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ملخص البحث
تشترك اغلب الفنون بتوظيف األعمال الفنية لغرض إيصال الدالالت الفكرية والرمزية لغايات بأهداف
محددة في العمل لتحقق معطيات رسالة بأطر تعبيرية وجمالية  ،ويبرز من بينها الخطاب السينماتوغرافي
واملشترك مع الوسائط األخرى في توظيفه دالالت فكرية عبر أدواته واشتغاله  ،باالرتباط والقدرة على انتاج
ً
الوعي والتأسيس لرؤى متعددة  ،فضال عن إضفاء وجهات نظر مختلفة للكشف عن مكنونات تقع بالضد
ً
من املعلن لتؤدي اهدافا تستنتج فكريا ،برؤى تنبثق ضمن السياق العام للسرد الدرامي ويبرز منها معالجة
الخطاب السينماتوغرافي وفي مقدمتها الكوميدي املتمتع بأفق واسعة تكون السيادة فيها ملعالجات فنية
بأنساق متعددة  ،عبر ظاهرة فنية برزت في سرد األحداث الدرامية في اعتماد حلول إخراجية بأساليب
ً
تعبيرية وجمالية الكوميديا و التهكمية و املعالجة والوظيفة ،فضال عن توظيف الشخصية والفعل
الكوميدي و أهم األنواع فيهما عبر الخطاب وبمختلف تنوعاتها التي لها القدرة باإليحاء بمعاني ورسم صور
ذهنية تمنح العمل الدرامي دالالت وإيحاءات تسهم تدفق سردي فكري للكوميديا والتهكمية في الخطاب
السينماتوغرافي .
الكلمات املفتاحية :الدالالت  ،الفكرية  ،الكوميديا ،التهكمية  ،االخطاب  ،الدرامي
اوال  :مشكلة البحث
تنوعت املعالجات اإلخراجية الفنية في الخطاب السينماتوغرافي وفق اشتغال متعدد وبشتى
الوسائل الفكرية والتقنية بهدف إيصال املحتوى واملعنى إلى املتلقي وتحقيق الذائقة الجمالية والفكرية
في تميز وتنوع بمختلف مضامينها ،واملؤسسة على مدى زمني من املعالجة السينماتوغرافية إلى إيجاد
معالجات تسهم في شد انتباه املتلقي وتحقيق اإلثارة والجمال لديه  ،عبر حلول إخراجية إبداعية وهنالك
العديد من األعمال الدرامية تميزت عن غيرها و حظيت باهتمام واسع من بين الكم الهائل من األعمال
الفنية  ،اتسم بعض منها بتنوع وخصوصية في املعالجات إلضفاء قيمة تعبيرية درامية متفردة .
 1قسم الدراسات والتخطيط  /جامعة النهرينmhmdalhdethey@yahoo.com ,
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ً
ً
و بعد اطالع وترقب الباحث للنتاجات الدرامية العربية واملعتمدة نسقا خاصا في سرد األحداث باعتماد
الكوميديا التهكمية سمة سائدة ملجريات الحدث الدرامي في " عالم خاص بأسلوب خاص ،ومثل كل املؤلفين
باعتماد أفالم يصل فيها إلى ذروة معينة في التعبير " )(Farid, 2003, p. 272
وجد أنها تتميز بمعالجات غير تقليدية باالعتماد على توظيف معطيات الكوميديا التهكمية ،ومما تقدم
فأنه يثيره التعرف على تساؤال في( كيفية توظيف وسائل املعالجة الفنية للوسيط السنماتوغرافي في
سرد الحدث ودالالته الفكرية عبرالكوميديا والتهكمية وقيمتها التعبيرية في الخطاب السينماتوغرافي )
ثانيا  :أهمية البحث والحاجة أليه:
تبرز أهمية البحث في التعرض ملوضوع بنائي للعمل الفني في الخطاب الدرامي العربي يكون عماده الرئيس
املعالجة الفنية بتوظيف البحث في الكوميديا والكوميديا التهكمية بشكل خاص إلبراز دالالت فكرية
متعددة ،وتبدو الحاجة للبحث جلية للتصدي ملوضوع معرفي يرتبط بعملية بناء وإنتاج املعنى من خالل
تعدد وظائف الكوميديا والتهكمية وقيمتها التعبيرية  ،والتأكيد على جوانبها ليكون البحث معينا للعاملين في
إنتاج وتنفيذ الدراما في الخطاب السينماتوغرافي  ،وأيضا للطلبة والدارسين والباحثين والعاملين لها.
