إشكالية البناء الدرامي في
األفالم القصيرة

د .عبد البا�سط حممد علي مهدي

الف�صل الأول  ..الإطار املنهجي
�أوال  -م�شكلة البحث و احلاجة �إليه
اقرتن ��ت الدرام ��ا بالأ�سطورة عند الإغريق ,ف�س ��نّ قوانينها و �أر�س ��ى دعائمها �أر�سطو
طالي� ��س يف كتابة (فن ال�شعر) وهي ما زالت نافعة وفاعلة للكتاب واملخرجني يف تدعيم
قدراته ��م الإبداعي ��ة ويف �صياغة الأبنية ال�سردي ��ة يف الأدب والفنون ،ومب ��ا �أن الدراما
حم ��اكاة لأفع ��ال الإن�س ��ان ي�ستلزم للفعل �شروط ��ا فنية ،منها �أن يكون تام ��ا وكامال ,وله
بداي ��ة وو�سط و نهاية  ,وترتابط �أجزا�ؤه بع�ضها مع بع�ض يف االنطالق والتطور واملجابهة
والتغي�ي�ر يف م�س ��ارات الزمن املعل ��وم .وهذه الفعالي ��ة الإبداعية واملعياري ��ة يطلق عليها
بالبن ��اء الدرام ��ي ،فه ��و �صفة ومه ��ارة �أ�سلوبية وخي ��ال متدفق ل�صناع العم ��ل يف ترتيب
الأفعال وال�شخ�صيات ,ويف تنظيم �شكل العر�ض يف حيز زمني .
و �إزاء ه ��ذه املعطي ��ات الأر�سطية هناك معطى �آخر يتمث ��ل يف التنامي الهائل وال�سريع
يف التكنولوجيا الرقمية لأجهزة الت�صوير واملونتاج وال�صوت والعر�ض والذي �أتاح املجال
وا�سع ��ا �أمام املخرجني ,حمرتف�ي�ن وهواة  ,ف�ضال عن طالب الكلي ��ات واملعاهد الفنية و
الإعالمية �إىل الإنتاج الغزير كما ونوعا للأفالم التلفزيونية الق�صرية ,حتى �أ�صبح الفيلم
التلفزي ��وين الق�ص�ي�ر قريب ًا جدا �إىل الفيل ��م ال�سينمائي الق�ص�ي�ر ,يف الإنتاج والتنظيم
والتكوين والبناء ,ويف بث ال�شفرات الداللية يف بنية ال�صورة ,كما ويقف الو�سيطان على
م�سافة متقاربة يف توظيف امل�شرتكات الفنية يف الإعداد و الإخراج .واملالحظ �أن معظم
املخرج�ي�ن ال�شباب �أ�صبح ��ت لديهم القدرة عل ��ى توظيف التكنولوجي ��ا الرقمية برباعة
املحرتف ,ولكن من دون بناء درامي  .وحبكة مت�سك املنت واملبنى احلكائي .وان التفاوت
والتباي ��ن ب�ي�ن ووا�ضح يف الأفالم الق�صرية ,وهذا التبا� ��س ظاهر ب�شكل عام ,وقد يعزي
ذل ��ك �إىل ن ��درة البحوث التخ�ص�صي ��ة يف الدراما التلفزيوني ��ة وال�سينمائية يف جماالت
الفيل ��م الق�صري واىل افتقار املخرجني �إىل امله ��ارات والدراية الدرامية للبداية والو�سط
والنهاي ��ة .ولذلك ال ميكن التقليل من �ش�أن الفيلم الق�ص�ي�ر ملحدودية زمن العر�ض دون
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summery
The quality developments in digital technology in
videography audio, makes the short TV films a youth
phenomenal in production ,preparation,& directing
, the delimit in it is in the employment of the dramatic structure in the tale fabric.
So this research discuses a full study in the time of
short movie display.
The study also takes the historical prologue to the
artistic development for short movies & its roll in
reaching the cinematic ways.
& knowing the properties to this film type , the researcher selected 4 short movies variety to reach the
perfect results.
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حكاية تامة ومن�سوجة ,بل يعده النقاد والباحثون والأ�ساتذة نوع فيلمي �صعب ملا يقت�ضي من �صانعه
القدرة على بناء ال�سرد احلكائي .
ووف ��ق ه ��ذا املنطق ميكن �صياغة م�شكل ��ة البحث يف الت�س ��ا�ؤل الآتي ,ما هي الكيفي ��ات التي ميكن
للمخرجني والكتاب تفعيل عنا�صر البناء الدرامي للحكاية يف زمن العر�ض للفيلم الق�صري ؟
ثانيا � -أهمية البحث:
تتجلى �أهمية البحث يف النقاط الآتية :
�1 .1إ�ضافة معرفية لبع�ض جوانب الفن التلفزيوين عامة و الفيلم الق�صري خا�صة .
�2 .2إف ��ادة طلبة الكليات واملعاهد الفني ��ة والإعالمية يف �إنتاج امل�شاري ��ع املقررة (االطاريح) يف
مناهجهم الدرا�سية .
ثالثا  -هدف البحث
التعرف على �آلية ا�شتغال عنا�صر البناء الدرامي يف الفيلم الق�صري
رابعا  -حدود البحث:
يتح ��دد البح ��ث بدرا�سة الأف�ل�ام التلفزيونية الق�ص�ي�رة  -الدرامي ��ة  -ذات امل�ضامني املتنوعة
واملنتجة عراقيا وعربيا وعامليا.
خام�سا  -حتديد امل�صطلحات
-1البناء الدرامي
ع ��رف البن ��اء الدرامي يف امل�سرح (باجل�سم املتكام ��ل يف وحداته الذي يتكون من عنا�صر مرتبة
ترتيب ��ا خا�ص ��ا ،وطبق ��ا ملزاج مع�ي�ن ,لكي يحدث ت�أث�ي�ر ًا معين� � ًا يف اجلمهور (م�� �- 1ص  )94و يف
ال�سينم ��ا عرف بـ(تق ��دم متدرج لأحداث ووقائع مرتبطة ت�ؤدي �إىل ح ��ل) (م � -19ص )70وعرف
�أي�ضا باحلدث ,له بداية وو�سط ونهاية ,ترتابط �أجزا�ؤه بع�ضها مع البع�ض ,بحيث لو حذف بع�ضها
�أو تغ�ي�ر مكان ��ه تغري احلدث كله �أو انع ��دم ( .م � - 12ص  ،)23وعرف ��ه (بوجز) برتتيب الأجزاء
ترتيب ��ا جماليا و منطقيا لكي تبلغ ذروة الت�أث�ي�ر العاطفي �أو الفكري �أو الدرامي (م � - 6ص . )29
و�أما (كوبر و دان�سايجر) فقد عرفا البناء الدرامي بالتنظيم الدرامي ملجموعة من الأفعال لق�صة
الفيلم (م � - 20ص . )154
والتعريف الإجرائي للبناء الدرامي هو:
تق ��دمي متدرج ومنظم للأحداث ,له بداية وو�سط ونهاية ,مرتب ًا ترتيبيا منطقي ًا وجمالي ًا يف ق�صة
الفيلم ويحدث ت�أثريا عاطفي ًا وفكري ًا و ي�ؤدي �إىل حل .
-2الفيلم الق�صري:
تن� ��ص الئح ��ة الأف�ل�ام ال�سينمائي ��ة التي �ص ��درت ع ��ام ( )1938يف انكلرتا على تعري ��ف الفيلم
الق�ص�ي�ر ,ب�أن ��ه الفيلم ال ��ذي يقل طوله عن ثالث ��ة �آالف ق ��دم �أي  33دقيق ��ة  ,ويت�ضمن اجلريدة
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ال�سينمائي ��ة والر�سوم املتحركة والأفالم الهزلية واملو�ضوع ��ات الق�صرية (م � - 24ص  .)175ويف
الوالي ��ات املتح ��دة يطلق م�صطلح املو�ضوع ��ات الق�صرية على الأفالم الق�ص�ي�رة الذي تبلغ مدتها
حوايل ( )30دقيقة ,وهو بذلك ي�شبه الأفالم املوجزة �أو الأفالم الت�سجيلية التي ي�صنعها الطالب
يف �أطروحاته ��م وم�شاري ��ع التخرج (م� - 7ص  .)419وعرف �أي�ضا ب� ��أي فيلم يقل طوله عن ثالثة
�آالف قدم من الفيلم العادي ( 35ملم) (م � - 22ص  .)229وهو عادة ما يكون من مقا�سات (16
مل ��م) و ( 9,5مل ��م) و ( 8ملم) (م �� � - 5ص  .)247وعرفه (نايت) بالفيلم ال�شخ�صي �أو املنفرد,
(م �� � - 27ص � .)57أو نظ ��ام مروي خا�ص يف �إ�سرتاتيجي ��ة زمانية وبنية حكائية (م � - 35ص )12
�أو حكاي ��ة ب�سيط ��ة تكون فيه احلبكة غري معق ��دة ,تعطي لنا ملحة ل�شخ�ص مع�ي�ن يف حلظة معينة,
وحمورية يف حياته ,حلظة تقع عندما يقوم حدث �أو اختيار ب�سيط ب�إطالق �سل�سلة من الأحداث يف
زمن ال يتعدى ( )30دقيقة ( .م � - 20ص .)25
وت�أ�سي�س ًا ملا ورد من تعاريف الفيلم الق�صري التي ركزت على خ�صو�صية زمن العر�ض واملو�ضوعات,
ميك ��ن ا�ستخال�ص تعريف ًا �إجرائي ��ا للفيلم الق�صري ,ب�أنه الفيلم ال ��ذي يعر�ض مو�ضوعات ق�صرية
ل�شخ�ص معني يف حلظة معينة يف بنية حكائية ويف زمن ال يتعدى الـ( )30دقيقة .
الف�صل الثاين  ..الإطار النظري

