  املكتبة  يف  اأو 
احل�سول على درا�سة تخ�س�سية يف مو�سوعة االإيجاز يف تايتل امل�سل�سالت التلفزيونية ، وجّل ما 
ح�سل عليه هو ب�سع درا�سات ومقاالت واإ�سارات حول املو�سوع اأو جوانب ب�سيطة منه، ولذا فاإن هذه 
الدرا�سة املو�سومة ) متثل االإيجاز يف تايتل االأعمال الدرامية التلفزيونية ( تعد درا�سة جديدة يف 

حقل اخت�سا�ص الفنون التلفزيونية ..       
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الف�سل الثالث 
اإجراءات البحث

اأواَل: املنهج امل�ستخدم : اعتمد الباحث املنهج الو�سفي لكونه يتنا�سب وطبيعة هذا البحث .

ثانيًا : عينة البحث : اختار الباحث م�سل�سل ) راأفت الهجان / اجلزء الثاين ( واملعرو�ص من قناة 
تلفزيون العراق يف فرتة الت�سعينات . 

ثالثًا : مربرات ا�ستخدام العينة . 
1.اال�ستخدام املميز للتايتل وتوظيفاته التقنية املرئية فهو عينة ميكن حتليلها بدقة .

2.متتعه بن�سيب كبري من متابعة الكتاب والنقاد واملتخ�س�سني �سواء اأكانوا عربًا اأم عراقيني .
واملجالت  ال�سحف  ذلك يف  عنه  ن�سر  ما  عالية ح�سب  م�ساهدة  ون�سبة  عالية  3.حقق جماهريية 

واملقابالت التلفزيونية اأكرث من امل�سل�سالت املعرو�سة يف حينها .
4.خمرج العمل من املخرجني املتميزين واحلا�سلني على جوائز عديدة .

رابعًا : اأداة البحث : اأعتمد الباحث على ما اأفرزه االإطار النظري من موؤ�سرات وبعد اإ�ستح�سال 
موافقة اخلرباء واملحكمني .

متثل االإيجاز الدرامي يف تايتل االأعمال الدرامية التلفزيونية                                                                                   عدنان كاظم من�سف



ء
196العدد - 54 لسنة 2010

الف�سل الرابع 
حتليل العينات ومناق�سة النتائج 

معلومات عن العينة ..
اأ�سم امل�سل�سل : راأفت الهجان ) اجلزء الثاين ( 

�سيناريو : اأعدها للتلفزيون .. �سالح مر�سي 
اإخراج : يحيى العلمي 

متثيل : حممود عبد العزيز ، ي�سرا ، يو�سف �سعبان ، حممد وفيق ، عفاف �سعيب ، اأحمد ماهر ، 
نبيل احللفاوي.

اإنتاج : قطاع االإنتاج – اإحتاد االإذاعة والتلفزيون .
مونتاج املقدمة والنهاية : نبيل هريدي ، حممود دياب .

مدير االإنتاج : ماهر عبد الوهاب .

التحليل 
التايتل 

نالحظ من خالل تايتل البداية اأن �سانع العمل، اأو املونتري، اأو م�سمم املقدمة، يحاول اأن يوجز 
فكرة  له  يكّون  اأن  امل�ساهد  ي�ستطيع  بحيث  التايتل،  �سمن  التلفزيوين  الدرامي  امل�سل�سل  م�سمون 
واالخت�سار  االإيجاز  وهذا  امل�سل�سل،  حلقات  من  املروية  الق�سة  طبيعة  عن  ما،  حد  اإىل  وا�سحة 
يعد بحد ذاته عن�سرًا من عنا�سر لغة ال�سورة التي يريد امل�سل�سل اإي�ساحها للداللة على بالغته 
واأحداث  تفا�سيل  �سرد  على  الربهنة على مقدرته  يريد  االأخرى  ومن اجلهة  ال�سورية من جهة، 
ت�ساعد  تايتل ق�سري، ولكنه مبني بطريقة منطقية وفنية متما�سكة  امل�سل�سل من خالل  وجزيئات 
على تقريب وجهات النظر وزاوية الروؤية ما بني امل�ساهد وامل�سل�سل، وهذا التقارب هو ما ي�ساعد 
امل�سل�سل على النجاح اجلماهريي وحتى الفني اأحيانًا، وكذلك ي�ساعد على التوا�سل االنفعايل عند 
امل�ساهد وهو املرتكز الذي يجب وجوده يف اأثناء عملية امل�ساهدة التلفزيونية، الأنه بدون هذا االنفعال 
الذي ي�سعر به امل�ساهد وهو يتعر�ص ال�ستقبال اأحداث امل�سل�سل، ال ميكن �سمان ا�ستمرارية م�ساهدة 
والتكثيف  التايتل  بناء وت�سميم  به  يتم  الذي  االإيجاز  فاإن  ولذا     . امل�سل�سل  اأحداث  لبقية  املتلقي 
واالنتقاء ال�سوري واحلدثي لبع�ص تفا�سيل امل�سل�سل هو احد االأ�ساليب الفنية التي ت�سري اىل جودة 