ثالثا  :أهداف البحث:
تتجلى أهداف البحث في التصدي ملوضوع فني و الكشف عن الدالالت الفكرية و املعالجات و الحلول
اإلخراجية لألحداث الدرامية التي تعتمد الكوميديا و التهكمية بوصفها أداة سرد في الخطاب السينماتوغرافي
فضال عن التعرف إلى طرق توظيفها ومعالجتها .
رابعا  :حدود البحث :
الحد املوضوعي  :يتحدد البحث بدراسة نماذج متنوعة من نتاج الخطاب السينماتوغرافي الدرامي العربي
كون هذه األعمال تتسم باعتماد عنصر فني أبداعي في الكوميديا التهكمية عبر سرد األحداث خالله وكون
هذه األعمال شكلت ذائقة فنية جمالية وتتالءم مع معطيات البحث .
الحد املكاني  :يتحدد البحث في إطاره النظري بدراسة الكوميديا والتهكمية من حيث تركيب املعالجة
والوظيفة و الشخصية والفعل الكوميدي فضال عن أهم األنواع الكوميدية في الخطاب الدرامي العربي
السينمائي .
الحد الزماني  :يتمثل في اختيار تنوع زمني لنتاج السينما العربية يمتد من 1984لغاية 2017باختيار
عينات فيلمية متنوعة للتعرف على توظيف معطيات البحث وبما يتوافق مع مشكلته وتساؤل الباحث .
خامسا  :تحديد املصطلحات:
الداللة" :العالقة التي تربط بين الصورة (الدال) واملفهوم الذهني (املدلول)  ،وتعتمد هذه الرابطة على
وجود (عالمة) تكسب الدال واملدلول صفة تحيلها إلى حقائق معينة مرتبطة بذهن املتلقي" (Cresswell,
)1985, p. 297
الفكر " :هو اعمال العقل في أمر نحله أو ندركه ،اعمال العقل في األشياء للوصول إلى معرفتها  ،ويطلق
املعنى العام على كل ظاهرة من ظواهر الحياة العقلية " )(Masoud, 1967, p. 704
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كوميديا  :وهي عبارة عن " محاكاة ألفعال أناس سيئين  ،ال من ناحية كونهم متصفين برذيلة أو أخرى  ،بل
من ناحية كونهم مضحكين " )(Reda, no history, p. 50
كوميديا  :عبارة عن تمثيل العيوب والرذائل التي تثير الضحك  ،ومن شان الحل في الكوميدي ان يكون
ممتعا ....وهناك فرق بين التراجيدي والكوميدي فنفس اإلحساس أو الغريزة  ،كالبخل والنفاق والحب  ،كل
حسب درجته من العنف  ،وحسب ما يسببه من حوادث بسيطة  ،أو شقاء محقق  ،نقول  :إن نفس
اإلحساس من هذه األنواع يمكن أن يكون أساسا لكوميدي " )(C., 1978, p. 245
ُّ
التهكمية " :هي لون من ألوان البديع ُي َّعبر فيه بعبارة ُيقصد منها ّ
ُ
ضد معناها للتهكم  ،كأن يؤتى فيه بلفظ
البشارة في موضع اإلنذار  ،والوعد في مكان الوعيد  ،واملدح في معرض االستهزاء  ،تهكم فالن على فالن ،
تهكم فالن بفالن  ،تهكم فالن فالنا  ،استهزأ به وأستخف " )(Omar, 2008, p. 303
التعريف اإلجرائي للباحث
الكوميديا التهكمية  :هي أسلوب سردي يعالج إخراجيا وفنيا عبر توظيف عناصر الخطاب السينماتوغرافي
باعتماد مواقف درامية غير متوقعة تثير انفعال املتلقي وسروره وتهكمه  ،برؤية تغاير ما هو مرئي إليصال
ً
مغزى مغاير للمرئي الكوميدي  ،والذي قد يثير شجونا أو الما او فكرا جديدا منافيا لألول في الخطاب
السينماتوغرافي.