البناء الدرامي
املبحث االول :الفعل الدرامي
ا�شتق ��ت كلم ��ة الدراما من الفعل اليوناين الق ��دمي (درا�ؤ) مبعنى (اعمل) ,فهي تعني �أي عمل �أو
حدث يف احلياة (م � - 14ص  ،)3والفعل حركة الفاعل ,وتعرب عن حركة احلدث مت�ص ًال بالزمان
وامل ��كان .فه ��و حترك واع لأ�شخا�ص يتمث ��ل يف �أي عمل يقوم به كائن مدرك ع ��ن ق�صد تغري ما يف
�سي ��اق م ��ا و لغاية ما (م�� � - 4ص  .)186وي�صاغ الفعل  /احلدث على �ش ��كل حكاية تقدم يف �إطار
حدث ��ي ال �س ��ردي� ,أي املحاكاة عن طريق �أنا�س ميثلون ال عن طريق الق�ص ويف كالم له خ�صائ�ص
معين ��ة ي�ؤديه ��ا املمثلون �أمام اجلمه ��ور (م � - 9ص  .)143واملبد�أ الع ��ام للدراما يبنى على تالزم
ثنائي ��ة الفعل والفاعل التي جوهرها املحاكاة لأ�شخا� ��ص يتورطون يف احلدث �أو تورطهم الأحداث
ال ��ذي يحدثه الفاعل ,مقرتب ��ا بالزمان واملكان .وي�ضع (�إيالم) بع�ض ال�ش ��روط ال�ضرورية لإن�شاء
عنا�ص ��ر تكوينية ت�شمل جميع الأفعال املمكنة ,ب ��دء ًا ب�إ�شعال �سيجارة وانتها ًء بانفجار برملان �أطلق
عليها نظرية الفعل منها (م � - 4ص .)186
الفاع ��ل و مق�ص ��ده من فعله  - 2الفعل و منط الفعل الناجت -3وجهة الفعل � ,أي الطريقة والو�سائل
 -4الو�ضع املحدد بزمان الفعل و مكانه و ظرفه -5الغر�ض.
فالأفع ��ال عبارة عن وحدات �أ�سا�سية متوالية من ن�شاط ��ات الفاعل  ,الذي يتعامل مع فعله بو�صفه
متع ��دد الأبعاد احل�ضورية زمانيا ومكاني ��ا .واملت�ضمنة اجلوانب االنفعالية والدافعية ,ذات �أهداف
موجه ��ة نحو تغيري حالة معين ��ة (م � - 28ص  )32وحتى يكون ملحاكاة الفعل قاب ًال متج�سد ًا زماني ًا
ومكاني� � ًا يف جم ��ال الر�ؤي ��ة الفيلمية ,فقد �أباح الف ��ن الدرامي لل�صور املتحرك ��ة لعن�صر الزمن يف
�أن يتل ��ون كيفما �ش ��اء وان ينمو ويتطور تبع� � ًا لل�سياقات املنطقية للأحداث  .فم ��ن اجلائز �أن يبد�أ
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امل�ؤلف من منت�صف احلكاية �أو من النهاية� ,إال انه يف هذه احلالة يلتزم باملحافظة على االن�سياب
الت�صاع ��دي للعم ��ل الدرامي ,وهذه حتت ��اج �إىل خربة وق ��درة وخيال وريا�ض ��ة ذهنية يف جماالت
الدرام ��ا ( .م �� � - 16ص  )19و للمخ ��رج احلرية يف اختيار الأحداث والبدء منه ��ا �صوري ًا و �سمعي ًا
و حركي� � ًا  .فف ��ي النهاي ��ة هو الذي �سيق ��رر ماذا �سيظهر عل ��ى ال�شا�شة  ,ويف �أي م ��كان وزمان من
الفيل ��م ,المتالكه الر�ؤية الكاملة للعر�ض (.م � - 29ص  )45على �أن ال يخرج من دائرة ا�ستح�ضار
انتباه امل�شاهد ,و�إثارته وال�سيطرة على م�شاعره طيلة زمن العر�ض  ,لكي يحقق الهدف يف �إي�صال
الر�سالة .
املبحث الثاين :البداية  ,الو�سط  ,النهاية:
البداي ��ة والو�س ��ط والنهاي ��ة يف بنية الن�ص الأدب ��ي والدرامي ,عبارة عن وح ��دات وعمليات معرفية,
ه ��ي نواة حمت ��وى الن�ص ,تو�ضح فيه الأ�شخا�ص والأفكار والأح ��داث و الفعاليات املختلفة (.م – 28
� ��ص )127ويف �صناعتها ال�شمولية ,تعتم ��د على حركتني هما التعقيد واحل ��ل� ,أي حبك الفعل وحله,
وهذا هو منطق البناء الدرامي من حيث الهيكل (م � -11ص  .)22فالبداية هي ما ال يعقب بذاته,
وبال�ض ��رورة �ش ��يء �آخر  ,ولكن بعده �شي �آخ ��ر يوجد �أو يحدث بالطبيعة نف�سه ��ا (م � - 17ص . )23
�شيئا ً
وت�سم ��ى �أي�ضا بالفاحت ��ة وهي ما ال يفرت�ض �ضرورة �أن يتقدم عليها �ش ��يء قبلها ,وي�ستتبع ً
تاليا
ل ��ه (م �� � - 10ص � . )55إنه ��ا مرحلة من مراحل احل ��دث يف الوقت ذاته ,يتطل ��ب �أن يلحقه �شي (م
�� � - 12ص  . )17وميك ��ن �أن تكون للبداي ��ة مقدمات �سابقة عليها وتظل مع ذل ��ك بداية (م � - 17ص
 .)23ومن الوا�ضح �إن قدرة �أو عدم قدرة �أية �شخ�صية يف ق�صة ما على ا�سر م�شاعرنا ال تعتمد فقط
على ما يحدث لها يف الق�صة ,و�إمنا على الطريقة التي يتبعها امل�ؤلف  /املخرج .يف تقدمي ال�شخ�صية
وحمنته ��ا وعل ��ى �أ�سلوبية العمل الفني ,وعلى الر�ؤية الأخالقي ��ة وغري ذلك (م � - 34ص  .)23و يقال
م ��ن ال ي�ستطي ��ع �أن يبد�أ ال ي�ستطيع �أن ينتهي ( .م � - 12ص  )20وكثريا ما تعترب البداية �أ�صعب جزء
يف العم ��ل الفني  .لأنه ��ا ت�ستوطن العنا�صر املثرية التي ت�سكن العامل ال�ص ��وري للفيلم كال�شخ�صيات
والزمان واملكان ومنظومة الأفكار واملعلومات ،وي�سميها (كورنر) بالإ�سرتاتيجية الب�صرية التي تقدم
ع�ب�ر الكثافات الرمزية دالالت موحية تفي�ض معنى لل�صورة من اجل تكييف و توجيه تف�سري امل�شاهد
و�إدراكه (م � - 21ص  .)30فالبداية مرحلة حتمية من مراحل احلدث وقمة �أزمة ال من �أولها ،يطلق
عليه ��ا النقاد باملوقف (م� – 12ص )19وي�سميه ��ا (هيغل) بعامل ال�صدام ,وهو ال�شيء الذي يحدث
لي�ض ��ع الرغب ��ة الق�صوى يف ب� ��ؤرة الر�ؤية (م � - 8ص  )103ويكفي اال�سته�ل�ال فيها ,خلق االهتمام و
�إث ��ارة التوق ��ع الذي ال يج ��ب �أن يتحقق متام � ً�ا �إال يف النهاية (م �� � - 2ص  )44وان تو�ضح ال�شخ�صية
وتكاف ��ح �إىل النهاي ��ة القا�سية لكي حتقق رغبتنا (م � - 15ص  )111والبداية يف الفيلم ت�ؤدي مهمتني
الأوىل �أن جت ��ذب اهتمام املتفرج يف املتابعة واالخ ��رى ,التوكيد على لب املو�ضوع ,وهي النقطة التي
يث ��ار بها املوق ��ف (م � - 15ص  .)55ولكن كيف يب ��د�أ الفيلم؟ �س�ؤال يطرح ��ه (برونيل) ويجيب عنه
 ,مو�ضح ��ا للمخرج�ي�ن ع ��دة �أ�ساليب فنية وجمالي ��ة لبدايات الفيلم منه ��ا (م � - 32ص  )52طريقة
البداي ��ة املفاجئ ��ة وميزتها �إن املخ ��رج �أو ال�سينار�ست ي�ستطيع بها �أن ي�ستح ��وذ كل انتباه املتفرج من
اللحظة الأوىل وهذه البداية ال تعفي من �ضرورة تقدمي املو�ضوع وال�شخ�صيات الرئي�سية واملواقف .
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الطريقة التقليدية املعتادة يف ك�شف املو�ضوع وال�شخ�صيات واملواقف .