جلودة العمل واأ�سالته ومتيزه من غريه من امل�سل�سالت واالأنواع التلفزيونية االأخرى ...
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تعتمد تقنية بناء التايتل على االإيجاز بالدرجة االأ�سا�ص الأنه ال ميكن مو�سوعيًا اأو فنيًا اأن      
يت�سمن التايتل معظم اأحداث احللقة اأو امل�سل�سل وهذا االإيجاز يعتمد على تكتيك موؤثر وفاعل يف 
عملية ت�سميم وبناء التايتل اأال وهو اأ�سلوب احلذف اأو االنتقاء اأو االإيحاء اأو غريها من التكتيكات 

الفنية والتقنية واملو�سوعية .
وامل�ساهد  واالأحداث  امليتة  االأزمنة   ) الهجان  راأفت   ( م�سل�سل  تايتل  يعتمد احلذف يف      
واللقطات التي ميكن و�سفها بالباردة اأو غري املوؤثرة على امل�ساهدين، حتى حني مت عر�سها يف اأثناء 
عر�ص احللقة كاملة بدت بطيئة ورتيبة ومملة اإىل حد ما، ال �سيما تلك اللقطات وامل�ساهد الو�سفية 
اأو غري ذات دور كبري يف  اأو حتفز فيها �سخ�سيات غري مهمة  اأو تلك التي ت�ستخدم  اأو اخلطابية 
اأحداث امل�سل�سل. اأما االإيحاء فهو تقنية وتكتيك مهم وموؤثر وفاعل يف ذهنية وخيال املتلقي كونه 
يجعل املتلقي جزءًا من لعبة امل�سل�سل ويخلق حوارًا معه ويجعله م�ساركًا يف تاأليف وتوقع اللقطات 
يف التايتل لالإيحاء مبا �سيحدث مثل )حبل امل�سنقة( اأو و�سع ) ال�سوارب املزيفة ( يف وجه ) راأفت 

الهجان ( اأو غريها من امل�ساهد اأو اللقطات ...
اأما االنتقاء فهو تقنية اختيار اأكرث اللقطات وامل�ساهد اإثارة يف امل�سل�سل وو�سفها يف تايتل املقدمة 
البلدان االأوروبية ذات  مثل م�ساهد املطاردات وامل�ساهد الرومان�سية وامل�ساهد امل�سورة يف بع�ص 

الطبيعة ال�ساحرة مثل ) نابويل ( يف اإيطاليا واليونان وهولندا وغريها ..
    حني ينتهي �سانع العمل من امل�سل�سل وينتهي من عملية املونتاج فاإنه يبداأ بعملية ت�سميم املقدمة 
�سكلي  هو  ما  فمنها  متعددة  وظائف  ذات  لكونها  ما  حد  اإىل  ومهمة  �ساقة  عملية  وهي  التايتل  اأو 
من  عمل  وبكل  هوؤالء  اأدوار  من  دور  وبكل  وعمال  وفنيني  ممثلني  من  امل�سل�سل  بكادر  كالتعريف 
اأعمالهم وما اأدوه من مهام ومنها ما هو تعبريي اأي خلق بنية م�سغرة تنتمي اإىل البنية الكبرية 
التي هي احللقة التلفزيونية والتعبري عن هذه البنية بطريقة موؤثرة و�سفافة وت�سفي معنًى اإ�سايف 
للمعنى املتولد اأ�سالً من خالل الق�سة التي �سوف تروى من خالل اأحداث امل�سل�سل ومثلما �ساهدنا 
يف م�سل�سل ) راأفت الهجان ( فاإن ت�سميم املقدمة اأو التايتل قد مت بطريقة حم�سوبة ن�سبيًا زمنيًا 
ومو�سوعيًا ففي ما يتعلق بالتوقيت الزمني فاإن تايتل ) راأفت الهجان ( اإ�ستمر بحدود ) 3 دقائق( 
التفا�سيل  اأول  الكلي، ويوؤ�س�ص لها كونه  التلفزيونية وهو حم�سوب �سمن توقيتها  من زمن احللقة 
واالأحداث وال�سور واالأ�سوات التي ت�سل اإىل امل�ساهد وتتفاعل معه ولذا فاإن اأي خلل اأو اإرباك اأو 
تق�سري يف هذا الت�سميم اأو يف هذه املقدمة فاإنه �سوف يوؤدي يف معظم االأحيان اإىل فقدان التوا�سل 
مع امل�سل�سل من خالل عملية االإنتقال الفوري اإىل حمطة تلفزيونية اأخرى اأو غلق جهاز اال�ستقبال 