السينماتوغراف :عرفها معجم املصطلحات السينمائية بانها " :كاتب الحركة أو مسجل الحركة " (Michel,
)No History, p. 18A
ً
السينماتوغراف " تدل الكلمة في وقت معا على مجموع التقنيات واألساليب السينمائية " (Michel, No
)History, p. 19B
وفي تعريف الحق يتبع التعريف األول بأنه "يغطي ما في الفيلم من وسائل التعبير الخاصة بالصورة
املتحركة  ،كما يغطي من جهة أخرى ما يتأتى من جانب السينما االجتماعي أو التقني أو الصناعي "
)(Michel, No History, p. 19 G
التعريف اإلجرائي للباحث :
الخط اااب الس ااينماتوغرافي :مجموع ةةة التقني ةةات واألس ةةاليب الس ةةينمائية الت ةةي تمث ةةل حرك ةةة الص ةةورة ف ةةي الفل ةةم
الروائي أو الدراما التلفزيونية عبةر رؤيةة فكريةة تتةوالى فيهةا األحةداث لغايةة تعبةر عةن معنةى يتميةز بهةا بةانفراد عبةر
تلك األساليب والتقنيات للصورة املتحركة يوظف عبرها الشكل واللغة والسرد .
املبحث األول  /الكوميديا والتهكم املعالجة والوظيفة
تزامن ةةا م ةةع وج ةةود املس ةةرح وال ةةدراما عن ةةد اإلغري ةةق واليون ةةان وج ةةدت الكومي ةةديا وكان ةةت ت ةةؤدى إل ةةى جان ةةب املأس ةةاة
ُ
مسةةماة فةةي امللهةةاة و قةةد أخةةذت حينهةةا أبعةةادا وآفاقةةا واسةةعة فةةي الةةدراما  ،و صةةاحبتها سةةمة خاصةةة كونهةةا ذات
ط ةةابع س ةةلس ه ةةدف إل ةةى اإلمت ةةاع واإلض ةةحاك  ،الغ ةةرض من ةةه تس ةةلية الجمه ةةور بأح ةةداث تثي ةةر الس ةةعادة والف ةةرح
ً
منبثقةة مةةن الةةدي رام وأغةةاني الطقةةوس واألعيةةاد الدينيةةة  ،و هنةا كانةةت االنطالقةةة لفةةن الكوميةةديا مةةرورا بمراحةةل
ً
تط ةةور متع ةةددة عل ةةى مختل ةةف األزمن ةةة واألمكن ةةة وه ةةي تع ةةد م ةةن أك ةر األن ةةواع انتش ةةارا  ،وص ةةوال إل ةةى الكومي ةةديا ف ةةي
مسةرحيات شكسةةبير والتةي كانةةت تمتةزج مةةع التراجيةدي فةةي تقةديم مشةةاهد امللهةاة قبةةل املأسةاة أو بعةةدها " وهكةةذا
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تتح ةةد الكومي ةةديا م ةةع التراجي ةةدي وه ةةو م ةةا يتجل ةةى ف ةةي أوض ةةا نماذج ةةه ف ةةي درام ةةا العص ةةور الوس ةةطى  ،وخي ةةر ه ةةذه
املسةةرحيات لةةيس فيهةةا سةةذاجة او فجاجةةة بةةل ان مةةن اظهةةر ميزاتهةةا أن لهةةا القةةدرة علةةى التحةةرك خةةالل مجةةاالت
مختلفةة مةن مجةاالت الشةعور دون أن ينةتق ذلةك مةن وحةدتها العضةوية " ) (Merchant, 1979, pp. 36-37
وأصةةل تسةةمية الكوميةةديا نةةابع مةةن " كلمةةة يونانيةةة مركبةةة مةةن لفظةةين  ،األول منهةةا (:كومةةوس ) ومعنةةاه (أكلةةة) .ثةةم