طريقة التوليف بني الطريقتني ,عر�ض املفاجئة جلذب االنتباه والك�شف عن املو�ضوع وال�شخ�صيات
واملواق ��ف .وال ميكن �أن يق ��ال �إن الطريقة الأوىل �أف�ضل من الثاني ��ة �أو العك�س ,فاحلكم يرجع �إىل
اخليال و املهارة واملزاج واملو�ضوع الذي يعاجله الفيلم.
ً
�أما النهاية ,فهي العك�س من البداية ,هي ما بذاته بالطبيعة ويعقب �شيئا �آخر �ضرورة �أو يف معظم
الأحي ��ان ,ولك ��ن لي�س بعده �ش ��يء (م � - 17ص  )23فهي التي ت�ستدعي �شيئ ��ا �سابقا لها �ضرورة �أو
احتم ��ا ًال ,ولكنه ��ا ال ت�ستدعي �شيئ ًا يعقبها (م � - 10ص  )55وان وجودها يجعلنا نفر�ض بال�ضرورة
�إن �شيئ� � ًا ق ��د �سبقه ��ا ,ويجعلن ��ا نحتم �أي�ض ��ا �إن �شيئ ًا لن يلحقه ��ا (م �� � - 12ص  ,)17و�إنها لي�ست
منف�صل ��ة عن البداي ��ة � ,إنها مت�صلة ات�صا ُال وثيق ًا على قاعدة ال�سبب والنتيجة والعلة واملعلول على
امل�ستوى الدرامي (م � - 12ص  , )29ففيها نهاية ال�صراع ,والو�صول �إىل الهدف ,واحلل والإجابة
ع ��ن ت�سا�ؤالت البداي ��ة (م � - 8ص  . )106فهي ب�ؤرة التطهري عند �أر�سط ��و ,وفيها يتج�سد العقاب
والث ��واب ب�إنه ��اء كل ال�صراع ��ات التي مناها خط �إث ��ارة االهتمام ,فتعر� ��ض ال�شخ�صية وهي تفوز
�أو تخ�س ��ر يف معركته ��ا (م �� � - 15ص  )58و املنط ��ق يجعل م ��ن النهاية �شيئ ًا حتمي� � ًا ,و�إنها مرحلة
�صعب ��ة مثل البداية  ,فيمك ��ن �أن تكون النهاية مفاجئة ولكن هناك خطر ًا �أن تكون النتيجة مفاجئة
للمتف ��رج ,فهن ��اك م ��ن النا�س من ال يحب �أن ي�شع ��ر ب�أنه خدع �أو �ضحك علي ��ه ,ويف بع�ض الأحيان
تك ��ون نهاية الفيلم نتيجة متوقعة ,فاملجرم �سوف يقب�ض عليه ويعاقب ,ولكن كيف يحدث هذا وفق
ال�ضرورة املنطقية (م � - 32ص � . )52أما الو�سط ,هو ما بذاته يعقب �شيئ ًا �آخر ,ويعقبه �شي �آخر
(م �� � - 17ص  ,)23او ي�ستدعي �شيئ� � ًا �سابق ًا له و�آخر الحق ًا (م � - 10ص  , )55انه م�ساحة الت�أزم
 ,يت�ش ��كل هيكله العام م�س ��ار الفعل والتعقيدات والأزمات (م � - 8ص  )105ويك�شف عن اخلطوات
املختلف ��ة ل�ص ��راع ال�شخ�صية لتتغلب على املخاط ��ر التي �شهدها ,متل�ؤها �أف ��كار جديدة ,وتغريات
مفاجئ ��ة ومث�ي�رة وم�شاعر غزيرة (م � - 15ص  )111ويف الو�س ��ط تتما�سك �أجزاء الفعل و تتفاعل
ال�شخ�صي ��ات باملواقف تدريجي� � ًا ,وفق �إيقاع حم�سوب بدقة ,و�سرع ��ة حقيقية يف الزمن املنا�سب .
(م � - 32ص .)52
املبحث الثالث :عنا�صر البناء الدرامي:
ت�ص ��ور الناق ��د و امل�ؤل ��ف امل�سرح ��ي الأملاين جو�ستاف فريت ��اج  ,عنا�صر و �أ�س� ��س البناء الدرامي
مل�أ�س ��اة م�سرحي ��ة هامل ��ت (�شك�سبري) على �ش ��كل هرم  ,اذ ق�س ��م الفعل �إىل الأج ��زاء التالية (م
� - 13ص  )617التقدمي  -احلدث ال�صاعد  -الذروة  -احلدث الهابط  -الفجيعة  -انظر ال�شكل
رق ��م ( - )1واعتمد (فيلد) على ت�صميم خمطط لبن ��اء �سيناريو الفيلم ,يبد�أ بالتمهيد وباحلبكة
الأوىل ويتو�س ��ط باملجابه ��ة و احلبك ��ة الثانية وينتهي باحل ��ل (م � - 19ص  )23انظ ��ر ال�شكل رقم
( ،)2وان جمي ��ع ال�سيناريوهات ال تختلف عن هذه اخلطة ,فله ��ا بداية وو�سط ونهاية ,وهي �أ�س�س
البن ��اء الدرام ��ي (م � - 19ص  . )27وح ��دد (كرو) عنا�صر البناء الدرام ��ي يف التمثيلية الإذاعية
باملقدم ��ة و ال�ص ��راع و نقطة انطالق احل ��دث والذروة و احلدث النازل واحل ��ل (م � - 36ص )63
انظ ��ر ال�شكل رق ��م ( . )3وعنا�صر البنية الدرامية عند (ا�سلن) ه ��ي العر�ض والذروة واحلل ,ثم
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ي�ض ��ع قو�س ًا تعريفي ًا من العر�ض وحت ��ى احلل ,مو�ضح ًا فيه ال�س�ؤال املطروح يف بداية الفيلم و�صو ًال
�إىل اجل ��واب يف نهاي ��ة الفيلم (م � – 2ص )54ثم ي�ضع جمموعة من الأقوا�س الثانوية على منحنى
القو� ��س التعريف ��ي مبثابة عنا�صر التوتر يف وحدات احلوار والفع ��ل واحلركة والإمياءة (م � - 2ص
 )190انظ ��ر �ش ��كل رق ��م ( ,)5-4اما الباحث والناقد (ع ��ز الدين �إ�سماعيل) فق ��د �صور عنا�صر
الوقائ ��ع للحبكة الق�ص�صية الق�صرية بني طريف ال�صراع وهما الهدف والنتيجة (م � – 3ص)190
انظ ��ر �شكل رقم ( ،)6والأقوا�س املنحنية بني الهدف والنتيج ��ة متثل حركة ال�صعود والهبوط بني
طريف ال�صراع ,ثم يق�سم خط طريف ال�صراع �إىل عدة مراحل ,تبد�أ باملقدمة والواقعة الأوىل الذي
ينمو فيها ال�صراع ثم الذروة والتنوير والنهاية احلقيقية (م � - 3ص  ،)191انظر �شكل رقم (،)7
والناقد (علي �شل�ش) ي�ضع ترتيب حوادث الق�صة الق�صرية وجزيئاتها على نحو معني ,ي�ضمن لها
ال�شكل الهرمي املثلث الأ�ضالع ,انظر �شكل رقم ( ,)8حيث تكون نقطة (�أ) هي بداية الق�صة ,ثم
ت�أخذ �أحداثها �أو حدثها الرئي�س يف النمو� ,إىل �أن ت�صل نقطة الو�سط عند قمة الهرم (ب) وهو ما
ي�سمى بالذروة ,ثم ت�أخذ الأحداث �أو احلدث الرئي�سي يف الهبوط �إىل �أن ت�صل �إىل احلل �أو النهاية
عند نقطة (جـ) (م � - 33ص . )56
ويالحظ مما ورد يف الأ�شكال الهرمية االفرتا�ضية ,ح�ضور وا�شرتاك عنا�صر البناء الدرامي يف
البداية والو�سط والنهاية ويف جميع الأمناط الأدبية والفنية ,وان تنوعت او اختلفت بع�ض الألفاظ
القامو�سي ��ة للم�صطل ��ح �إال �إن املعن ��ى يف ذاته واحد ,فاحل ��دث ال�صاعد يف امل�س ��رح يعني احلبكة
الأوىل يف ال�سينما �أو نقطة انطالق احلدث يف الدراما الإذاعية هي الواقعة الأوىل يف الق�صة ،كما
يالح ��ظ� ،أن الدراما الإذاعية قدم ��ت عن�صر ال�صراع على نقطة انطالق احلدث ,وذلك ل�صرامة
احلي ��ز الزمن ��ي الذي تفر�ضه الإذاع ��ة على التمثيلية (م �� � - 23ص  )283والن الإذاعة ال ت�ستطيع
�أن متنح الدراما �أكرث من ربع �ساعة ,الن ال�صوت هو العن�صر الوحيد كو�سيلة تعبري يف ر�سم �صور
العوامل الدرامية �سمعي ًا ،لذلك من الع�سري ان ي�ستجيب امل�ستمع �إىل ق�صة تزيد �إذاعتها على ()30