التلفزيوين .
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  اأما من الناحية املو�سوعية فاإن التايتل هو جزء من مو�سوع احللقة �سواءًا اأكان مت�سمنًا للقطات 
اأم مل يكن، وذلك الأنه ي�سكل بنية واحدة متما�سكة ومت�سابكة االأحداث واالأفعال  من تلك احللقة 
ولذلك فاإن احللقات اأحيانًا عندما ال يعر�ص فيها التايتل الأ�سباب فنية اأو زمنية فاإن امل�ساهد قد 

ي�سعر بعدم االرتياح اأو بفقدانه جلزء مهم من املتعة واالإدها�ص الب�سري املت�سمن يف التايتل .
    غالبًا ما يتم ت�سميم التايتل بطريقة متوازية ما بني احللقات مع االأخذ بنظر لالعتبار جودة 
امل�ساهد واللقطات املختارة واأهميتها وتوقع تاأثريها يف املتلقي ولذا فاإن بع�ص احللقات قد يكون 
لها ح�سة االأ�سد يف اختيار بع�ص م�ساهدها ولقطاتها وخ�سو�سًا تلك املف�سلية واملهمة وخ�سو�سًا 
يف الثلث االأخري من حلقات امل�سل�سل حيث ي�ستد ال�سراع ما بني ال�سخ�سيات وتت�ساعد االأحداث 
وتكت�سب قيمة تاأثريية وطاقة عالية عند املتلقي وميكننا اأن نقول باأن تايتل م�سل�سل ) راأفت الهجان( 
ميكن اأن ي�سكل حلقة م�سغرة اأو �سورة مكثفة ومنتقاة ملجمل اأحداث امل�سل�سل كونه ي�سف طريف 
ال�سخ�سيات  الدرامية مع الرتكيز على  وال�سخ�سيات  والزمان واملكان  االأحداث  ال�سراع وطبيعة 
�سخ�سية  وهي  االأ�سا�سية  ال�سخ�سية  ل�سالح  كبرية  ن�سبة  ح�ساب  مع  واملوؤثرة  واملهمة  الرئي�سية 
حممود عبد العزيز ) راأفت الهجان ( العتباره البطل املطلق هنا يف هذا امل�سل�سل ولذا فاإن �سانع 
العمل يهدف من هذا الت�سميم اأ�سا�سًا اأن ميتلك قوته التعبريية اخلا�سة بغ�ص النظر تقريبًا عن 

مو�سوعة امل�سل�سل التي تت�سف باجلودة والر�سانة والتاأثري .
اأن تايتل م�سل�سل ) راأفت الهجان ( يحتوي على تايتل بداية ال  اإىل  مع �سرورة االإ�سارة         
ي�سبه تايتل النهاية �سواء يف امل�سمون ال�سوري اأو يف طبيعة االأ�سماء والعناوين التي تطبع على املادة 
تايتل  اأغلب امل�سل�سالت يتم قطع  اأن  التوقيت رغم  اأي�سًا يف  يت�ساويان  ال�سورية وكذلك فاإنهما ال 