أطلةةق علةةى التهةةزه بعةةد األكلةةة  ،والثةةاني منةةه ( أوذي) ومعنةةاه (غنةةاء) ولقةةد ةكةان يةراد مةةن هةةذا االصةةطالح فةةي األصةةل
نةةوع مةةن حفةةالت الس ةةخرية كةةان يجةةري فةةي امل ةةدن وضةةواحيها  ،لالحتفةةال بأعيةةاد ديونيس ةةوس أل ةةه النبيةةذ  ،وك ةةان
املحتفلون بها يتحللون مةن القيةود االجتماعيةة فيشةربون ويتغنةون ويرقصةون " )(Cresswell, 1985, p. 245 B
حيث تعتمد الكوميديا على أحداث واقعيةة وقةد تكةون معطياتهةا ونتائجهةا بعيةدة عةن الواقةع ومةرت الكوميةديا
بمراحل متعددة واملرحلة األولى كانت تتمثل فةي توظيةف الكةورس والهةزل املةاجن فةي أعمةال أرسةطو وتميةزت بةان
يكةةون هةةدفها األسةةاس ال جةةاء و انتقةةاد السةةل ي مةةن املجتمةةع آنةةذاك  ،فيمةةا تمثلةةت املرحلةةة الالحقةةة بةةالجمع بةةين
ً
التراجيةةدي والكوميةةدي وص ةةوال إلةةى تنةةوع املراح ةةل الالحقةةة م ةةن املعالجةةات الدراميةةة عبره ةةا ،واملنطويةةة بس ةةيادة
عنصر املفاجأة غير املتوقع حيث يثير السخرية والضحك  ،ومنذ املراحةل األولةى لنشةأة السةينما رافقتهةا بةوادر
االتجاه الكوميدي وبعفوية  .إذ يمثل فيلم البستاني لإلخوان لومير البةوادر األولةى النطالقةة عةالم الكوميةديا فةي
الس ةةينما ع ةةام  1895وال ةةذي ل ةةم يتج ةةاوز زمن ةةه الدقيق ةةة الواح ةةدة  ،أال أن ةةه أحت ةةوى عل ةةى عنص ةةر الزم ةةان واملك ةةان
والشخصةةيات والحةةدث ،فأصةةبح بنيةةة متكاملةةة لةةن فيلفةةي تمثةةل فةةي معالجةةة هزليةة كوميدي ةة لفعةةل ورد فعةةل
تمثل في الضغط بقدم أحد الرجال عبةر أنبةوب را الحديقةة املسةتخدم مةن قبةل البسةتاني  ،ليقةوم النظةر إلةى
فوهةةة األنب ةةوب للتعةةرف عل ةةى سةةبب قط ةةع امليةةاه  ،يت ةزامن ذل ةةك الفعةةل م ةةع رفةةع الش ةةخ الخةةر قدم ةةه ولي ةةرا
البسةةتاني باملةةاء علةةى وجهةةه لتبةةدىء مطةةاردة بينهمةةا فةةي رد فعةةل كوميةةدي علةةى فعلتةةه تلةةك  .ومةةع تطةةور االتجاهةةات
واألساليب في نظريات السينما برز أسلوب تميز به شارلي شابلن عبر أداء شخصةية املتشةرد فةي مجموعةة مهمةة
من أفالمه منذ مطلع بدايات القرن التاسع عشر ،والتي مثلت كوميةديا بطريقةة تجمةع بةين الهةزل و التراجيةدي
و اعتم ةةدت عل ةةى الحرك ةةة واإليم ةةاءة واإلكسس ةةوار إليص ةةال املعن ةةى  ،وم ةةن هن ةةا خط ةةت الكومي ةةديا ف ةةي الس ةةينما له ةةا
خصوصةةية بعةةدها مةةن أصةةعب الفنةةون التةةي تخضةةع إلةةى معالجةةات إخراجيةةة خاصةةة بهةةا فةةي البنةةاء الةةدرامي "وفةةي