دقيقة ومن ثمة فان احلكاية ال�صاحلة للمايكروفون هي التي ترتاوح مدة �إذاعتها بني ()20 – 10
دقيقة (م � - 33ص  . )58كما تقدم عن�صر ال�صراع بني طرفيه يف الق�صة الق�صرية ,الن حكايتها
متث ��ل فك ��رة واحدة ,وحدث ًا واح ��د ًا يف وقت واحد ,وجمموع ��ة من العواطف الت ��ي تثري املوقف (م
� - 3ص  .)200وي�ستغرق قراءة الق�صة الق�صرية من ناحية الطول� ,أي الوقت ع�شر دقائق و�ساعة
(م � - 25ص ,)226
وق ��ال �آخرون �أنه ��ا ت�ستغرق مطالعتها بني ع�شر دقائق ون�صف �ساع ��ة (م � - 33ص  ،)56فالق�صة
الق�ص�ي�رة ب�ش ��كل عام تتوط ��ن يف مكان واحد ,لفرتة زمني ��ة ق�صرية  ,بني اثنت�ي�ن �أو ثالث �أو �أربع
�شخ�صي ��ات ,وهي يف اب�س ��ط �أ�شكالها ترتكز حول موقف يت�ضمن كائن ��ات ب�شرية تعاين نوع ما من
امل�شاكل التي حتتاج �إىل نوع ما من احللول.
ً
ً
�إن زمن الدراما الإذاعية ,وخا�صية املنت احلكائي للق�صة الق�صرية ,هما الأقرب فنيا وجماليا �إىل
زم ��ن وحكاية الفيلم الق�صري علم� � ًا �إن الق�صة الق�صرية كانت وما زالت امل ��ورد امل�سل�سل للإعداد
ال�سينمائي( ,م � - 18ص  ،)346وكان الفيلم �أمين ًا يف �إعداده ال�سينمائي على بناء الق�صة (م 18
� -ص  .)354ويعتقد الكثريون ,ان الق�صة الق�صرية �أ�صلح من غريها لل�سيناريو ال�سينمائي .نظر ًا
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لرتكيزها و اهتمامها ال�شديد باحلبكة وو�ضوح اخلط الدرامي وتفرده (م � - 33ص  .)58وب�إيجاز
دال ,ي�ستعر� ��ض الباح ��ث عنا�صر البناء الدرامي التي تتمو�ضع يف البداية و الو�سط والنهاية كونها
م�صدر ًا لتما�سك الفعل وال�شخ�صية ح�سي ًا وفكري ًا �ضد االنفراط و الت�شتت-:
املقدم ��ة �أو العر� ��ض �أو التمهي ��د ,ث�ل�اث م�صطلح ��ات تعني يف اخلطاب ��ة بدء ال ��كالم و املطلع يف
الق�صيدة ,واال�ستهالل يف املو�سيقى و الأدب الروائي انظر البداية (�ص.)5
فف ��ي امل�سرح يع ��د الف�صل الأول للتقدمي (م �� � – 9ص )206ويف الأفالم الروائي ��ة الطويلة الع�شر
دقائق الأوىل (م � – 19ص ،)18ويف الدراما الإذاعية تعد املقدمة يف الثالثني الثانية الأوىل (م 16
– �ص )55ويف الق�صة الق�صرية يتحدد حجم اال�ستهالل يف الأ�سطر الأوىل (م � - 31ص )50
ال�ص ��راع ,وهو مبعث الق ��وه يف الدراما ,و�سر التفاعل بني ال�شخ�صي ��ات النا�شطة يف احلدث ,فهو
(منا�ضل ��ة بني قوت�ي�ن متعار�ضتني ينمو مبقت�ضى ت�صادمها احل ��دث الدرامي) (م � - 9ص .)190
فال�ص ��راع ي�ستتب ��ع فكرة ثنائي ��ة ,والثنائية تعني ال�ش ��يء ونقي�ضه ,انه قان ��ون الأ�ضداد بني اخلري
وال�ش ��ر ,بني الإمي ��ان والفكر وبني البطل واخل�صم حتى ال�صراع مع الذات فهو ا�ضطراب بني املثل
العلي ��ا �أو االنحط ��اط �إىل الأ�سف ��ل .يهدف �إىل �إث ��ارة م�شاعر الرتقب والت�شوي ��ق والده�شة (م - 2
� ��ص  ,)41ويك�شف عن ال�شخ�صيات وي�صور م�شاعره ��م و�سلوكياتهم وانفعاالتهم يف الأحداث ويف
العالقات بني طريف ال�صراع .
نقط ��ة انط�ل�اق احلدث� ,أو احلبكة الأوىل �أو احلدث ال�صاعد ,كله ��ا تعني اللحظة التي تفجر فيها
الق ��وى املحركة للحدث لكي ينطل ��ق ويت�صاعد (م � - 9ص  ,)39او النقطة التي ت�ستيقظ �أو تن�شط
فيها الإرادة الواعية لل�شخ�صية وتتجه نحو مراميها (م � - 13ص  )617فهي النقطة الدافعة التي
ميكن عن طريقها متابعة جمريات الأحداث ,وهذه اللحظة ال تتحقق �إال باحتكاك طريف ال�صراع,
البط ��ل واخل�ص ��م ,لتولد لنا املعاناة والأمل وعلى �أثره ينمو املوقف يف العالقات املت�شابكة �إىل �أزمة
واح ��ده للح ��دث الرئي�سي .وان تركيب جمموعة الأزمات واحدة ف ��وق الأخرى بني عنا�صر ال�صراع
حتتاج �إىل تفجري ت�سمى الذروة (م � - 13ص .)620
ال ��ذروة ,وه ��ي النقطة التي ي�صل فيها الفعل م ��داه (م� -13ص�، )620أو النقط ��ة التي ي�صل فيها
الت� ��أزم واحت ��كاك عنا�صر ال�ص ��راع �إىل قمته ( م� - 9ص  ،)166وهي م ��ن �أكرث املراحل حرجا يف
تطوي ��ر الفع ��ل الدرام ��ي ،وان الأزمة والذروة مرتابطت ��ان ،احدهما يكمل الآخ ��ر .فال توجد �أزمة
مفتوحة طوال زمن العر�ض ،كما ال توجد ذروة ال ت�سبقها �أزمة (م � - 30ص  ,)55فهي �آخر �صدام
ح ��اد مت�صاع ��د بني البطل واخل�صم ,وهو ال�صدام الذي البد �أن يه ��زم فيه احدهما  .و�أما مو�ضع
ال ��ذروة يف هيكلي ��ة البناء  ,فهو �أقرب ما يكون يف نهاية زم ��ن العر�ض يف العمل الفني (م � -23ص
. )285
احل ��دث الهاب ��ط �أو احلدث الن ��ازل �أو احلبكة الثاني ��ة  .فهي املرحلة التي تل ��ي ذروة الت�أزم و فيها
يت�أك ��د �سوء حظ البطل يف الرتاجيديا �أو جن ��اح م�ساعي البطل يف الكوميديا ( .م � - 9ص . )133
ويف ه ��ذه املرحلة يف�سر الفعل ,وتتف ��كك الأزمة ,وتت�ضح الر�ؤية كما تبني الإجابات ال�صحيحة حلل
جمم ��ل الأ�سئلة والتوقعات خالل �سري الأحداث ,وميكن �أن تكون الإجابات غري املتوقعة هي ال�شيء
املثري واملده�ش يف احلدث الهابط � ,أو كما ي�سميها �أر�سطو (االنقالب) ,وهو التغيري �إىل عك�س ما
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كان متوقع ًا منذ البداية (م � - 12ص . )29
النهاي ��ة� ,أو احلل �أو اخلامتة �أو التطهري وهي مرحلة و�صول ال�شخ�صيات �إىل مراميها ,و�أهدافها,
�إنه ��ا النهاي ��ة املنطقية لأحداث ب ��د�أت لتث ��اب �أو تعاقب ال�شخ�صي ��ات على �أفعالها انظ ��ر النهاية
(� ��ص .)6ففي احلل تكتم ��ل جميع اخلطوط التي ر�سمه ��ا امل�ؤلف بها حكايت ��ه  .وتت�صف بالو�ضوح
والإيجاز والقابلية على الت�صديق (م � - 36ص . )63
�إن ما ورد ال يت�ضمن و�ضع ًا �آليا لعنا�صر البناء يف م�سارات الزمن ,و�إمنا تتحكم يف ت�شكيلة ال�صنعة
الفنية ووحدة التناغ ��م واالن�سجام والتحفيز بني �أجزاء الفعل ,وترتيبها ترتيب ًا احتمالي ًا و�ضروري ًا
يف ن�سق يربط مكونات احلكاية .
الف�صل الثالث� :إجراءات البحث