النهاية عند العر�ص من قبل املحطة الأ�سباب عديدة وخمتلفة .
يعتمد امل�سل�سل التلفزيوين يف لغته ال�سورية اأ�سا�سًا على ما اأبدعته ال�سينما ذلك الأن التلفزيون هو 
االإبن ال�سرعي لل�سينما حيث اأقتب�ص منها ووظف العديد من التقنيات واالأ�ساليب واالأ�س�ص الفنية 
وميكن للباحث اأن يوؤ�سر على اإن طبيعة ت�سميم التايتل اأو املقدمة ميكن اأن تكون مت�سابهة اأو مناظرة 
الآلية ت�سميم اأو بناء امل�سهد املونتاجي يف ال�سينما و�سواء اأكان هذا التقليد اأو امل�سابهة مت ب�سورة 
ق�سدية اأم عفوية فاإن الوا�سح من االأمر اأن هنالك توافقًا يف الروؤية الت�سميمية والبنائية يف كل 
منهما حيث اأ�سلوب التكثيف واالإخت�سار واالإيجاز واختزال الفرتات الزمنية الطويلة يف فرتة زمنية 
ال�سرد  توقف  التي  العر�سية  واحلوادث  والتفا�سيل  االأحداث  وا�ستبعاد  القليلة  الدقائق  تتجاوز  ال 
وتنهي عملية التدفق ال�سوري واحلدثي واملعلوماتي ، كما اأن اللجوء اإىل املونتاج ذو االإيقاع ال�سريع 
املعتمد اإىل حد كبري على القطع امل�ستمر وخ�سو�سًا القطع يف منتهى الذروة وقطع الت�سل�سل ال�سل�ص 
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لالأحداث واملعلومات وهو ما يخالف اأفق التوقع اأحيانًا لدى املتلقي ويك�سر حاجز اال�ستمرارية وبناء 
التوقعات والت�سورات التي يبنيها خيال املتلقي وذهنه وتفكريه نتيجة ا�ستقراء ملعطيات االأحداث، 
حني �ساهدنا يف تايتل م�سل�سل ) راأفت الهجان ( كيفية �سفره اإىل ايطاليا ثم اليونان ثم هولندا 
وانتقاله بني املناطق ولقاءه ب�سخ�سيات كثرية وكل ذلك يف فرتة زمنية قد ال تتجاوز دقيقة واحدة 

وهو ما يجعل املتلقي م�سدودًا اإىل امل�سل�سل واإىل متابعة اأحداثه وحلقاته با�ستمرار وبفاعلية ... 
   من املهام الكبرية التي ي�سطلع التايتل بها وقد ي�سمم اأ�سالً  للقيام بها هي اإثارة الت�سويق وحب 
هي  ما  بقدر  املهمة  وهذه  امل�سل�سل  اأحداث  ملتابعة  ودفعه  ف�سوله  وتنمية  املتلقي  عند  اال�ستطالع 
مركزية و�سرورية بقدر ما هي �سعبة وع�سرية ذلك اأن املتلقني عمومًا وخ�سو�سًا متلقي التلفزيون 
عادًة ما يو�سفون باأنهم خمتلفي االأمزجة واالأهواء وامليول واملرجعيات والثقافات والقناعات ولذا 
فاإن اإر�سائهم وك�سبهم بطريقة واحدة قد تبدو اأحيانًا مهمة �سعبة اإن مل تكن م�ستحيلة ولكن �سانع 
العمل يف الغالب ي�سع يف ذهنه متلقيًا منوذجيًا يقي�ص عليه ويحاول اأو يوجه خطابه اإليه ولذا فاإن 
التايتل كما راأيناه �سمم بطريقة م�سوقة من خالل عر�ص طريف ال�سراع وهما املخابرات امل�سرية 
واملخابرات االإ�سرائيلية وكذلك اأ�سهر واأهم الالعبني يف هذه املعركة االأ�ستخباراتية وزاد من ت�سويق 
التايتل بع�ص اللقطات املثرية �سواء اأكانت ا�ستخباراتية اأو رومان�سية اأو جمالية �سورية فقط كما اإن 
ا�ستخدام العناوين الدالة على ال�سخ�سيات احلقيقية للممثلني قد اأ�ساف عن�سرًا اآخر من الت�سويق 
واالإقناع خ�سو�سًا مع بع�ص ا�ستخدامات األـ ) C.G ( حول بع�ص ال�سخ�سيات الرئي�سية ف�سال 
ًعن امل�ساعدة الكبرية التي اأ�سافها املجرى ال�سوتي مبو�سيقاه وموؤثراته ال�سوتية فاملو�سيقى التي 
لل�سورة  اأبعادًا كبرية وخلقت �سورًا ذهنية جماورة  اأ�سافت   ) ال�سريعي  املو�سيقار ) عمار  األفها 
باملتلقي  انتقلت  والتعبري فيها حيث  تاأثريها  ال�سا�سة وعر�ست من  املعرو�سة من خالل  الب�سرية 
املحورية  لل�سخ�سية  املوؤثرة  اللقطات  وكذلك  اآخر،  عامل  اإىل  عامل  ومن  اأخرى  اإىل  ف�ساءات  من 
حممود عبد العزيز ) راأفت الهجان ( الأنها اأ�سافت عنا�سر من القلق والرتقب واالإثارة على التايتل 
وبالتايل ميكن اإ�سقاط ذلك على اأحداث امل�سل�سل ككل مما يدفع املتلقي اإىل التوا�سل باإيجابية مع 