�أوال :منهج البحث
اتب ��ع الباح ��ث املنهج الو�صفي �أ�سلوب ��ا علميا يف هذه الدرا�سة ،كونه ميث ��ل �أف�ضل املناهج يف حتليل
الأعم ��ال ،في�صفها و�صفا دقيقا ويع�ب�ر عنها كيفيا وكميا و�صوال �إىل ا�ستنتاجات وتعميمات ت�ساعد
يف تطوير املجال الذي نبحثه.
ثانيا :عينة البحث:
مت اختيار وحتديد عينة البحث وفق اخلطوات الآتية:
1 .1امل�سح اال�ستطالعي ملجتمع البحث الذي ا�شتمل على كم كبري من الأفالم الق�صرية واملعرو�ضة
على ال�شبكة الدولية للمعلومات (االنرتنيت).
2 .2امل�س ��ح اال�ستطالع ��ي للمكتبة ال�صوري ��ة يف كلية الفن ��ون اجلميلة ،ق�سم الفن ��ون ال�سينمائية
والتلفزيونية.
وبع ��د امل�سح اال�ستطالعي مت اختيار عينة البح ��ث ب�صورة ق�صدية ،ممثلة عن املجتمع الأ�صلي من
حي ��ث �صالحيتها للتحلي ��ل واىل تنوع امل�ص ��ادر الإنتاجية ،وتنوع �أزمنة العر� ��ض الفيلمي ،من اجل
�إبراز الكيفيات التي ا�شتغلت عنا�صر البناء الدرامي يف زمن الفيلم الق�صري.
ثالثا� :أداة التحليل
ا�ستخل� ��ص الباحث امل�ؤ�شرات من الإطار النظري واملتمثلة بعنا�ص ��ر البناء الدرامي ك�أداة للتحليل
وه ��ي :املقدمة ،ال�صراع ،نقط ��ة انطالق احلدث ،الذروة ،احلدث الهاب ��ط  ،واحلل .انظر �صفحة
رقم (.)9-8
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رابعا :حتليل العينات
العينة رقم ()1
ما هذا؟
ا�سم الفيلم
نيكو�س زوبلو�س
�سيناريو
�إنتاج و�إخراج ق�سطنطني بلوفيز
 5٫30دقيقة
زمن الفيلم
2007
�سنة الإنتاج
ايطاليا
الدولة
-1املنت احلكائي:
�أب يف ال�سبع�ي�ن م ��ن عم ��ره جال�سا م ��ع ابنه ال�ش ��اب الذي يت�صفح جري ��دة على �أريك ��ة واحدة يف
حديق ��ة البيت  ،ي�شاه ��د الأب حركة مثرية بني الأغ�صان  ،في�س�أل ابنه بهدوء وابت�سامة  ،ما هذا ؟
ويجيب ��ه االب ��ن ب�أنه ع�صفور ،ثم يعيد الأب ال�س�ؤال مرة �أخ ��رى مبت�سما تزامن ًا مع حركة الع�صفور
يف احلديق ��ة ،ويجيب ��ه االبن بنربة حادة وقوي ��ة ب�أنه ع�صفور .وبعد برهة يك ��رر الأب ذات ال�س�ؤال
ويجيب ��ه االب ��ن عاب�سا وب�صوت عال  ،ب�أنه ع�صفور ثم بعد برهة ق�ص�ي�رة ي�س�أل الأب ابنه ما هذا؟
في�ص ��رخ االبن بوجه �أبيه مبينا ا�ستفزازه وغ�ضبه م ��ن الأ�سئلة .فينه�ض الأب تاركا ابنه وحيدا يف
احلديقة متوجها �إىل داخل البيت ،ثم يعود ويف يديه دفرت مذكرات فيطلب الأب من االبن �أن يقر�أ
ب�ص ��وت م�سم ��وع ،فيت�ضح �إلي ��ه �إن �أ�سئلة �أبيه كان ��ت �أ�سئلته عندما كان طفال ،فيعان ��ق �أباه ويقبله
ويحت�ضنه بحرارة اعتذارا ملا بدر منه.
-2عنا�صر البناء الدرامي:
املقدمة:
يب ��د�أ ا�سته�ل�ال املقدمة م ��ع بداية الفيلم يف حرك ��ة الكامريا (بان) جلدار البي ��ت من اخلارج مع
ا�ستعرا�ض قائمة العناوين بزمن قدره ( )48ثانية ،ثم تدخل الكامريا �إىل ف�ضاءات حديقة البيت
مبين ��ة املكان والزم ��ان وال�شخ�صيات  .ويف الدقيقة ( ) 1٫05ي�شاه ��د الأب حركة بني الأغ�صان،
تبني للم�شاهد حركة الع�صفور .في�س�أل الأب ابنه ما هذا ؟فينظر االبن ،م�صدر احلركة يف الدقيقة
( ) 1٫22ويجيبه ب�أنه ع�صفور ،كما تت�ضح يف هذه املقدمة طبيعة العالقة بني جفاء االبن لأبيه يف
و�ضعية جلو�سه وان�شغاله يف قراءة ال�صحيفة وتفا�ؤل الأب وفرحته باجللو�س مع ابنه .
2-2ال�صراع:
متث ��ل ال�ص ��راع بني �إرادتني� ،إرادة انفعالية غا�ضبة تفج ��رت يف حلظة ق�صرية عندما �صرخ االبن
بوجه �أبيه ،و�إرادة ودودة وعاطفية هادئة للأب
 3-2نقطة انطالق احلدث:
يبد�أ الفعل ينمو ويتطور يف الدقيقة (  )1٫37عندما كرر الأب ال�س�ؤال ذاته ما هذا ؟
عل ��ى ابن ��ه ،ف�أجابه االبن بن�ب�رة �صوتية تبني انزعاجه م ��ن تكرار ال�س� ��ؤال.ويف الدقيقة ()1٫59
يتح ��رك الع�صفور متنقال بني الأ�شجار ،فيعاود الأب �س�ؤال ابنه ما هذا ؟ في�صرخ االبن بوجه �أبيه
متلفظا كلمة الع�صفور حرفا حرفا والأب يتب�سم له.
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الذروة:
وتب ��د�أ معامل ال ��ذروة يف الدقيق ��ة () 2٫13من الفيلم عندم ��ا يكرر الأب وللم ��رة الرابعة وبلطف
وابت�سام ��ة �أي�ض ��ا ما هذا ؟فينفجر االب ��ن غا�ضبا و�صارخا بوجه �أبيه ال ��ذي تركه واجته �إىل داخل
البيت.
5-2احلدث الهابط:
يف الدقيقة ( ) 2٫19يرتك الأب ابنه جال�سا لوحده يف احلديقة ،متوجها �إىل داخل البيت ،ثم بعد
برهة ق�صرية يعود �إىل ابنه ويف يده دفرت مذكراته ،يجل�س الأب ويت�صفح الأوراق.
فيطل ��ب من ابنه يف الدقيقة ( ) 2٫53ق ��راءة ال�صفحة ب�صوت عال  ،ويف الدقيقة ( ) 3٫08يقر�أ
االب ��ن ب�صوت م�سموع .اليوم ولدي الأكرب الذي بلغ قبل عدة �أيام عامه الثالث ،كان يجل�س معي يف
احلديقة ،وعندما حل �أمامنا ع�صفور ،ولدي �س�ألني ( )21مرة ما هذا يا �أبي ؟ و�أجبته ( )21مرة
انه ع�صفور .كنت �أعانقه يف كل مرة ي�س�ألني ويعيد علي ال�س�ؤال ذاته مرة بعد �أخرى  ،من دون �أن
ي�ستثري ذلك غ�ضبي  ،بل كنت ا�شعر باملودة نحو طفلي الربيء ال�صغري.
6-2احلل :
الأب ي�ستم ��ع �إىل ق ��راءة ابن ��ه مبت�سما ،ويف الدقيق ��ة ( )3٫47يغلق االبن دف�ت�ر املذكرات مذهوال
مم ��ا اكت�شف ��ه ويف الدقيقة ( )3٫58يحت�ض ��ن �أباه ويقبله بح ��رارة وا�ضعا ر�أ�سه عل ��ى كتف �أبيه ،
ويف الدقيق ��ة (  )4٫28تب ��د�أ قائمة العناوين (تايتل ) النهاية على لقط ��ة عامة للحديقة و�أ�صوات
الع�صافري حتى الدقيقة ( .) 5٫30
العينة رقم ()2
الثقب الأ�سود
ا�سم الفيلم
�سيناريو و�إخراج فيل واويل
 2٫49دقيقة
زمن الفيلم
Future short
الإنتاج
بريطانيا
الدولة
2008
�سنة الإنتاج
-1املنت احلكائي
موظ ��ف يعمل وحيدا يف مكتب وا�سع من مكات ��ب ال�شركة يف �ساعة مت�أخرة من الليل ،ويبدو مرهقا
من توقف جهاز ا�ستن�ساخ الأوراق ،في�ضغط على زر الت�شغيل عدة مرات ،ثم ي�ضرب اجلهاز بقدمه،
فتخ ��رج م ��ن اجلهاز ورقة بي�ضاء يف و�سطها بقعة دائرية �س ��وداء ،عبارة عن ثقب ميكن لليد �أو �أي
�ش ��يء بالنفاذ من خالله ،فت ��ارة يختفي فنجان القهوة ومرة يخرج من خ�ل�ال الثقب قطعة حلوى
من الثالجة ،ويف املرة الأخرية يتجه �إىل اخلزانة احلديدية ويل�صق ورقة الثقب الأ�سود على بابها
ومي ��د يده ليخرج رزم ًا من الأوراق النقدية ،ويكرر العملية عدة مرات  ،ثم يدفعه طمعه �إىل دخول
اخلزنة احلديدية عرب الثقب الأ�سود ،فت�سقط الورقة �أر�ضا .ويبقى املوظف �سجني اخلزانة.
-2عنا�صر البناء الدرامي

345

األكاديمي

�إ�شكالية البناء الدرامي يف الأفالم الق�صرية

د .عبد البا�سط حممد علي مهدي

 -1-2املقدمة:
يف لقط ��ة طويلة وبزمن قدره ( )41ثاني ��ة ي�ستعر�ض الفيلم ا�سمه فقط على املكان والزمان وعمل
ال�شخ�صي ��ة عل ��ى جهاز اال�ستن�ساخ �شبه املعطل ،في�ضغط عل ��ى زر الت�شغيل عدة مرات ،ثم ي�ضرب
بقدم ��ه اجلهاز فتخرج منه ورق ��ة بي�ضاء يف و�سطها بقعة دائرية �سوداء كب�ي�رة ،فينظر �إليها غري
مكرتث وي�ضعها جانبا ،ثم يبد�أ اجلهاز بالعمل ،وي�شرب املوظف بقايا قهوته  ،ثم ي�ضع قدح القهوة
على البقعة ال�سوداء يف الورقة ،فيختفي القدح .
 -2-2ال�صراع:
ومتثل يف الفلم مبحاكاة �ساخرة ومريرة بني املوظف والآلة (جهاز اال�ستن�ساخ).
 -3-2نقطة انطالق احلدث :
وتب ��د�أ من الـ( )42ثانية وحت ��ى الدقيقة (. )2٫11ففي اللحظة التي يختفي قدح القهوة يف الثقب
الأ�س ��ود ،يبد�أ الفعل يف االنط�ل�اق ،عندما يفاج�أ املوظف مرعوبا باختفاء قدح القهوة ،ثم ميد يده
روي ��دا وحذرا ليلم�س البقعة ال�سوداء ،فيكت�شف �إنها عبارة عن ثقب فيمد يده فيخرج قدح القهوة،
ث ��م يرف ��ع الورقة �أمام عيني ��ه ،وميد يده مرة �أخ ��رى فتنفذ يف الثقب اال�س ��ود ،ويخرجها مبت�سما،
ويف الدقيق ��ة ( ) 1٫14يتق ��دم �إىل الثالجة ويل�صق الورقة عل ��ى بابها فيخرج قطعة حلوى وي�أكلها
بان�ش ��راح ،ويف الدقيق ��ة ( ) 1٫32ينظ ��ر �إىل غرفة خزان ��ة ال�شركة فيتقدم ويفت ��ح الباب املغلقة
بوا�سط ��ة الثق ��ب الأ�سود  ،ويتجه �ص ��وب اخلزانة احلديدي ��ة ،فيل�صق الورقة عل ��ى بابها وميد يده
ليخرج رزما من الأوراق النقدية ويكرر العملية عدة مرات فرحا بعمله .
 -4-2الذروة:
وتب ��د�أ يف الدقيق ��ة ( ) 2٫12عندم ��ا دفعه طمعه للمزيد م ��ن �سرقة الأموال  ،فق ��رر الدخول �إىل
اخلزانة عرب الثقب الأ�سود .
 -5-2احلدث الهابط :
ويبد�أ يف الدقيقة ( )2٫16عندما ت�سقط ورقة الثقب الأ�سود عن باب اخلزانة �أر�ضا.
 -6-2احلل :
يف الدقيق ��ة ( )2٫20املوظ ��ف داخل اخلزنة ،والأموال خارج اخلزانة  ،وال�سكون يخيم على املكان
�إال من �صوت جهاز اال�ستن�ساخ .ويف الدقيقة ( ) 2٫27تبد�أ قائمة العناوين (تايتل) النهاية.
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العينة رقم ()3
ا�سم الفيلم الك�شك
فكرة و�سيناريو و�إخراج جهاد عبد النا�صر
زمن العر�ض 10٫12دقيقة
بطولة الطفل حممود ،الطفلة �سلمى حنفي
�صاحب الك�شك طارق راتب�	،أم الطفل �سو�سن �أبو دهب
الإنتاج زاد للإعالم والإنتاج
متويل االحتاد الأوربي
�سنة الإنتاج 2009
الدولة م�صر
-1املنت احلكائي:
ق�صة طفل ا�سمه حمودة (� 13سنة)  ،موهوب يف كتابة الأقا�صي�ص والر�سوم ،ترك مدر�سته رغم ًا
عن ��ه ،ليعم ��ل من ال�صباح وحتى منت�ص ��ف الليل يف ك�شك �صغري� ،صاح ��ب الك�شك يف الأربعني من
عم ��ره ،كذاب ومراوغ وقا�سي القلب ميار�س �سلط ��ة الأمر واملالك ،ي�ستغل الظروف ال�صعبة للطفل
يف البي ��ع والتنظي ��ف واحلرا�سة وحمل الأ�شي ��اء الثقيلة وب ��دون اجر  .الطفل ي�شك ��و حالته للطفلة
�سلم ��ى(� 13سنة)  ،واملعجب ��ة بر�سوماته وق�ص�صه  ،الطفلة ت�ستعني ب�أمه ��ا يف م�ساعدة حمودة يف
الع ��ودة �إىل املدر�س ��ة  ،وبع ��د التعارف تقتنع �أم حم ��ودة بعودة ابنها �إىل املدر�س ��ة بعد �أن يئ�ست يف
احل�صول على �أجوره .فيعود الطفل �إىل درا�سته فرحا  ،ومينح جائزة تقديرية لر�سوماته وق�ص�صه
من قبل املدر�سة.
-2عنا�صر البناء الدرامي:
-1-2املقدمة:
ا�سته ��ل الفيل ��م يف الـ( )18ثانية يف عر�ض (تايت ��ل) البداية (جهة التموي ��ل والإنتاج وا�سم الفيلم
فقط) مع �صوت خارجي لطريف ال�صراع �.صاحب الك�شك والطفل حمودة  ،مبينا من خالله جزءا
م ��ن مو�ضوعه حكاية الفيلم  ،وم ��ن الـ()19ثانية وحتى ( )47ثانية يب ��د�أ الفيلم عر�ضه ال�صوري
للطف ��ل حمودة وهو يحمل ب�صعوب ��ة و�أمل �صناديق امل�شروبات الغازية من عربة ال�شحن �إىل الك�شك
يف لقط ��ة طويل ��ة ا�ستعرا�ضية للم ��كان والزمان وال�شخ�صي ��ات وطبيعة العم ��ل  .ويف الـ() 48ثانية
يت�صف ��ح الطف ��ل حمودة دفرت ق�ص�صه ور�سومات ��ه املدر�سية  ،وي�ستذكر (�ص ��وت خارجي) ت�شجيع
املعلم ��ة له  ،وت�صفي ��ق زمالئه الطلبة  .ويف الدقيق ��ة ( ) 1٫27ويف �أثناء الت�أم ��ل لر�سوماته ينظر
�إىل الع ��امل اخلارج ��ي يف ال�ش ��ارع فيتخيل النا�س يف حركتهم عبارة ع ��ن جمموعة من الدمى حتى
الدقيقة .2,25
 -2-2ال�صراع :متثل بني �صاحب الك�شك الذي ميثل اجل�شع والق�سوة يف التعامل مع الأجري (الطفل
حمودة) الذي ميثل الوعي الثقايف وامل�ستقبل املن�شود.
-3-2نقطة انطالق احلدث:
وتب ��د�أ م ��ن الدقيقة ال� �ـ( ) 2٫25حتى الدقيق ��ة ( ) 4٫51ويف ه ��ذه امل�ساحة الزمني ��ة ي�ستعر�ض
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الفيلم جمموعة املواقف والأزمات التي تواجه الطفل حمودة يف عالقاته مع �صاحب الك�شك وبقية
ال�شخ�صيات الفاعلة ،منها امتعا�ض وزجر �صاحب الك�شك للطفل حمودة لأنه غري مكرتث يف تلبية
طلب ��ات الزبائن ،و�أم الطفل حمودة تطال ��ب ب�أجور ابنها و�صاحب الك�شك ي�ؤجل الدفع بحجة عدم
منفع ��ة ابنه ��ا يف العمل لقاء الطفلة �سلم ��ى املعجبة بر�سومات وق�ص�ص حم ��ودة والأخري ي�شكو لها
حاله .طفل �شقي يتل�ص�ص خلف ال�شجرة على حوارات �سلمى وحمودة.
-4-2الذروة:
وتبد�أ يف الدقيقة ( ) 4٫51حني يتجمع جمموعة من الأطفال الأ�شقياء ليال حول الك�شك ويهجمون
على الطفل حمودة  ،ي�ضربونه وميزقون دفرت ر�سوماته ثم يهربون على وقع �صراخ �صاحب الك�شك
 ،ويف الدقيقة ( ) 5٫54وحتى الدقيقة ( ) 7٫25ي�ستعر�ض الفيلم ليال �أمام الك�شك لوحة غنائية
راق�ص ��ة عن الدم ��ى� ،أبطالها ال�شخ�صيات احلقيقي ��ة يف الفيلم ،و�صاحب الك�ش ��ك ،الأم ،الطفلة
�سلمى ،الأطفال الأ�شقياء ،وكل �شخ�صية تف�صح عن رايهاا حول املدر�سة والعمل ..
-5-2احلدث الهابط:
ويب ��د�أ يف الدقيقة ( )7٫26عندما تطل ��ب الأم �أجور ابنها حمودة فريف�ض �صاحب الك�شك جمددا
ويف الدقيقة ( )7٫47تتقدم الطفلة �سلمى و�أمها �إىل حمودة عار�ضة عليه امل�ساعدة يف العودة �إىل
املدر�سة ،فيطلب حمودة التعرف �إىل �أمه ويف الدقيقة ( )8٫30تتعارف العائلتان وتقتنع �أم حمودة
بعودته �إىل املدر�سة بعدما يئ�ست من احل�صول على �أجور ابنها من �صاحب الك�شك.
-6-2احلل:
يف الدقيقة ( )8٫40يتقدم حمودة مبالب�سه املدر�سية �إىل �صاحب الك�شك الذي اخذ موقع حمودة
داخ ��ل الك�شك ،ويعر�ض علي ��ه ح�صوله اجلائزة الأوىل يف م�سابقة املدر�س ��ة والدعوة للم�شاركة يف
م�سابقات ق�ص�ص ور�سوم الأطفال ويف الدقيقة ()9٫05يبد�أ تايتل النهاية .
العينة رقم ()4
كوابي�س
ا�سم الفيلم
�سيناريو و�إخراج ايا�س جهاد
24٫23دقيقة
زمن العر�ض
بطولة مرت�ضى حني�ص ،عبري ها�شم
�إنتاج كلية الفنون اجلميلة -جامعة بغداد
2009
�سنة الإنتاج