امل�سل�سل وانتظاره يوميًا الأجل م�ساهدته واال�ستمتاع به .  
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نتائج البحث 
1-اإن لالإيجاز �سرورة ال غنى عنها يف بنية امل�سل�سل التلفزيوين لكونه حاجة ملحة ال�ستبعاد االأزمنة 

واالأحداث امليتة دراميًا اأو فيزيائيًا .
2-تبني اأن تقنية االإيجاز تعتمد على االإيحاء باالأحداث امل�ستقبلية للم�سل�سل من خالل التايتل كما 

ظهر .
الفني  العمل  بنية  يف  وجماليًا  تعبرييًا  دورًا  للتايتل  اإن  البحث  عينة  حتليل  خالل  من  3-تو�سح 

التلفزيوين .
4-تبني اأن التايتل يحتل جزءًا من البناء الزمني واملو�سوعي للم�سل�سل التلفزيوين .

الكاملة  امل�سل�سل  حلقات  من  وامل�ساهد  اللقطات  من  جمموعة  انتقاء  على  يعتمد  التايتل  5-اإن 
وتقدميها ب�سكل موجز ومكثف .

6-تو�سح اإن اآلية واأ�سلوب ت�سميم التايتل تت�سابه اإىل حد ما مع اآلية بناء وت�سميم امل�سهد املونتاجي 
يف ال�سينما .

7-اإن التايتل وت�سميم التايتل هدف اإىل اإثارة الت�سويق وحب اال�ستطالع عند املتلقني باعتماده على 
توظيف لقطات ال�سخ�سيات املهمة واالأحداث الدرامية املثرية .. 

اال�ستنتاجات 
1-تعتمد اللغة ال�سورية على عنا�سر عديدة من �سمنها االإيجاز الذي هو �سرورة ملحة يف بناء 

امل�سل�سل ككل للتايتل التلفزيوين .
واختزال  امليتة  االأزمنة  ا�ستبعاد  التقنيات من �سمنها عملية  يعتمد على جمموعة من  2-االإيجاز 

االأحداث الطويلة زمنيًا .
3-وظيفة التايتل يف امل�سل�سل الدرامي التلفزيوين لها �سمة تعبريية وجمالية ف�سالً  عن دوره يف 

اإي�ساح املعلومات والبيانات .
4-اعتماد وقت وزمن التايتل كجزء من زمن احللقة التلفزيونية واأي�سًا كجزء من البناء املو�سوعي 

كونه الزمة للم�سل�سل حيث اأنه يعاد كلما مت عر�ص امل�سل�سل يوميًا .
اللقطات  من  وترتيب جمموعة  و�سع  يتم  امل�سل�سل  اإىل  و�سدهم  اجلمهور  اهتمام  اإثارة  5-بهدف 

املهمة واإبراز ال�سخ�سيات الرئي�سية الإثارة حب اال�ستطالع لدى امل�ساهد .  
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التو�سيات  
1-يو�سي الباحث ب�سرورة االهتمام مبو�سوعة التايتل يف مناهج ق�سم الفنون ال�سمعية واملرئية .

2-يو�سي الباحث باإدخال مو�سوعة ت�سميم التايتل �سمن مفردات مادة املونتاج يف مناهج ق�سم 
الفنون ال�سمعية واملرئية وكذلك يف مناهج املونتاج يف معاهد الفنون اجلميلة .

3-يو�سي الباحث ب�سرورة اإدخال املونترييني يف دورات تخ�س�سية يف ت�سميم التايتل التلفزيوين.

املقرتحات 
1-يقرتح الباحث القيام بدرا�سة التقنيات الرقمية احلديثة )) الديجتال (( يف ت�سميم التايتل .
2-يقرتح الباحث القيام بدرا�سة حول توظيف املو�سيقى يف تايتل االأعمال الدرامية التلفزيونية . 
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