الدولة العراق
-1املنت احلكائي:
ق�ص ��ة معلم يف الع�شرينيات من العمر  ،تراوده لي�ل�ا كوابي�س لها عالقة بعمله اليومي يف املدر�سة،
منها �ضربه احد الطلبة بالع�صا لأنه مت�أخر عن الدر�س ،فتعاقبه الإدارة على ذلك ،و�ضرب طالب
�صغ�ي�ر بق�س ��وة مفرطة لأنه رماه بقطع ��ة طب�شور ،فيعاقبه املعلم بعقوبه ا�ش ��د من الأوىل ،وكابو�س
�آخر يتهم هو من قبل الطلبة بقتل الطالب الذي �سقط من ال�سلم �أر�ضا يف التزامن مع نزول املعلم
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ال�سل ��م ،فيعاقب بالإعدام �شنقا .ويف احلقيقة �صباح اليوم ذاته يذهب املعلم �إىل املدر�سة كعادته،
فيفاج� ��أ بان الكوابي� ��س التي مرت عليه تتج�س ��د �أمامه  ،الطالب املت�أخر وال ��ذي �ضربه بالطب�شور
الذي �سقط �أر�ضا ...فيحاول املعلم التخل�ص من هذه الأحداث وذلك بتغري جمرى الأفعال تفاديا
للعقوبات القا�سية التي ر�آها يف احللم .
-2عنا�صر البناء الدرامي:
-1-2املقدمة:
ً
يف الب ��دء ا�سته ��ل املخرج ( )58ثاني ��ة ال�صمت املطلق عن�صرا ت�شويقي ��ا يف عر�ض قائمة العناوين
(تايت ��ل البداية) ،ويف الـ( )59ثاني ��ة وحتى الدقيقة ( ) 6٫23ت�شكل ��ت جمموعة الكوابي�س مكانة
جوهرية يف البداية ،م�ستعر�ضة عنا�صر ال�صراع وال�شخ�صيات والأحداث والأمكنة ،وفكرة موجزة
ع ��ن مو�ضوع ��ة احلكاية دون اخلو�ض يف التفا�صيل و الكيفيات .منه ��ا لقطة عامة للمدر�سة (ا�سود
وابي� ��ض) ولقط ��ة �شاملة ليال للمعل ��م نائما على فرا�ش ��ه مرهقا من الكوابي�س (مل ��ون) لقطة ليد
مقي ��دة ب�سال�سل (ا�س ��ود وابي�ض) احد زمالئه ي�سلم عليه (ا�س ��ود وابي�ض) �ضرب الطالب بق�سوة
(ا�س ��ود وابي� ��ض) لقطة �أخ ��رى �إىل غرفة املعلم تب�ي�ن انه مازال يحلم (ملون) م ��ع �صوت خارجي
للمدير يقر�أ ن�ص العقوبات عليه،لقطة للمعلم يتجول يف املدر�سة (ا�سود وابي�ض) لقطة ليد و�أرجل
مقي ��دة ب�سال�س ��ل يف زنزانة (ا�سود وابي�ض)  ،لقطة الطالب يرمي املعلم بالطب�شور واملعلم ي�ضربه
بق�س ��وة (ا�سود وابي�ض) مع �صوت خارجي للمدير يقر�أ ن� ��ص العقوبات عليه ،لقطة لطالب ي�سقط
�أر�ض ��ا والطلبة يتهمون املعلم بقتله (ا�س ��ود وابي�ض) ،لقطة عامة للمعلم يقف على كر�سي الإعدام
ويل ��ف عنق ��ه بحبل امل�شنق ��ة (ا�سود وابي� ��ض ) مع �صوت خارج ��ي ملجموعة من الطلب ��ة ي�صرخون
(الأ�ست ��اذ ح�س ��ن قتل الطال ��ب نور�س)  ،ي�ستفي ��ق املعلم من نوم ��ه �صباحا يله ��ث مرعوبا من اثر
الكوابي�س (ملون).
-2-2ال�صراع:
ال�ص ��راع يف فيلم كوابي�س �صراع ذات ��ي بني الوعي املتنامي وال�سمو بالأخالق والرتبية وبني الدونية
واالنحط ��اط ال�سلوك ��ي – العنفي يف التعليم والرتبية وقد متثل طريف ال�صراع بني املعلم وجمموعة
من الطالب ال�صغار الذين �شكلوا جوهر �أحداث الكوابي�س.
-3-2نقطة انطالق احلدث:
ا�ست�أث ��رت نقطة انط�ل�اق احلدث يف حركة الأزمات التي مرت به ��ا ال�شخ�صية يف املكان والزمان،
وال�سيم ��ا تلك الكوابي�س الت ��ي توزعت �أجزا�ؤها املتعلقة بالفعل الرئي�س ��ي يف املبنى احلكائي ،ففي
الدقيق ��ة ( ) 6٫24ي�ستعر� ��ض الفيلم الطالب واملعلمات يف �ساحة املدر�سة ،وات�صال خطيبة املعلم
هاتفي ��ا طالب ��ة منه ب�أوامر ونربة �صوتي ��ة متعالية جتهيز البيت وم�ستلزم ��ات الزواج ومن ثم مرور
املعلمة اجلديدة بجانبه .فيتبادالن االبت�سامة مهم ًال ات�صال خطيبته ،ويف الدقيقة ( ) 7٫14تبد�أ
حرك ��ة فع ��ل الكوابي�س تتج�س ��د حقيقة �أمام عيني ��ه عندما �سلم عليه زميله ال ��ذي ر�آه يف احللم يف
امل ��كان والزمان والهيئة التي فيها ،يتفاج�أ املعلم ويق ��ف برهة مذهوال ،ثم مير احللم (فال�ش) يف
ذهنه ،ويف الدقيقة ( ) 7٫57يدخل قاعة الدر�س ويدخل بعده الطالب املت�أخر الذي ر�آه يف احللم،
ينظر �إليه املعلم ،ثم يخرج م�سرعا باجتاه دورة املياه ،يغت�سل ويحاول اال�سرتخاء ثم يك�سر الع�صا
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ويرميها ويرجع �إىل القاعة لي�سمح للطالب املت�أخر يف اجللو�س ،ويف الدقيقة ( ) 11٫41ينظر املعلم
�إىل الطال ��ب ال ��ذي رماه بالطب�شور يف احللم جال�سا بني زمالئ ��ه فيطلب منه تغيري مكان جلو�سه ،
و�أثن ��اء كتابة املعلم ال�س�ؤال على ال�سبورة ويف الدقيقة ( ) 12٫34يرمي الطالب املعلم بالطب�شور ،
واملعلم ال يكرتث وال يلتفت �إليه لكي ال يتحقق احللم والعقوبة ،ثم ي�شارك بقية الطلبة برمي املعلم
بالطبا�ش�ي�ر ،وبعد بره ��ة يلتفت املعلم للطلبة مبت�سما ،ويخرج من القاعة �إىل غرفة الأ�ساتذة وبعد
تنظيف مالب�سه يتذكر الكابو�س الأخري حادثة �سقوط الطالب نور�س واتهام الطلبة للمعلم بالقتل،
فيطل ��ب من زمالئه املعلمني تدري�س املادة ب ��دال عنه ليتخل�ص من مواجهة حدوث احللم ،فريف�ض
زمال�ؤه ،ثم يحاول �أن يت�أخر عن وقت املحا�ضرة �إال �أن املدير يلزمه ب�إعطاء الدر�س.
-4-2الذروة :
تب ��د�أ قم ��ة املواجهة مع الكابو�س الأخري يف الدقيق ��ة (  ) 15٫38اذ يتجه املعلم �إىل قاعة الدر�س.
فيواج ��ه الطال ��ب نور�س �صاحب احللم واقفا �أمامه يف �أعلى ال�سل ��م يف الدقيقة ( )16٫31فيطلب
املعلم منه الذهاب �إىل قاعة الدر�س ،ويف لقطات بطيئة احلركة ومتنوعة الأحجام والزوايا ترافقه
(املو�سيق ��ى) يدخ ��ل املعلم قاع ��ة الدر�س ،ويبد�أ ب�شرح امل ��ادة (من دون ح ��وار) فينظر املعلم �إىل
الطالب نور�س فيعت�صره الأمل واحلزن وبانتهاء الدر�س يف الدقيقة ( ) 18٫06يخرج املعلم م�سرعا
تاركا قاعة الدر�س ،يلحقه الطالب نور�س ليعطيه دفرت املحا�ضرات التي تركها املعلم .وبقية الطلبة
يرك�ض ��ون باجتاه ال�سلم فيق ��ف املعلم �أ�سفل ال�سلم مكان حدوث الفعل ويواجه الطالب نور�س الذي
يه ��وي �إىل الأر� ��ض ،ويف الدقيق ��ة () 18٫29يحت�ض ��ن املعلم الطال ��ب بكلتا يديه قب ��ل �أن يرتطم
بالأر�ض،فينجو الطفل من املوت،وي�صرخ املعلم ب�أعلى �صوته ب�أن نور�س مل ميت .
-5-2احلدث الهابط:
ويب ��د�أ بعد �أ�سبوع من زم ��ن احلكاية ،ويف الدقيقة ( ) 19٫02من زمن العر�ض ،يدخل املعلم قاعة
الدر� ��س ويدخل بعده الطالب املت�أخر ويتكرر الكابو�س م ��رة �أخرى ،ويف الدقيقة ( ) 19٫52ميزق
املعل ��م كرا�س خطة املحا�ض ��رات �أمام الطلبة ويخ ��رج غا�ضبا �إىل ممرات املدر�س ��ة ،ويف الدقيقة
( ) 20٫26يلتقي باملعلمة اجلديدة فتبت�سم له.
-6-2احلل:
يف الدقيق ��ة ( ) 20٫36يق ��ف املعلم قرب املعلمة اجلديدة ،فتت�ص ��ل خطيبته يف الدقيقة (20٫50
)  ،يت�أم ��ل هاتف ��ه ثم يغلقه ،يف الدقيق ��ة ( ) 21٫21يخرج من �إ�صبعه خ ��امت اخلطوبة وي�ضعه يف
جيب ��ه ويتج ��ه يف الدقيقة ( ) 21٫54نح ��و املعلمة مبت�سما ،طالبا منها رق ��م الهاتف ،ويف الدقيقة
( )22٫51تبد�أ قائمة العناوين (تايتل) النهاية حتى الدقيقة (.)24٫23
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الف�صل الرابع

نتائج البحث ومناق�شتها
�1 .1أ�سهم ��ت املقدمات يف عينات البح ��ث اال�ستهالل املكاين و الزم ��اين وعر�ض طريف ال�صراع
وال�شخ�صيات الفاعلة يف املو�ضوعات احلكائية.
2 .2اعتماد (تايتل) البداية جزء من املقدمة يف ا�ستعرا�ض وظائفها الدرامية ،ففي فيلم (الثقب
الأ�سود) ا�ستعر�ض الفيلم عنوانه فقط مع املقدمة يف زمن قدره ( )41ثانية من الزمن الكلي،
ويف فيلم (ما هذا)عر�ض املقدمة يف زمن ( )1,22دقيقة ومن �ضمنها زمن (التايتل)()48
ثانية .وفيلم( الك�شك) عر�ض املقدمة يف زمن قدره ( )2,25دقيقة ومن �ضمنها ( )18ثانية
م ��ن يف زم ��ن (التايتل) .وفيلم (كوابي�س) عر�ض املقدمة يف زم ��ن قدره ()6,23دقيقة ومن
�ضمنها ( )58ثانية من زمن (التايتل).
3 .3تنا�سب ��ت �أزمنة املقدمات يف (عينة البح ��ث) تنا�سبا طرديا مع الزمن الكلي للأفالم ،فكلما
ق ��ل زمن العر�ض الفيلم ��ي ،قلت امل�ساحة الزمنية للمقدمة والعك� ��س �صحيح ،فكلما زاد زمن
العر�ض الكلي للفيلم ،زادت امل�ساحة الزمنية للمقدمة يف عر�ض وظائفها الدرامية .فاملقدمة
يف فيل ��م (الثق ��ب الأ�سود) ( )41ثانية من زم ��ن الفيلم( )2,49دقيق ��ة ،يف فيلم (ما هذا)
( )1,22دقيق ��ة من زمن الفيلم( )5,30دقيق ��ة ويف فيلم الك�شك ( )2,25دقيقة من الزمن
الكلي ( )10,12دقيقة يف فيلم (كوابي�س) فكانت ( )6,23دقيقة من الزمن الكلي ()24,23
دقيقة .
4 .4اعتم ��دت الأف�ل�ام يف عر�ض عن�صر ال�صراع قبل بدء الأح ��داث وتنوعت �أ�شكاله الفنية منها
ال�صراع بني الإن�سان والآلة وال�صراع بني الإن�سان والإن�سان.
5 .5ا�ست�أث ��رت نقط ��ة انط�ل�اق احل ��دث امل�ساح ��ة الزمني ��ة الأكرب يف حرك ��ة الأزم ��ات والتفاعل
وال�ص ��راع التي مرت به ��ا ال�شخ�صيات يف دائ ��رة الأحداث .ففي فيلم الثق ��ب الأ�سود انطلق
الفعل يف الـ ( )42ثانية وحتى الدقيقة ( )2,11متمثال يف اختفاء قدح القهوة ونفاذ اليد يف
الثق ��ب الأ�سود ،و�إخراج قطعة احللوى من الثالجة ،ثم �إخراج رزم الأوراق النقدية واخلزانة
احلديدي ��ة .ويف فيلم ما هذا؟ انطلق الفع ��ل يف الدقيقة ( )1,37حتى الدقيقة ( )2,13التي
متثل ��ت بتك ��رار �أ�سئل ��ة الأب البنه ما هذا؟ وتع ��ددت ردة الفعل وغ�ضب االب ��ن على �أبيه .ويف
فيل ��م (الك�شك) بد�أ الفعل ينمو ويتطور من الدقيق ��ة ( )2,25حتى ( )4,51متمثال يف ر�ؤية
النا� ��س دم ��ى تتحرك ،وعدم االكرتاث يف البي ��ع للزبائن ،وت�أجيل دفع �أج ��ور الطفل من قبل
�صاحب الك�شك ،و�شكوى الطفل حمودة للطفلة �سلمى وتل�ص�ص الطفل ال�شقي لهما ويف فيلم
كوابي� ��س امتدت نقطة انطالق احلدث من الدقيقة ( )6,34حتى الدقيقة ( )15.38متمثال
يف الطلب ��ات التعجيزية خلطيبة املعلم ,ولر�ؤية احلقيقة لكوابي�س جتري واقعة �أمام عينيه يف
املدر�سة.
6 .6اكت�سبت الذروة فاعليتها الزمنية ب�أنها قريبة من احلدث الهابط واحلل ،وفاعليتها الدرامية
يف �إنه ��ا قمة املواجهة بني الإرادات ،وقد جت�سدت يف فيلم الثقب الأ�سود يف الدقيقة ()2,12
عندم ��ا دفع طم ��ع املوظف يف دخوله اىل اخلزانة احلديدية لإخ ��راج اكرب كمية من الأموال،
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ويف فيل ��م ما ه ��ذا؟ جت�سدت الذروة يف الدقيقة ( )2,13عندما ا�شتد غ�ضب االبن على �أبيه.
ويف فلم الك�شك جت�سدت يف الدقيقة ( )4,51عندما هاجم الأطفال الأ�شقياء الطفل حمودة
يف الك�ش ��ك ليال  ،ومزقوا دفرت ق�ص�صه ور�سوماته ويف الدقيقة ( )16,31من فلم الكوابي�س
عندما واجه املعلم الطالب نور�س �صاحب الكابو�س الأخري.
7 .7اعتم ��دت الإح ��داث الهابطة على الإث ��ارة والت�شوي ��ق يف حبكتها املتمثلة يف عك� ��س التوقعات
والإجابات التف�سريية ع ��ن امل�صري املحتمل لفعل ال�شخ�صيات .ففي فيلم الثقب الأ�سود متثل
احل ��دث الهاب ��ط يف �سق ��وط الورقة التي نفذ م ��ن خاللها املوظف داخ ��ل اخلزانة احلديدية
ويف فيل ��م ما هذا؟يف معرفة االب ��ن� ،أن حقيقة �أ�سئلة الأب البنه (ما ه ��ذا) هي �أ�سئلته لأبيه
عندم ��ا كان �صغ�ي�را ويف فيلم الك�شك يف تغيري قناعات الأم يف ع ��ودة ابنها للمدر�سة بعد �أن
كانت الدافع الرئي�سي لرتك املدر�سة  .ويف فيلم كوابي�س ،متثل احلدث الهابط بعودة �أحداث
الكوابي� ��س م ��رة �أخرى يف حياة املعلم بعد �أن جنح يف تغي�ي�ر �أحداثها يف الواقع ليتخل�ص من
العقوبات .
8 .8ات�سم ��ت احللول بقابليتها على الت�صديق والو�ضوح واملنطقية ،ففي فيلم الثقب الأ�سود حتقق
العقاب ل�سوء ت�صرف املوظف ويف فيلم ما هذا؟ يف االعتذار والندم مما بدر من االبن اجتاه
�أبي ��ه ،ويف فيلم الك�شك بعودة الطفل حم ��ودة �إىل املدر�سة والفوز باجلائزة ويف فيلم كوابي�س
بتعلق املعلم باحلياة واملدر�سة
جدول ( )1يبني ا�شتغال عنا�صر البناء الدرامي يف الفيلم الق�صري
ت

ا�سم الفيلم

1
2
3
4

الثقب الأ�سود
ما هذا؟
الك�شك
كوابي�س

املقدمة
ث/د
 41ث
 1.22د
 2.25د
 6.23د

نقطة انطالق احلدث
ث/د
 42ث –  2.11د
 213 – 1.37د
 4.51 – 2.25د
 15.38 – 6.24د

الذروة
ث/د
 2.12د
 2.13د
 4.51د
 15.38د

احلدث الهابط
ث/د
 2.16د
 2.19د
 7.26د
 19.2د

احلل
ث/د
 2.20د
3.47
 8.40د
 21.54د

زمن الفيلم
ث/د
 2.49د
5.30
 10.12د
 24.23د
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