بحةةث السةةينما الةةدؤوب واملثةةابر عةةن الوسةةائل التةةي تمكنهةةا مةةن خلةةق أسةةاليب ونوعيةةات كوميديةةة جديةةدة لجةةأت
السةةينما العامليةةة إلةةى املؤلفةةات األدبيةةة الشةةهيرة رغةةم أنهةةا ال تقتةةرب مةةن منطقةةة الكوميةةديا لكةةن السةةينما العامليةةة
اسة ةةتطاعت تطو ة ةةع هة ةةذه املؤل ةف ة ةةات لصة ةةالا الكوميدي ة ةةا وبعة ةةد أن أدخلة ةةت عليهة ةةا عناصة ةةر فنية ةةة مختلفة ةةة مثة ةةل
االستعراض والغناء ولتحولها إلى كوميديا " ).(Muhammad, 2009, p. 23
ومةةن خةةالل هةةذا التطةةور التةةاريزي للكوميةةديا بةةرزت توظيفةةات متعةةددة تالمةةس االتجةةاهين الةةواق ي واالنطبةةاعي
وفق أفق متعددة ومعالجةات إخراجيةة تعتمةد رؤى سةردية خاصةة وظهةر مةن بينهةا توظيةف الكوميةديا التهكميةة
بأسةلوب فنةةي يعتمةةد علةةى صةةنع مواقةةف دراميةةة كوميديةةة تسةةهم فةةي شةةد أنتبةةاه املتلقةةي وإدخةةال الب جةةة والسةةرور
ُ
ُ
ُ
ُ
ً
عليةةه  ،وتثيةةر أثةرا راجعةةا لغةةرض إيصةةال مغةةزى منةةافي للسةةخرية والسةةرور ،مانحةةة معنةةى جماليةةا وتعبيريةةا جديةةدا
ُ
ومغةةايرا ملةةا سةةبقه  " .بعةةد ذلةةك تةةأتي مرحلةةة االسةةتدالل واسةةتخراج قضةةية مةةن قضةةية ثةةم اسةةتقراء وحكةةم علةةى
الكلي لوجود ذلك الحكم من جزئيات ذلك الكلي و ستلزم ذلةك اسةتنباط السةتخراج املعةاني والصةور ثةم يكةون
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االسةةتنتاج والسةةيطرة علةةى التجربةةة الجماليةةة " ) (Abda, 1999, p. 135وانطالقةةا مةةن اإلبةةداع فةةي التجربةةة
الجمالية ةةة باملعالجة ةةة اإلخراجية ةةة فة ةةي السة ةةينما ألفة ةةالم الكومية ةةديا  ،فقة ةةد تة ةةم توظية ةةف معطياتهة ةةا طبقة ةةا ألنواعهة ةةا
املتعةةددة ومنهةةا توظيةةف الكوميةةديا التهكميةةة ومحاكةةاة األحةةداث الدراميةةة ومعطياتهةةا  ،فةةالتهكم إضةةفاء حةةديث
ينةةافي سةةياق الحةةديث الجةةاري الغةةرض منةةه إيصةةال رسةةالة معاكسةةة للحةةديث األسةةاس ومنافيةةة لةةه  ،ومةةن هنةةا
تن ةةدرج وتتمة ةةازج الدمعة ةةة بالضة ةةحكة والية ةةأس باألمة ةةل وكشة ةةف الحقة ةةائق والتة ةةي قة ةةد تكة ةون بالسة ةةلب أو اإليجة ةةاب
ً
تحدث سياقا ضمن األحداث الدرامية وحسةب مةا تقتضةيه األفعةال وردودهةا وفةي مواجهةة الواقةع وتناقضةاته "
وال ةةتهكم ل ةةون م ةةن الس ةةخرية وه ةةو يتل ةةبس بغي ةةره م ةةن األغ ةراض فأوله ةةا يتل ةةبس بالس ةةخرية  ،إال ان ةةه بطريق ةةة غي ةةر
مباشةةرة  ،وقةةد يتلةةبس بال جةةاء أو التعةةريض او الدعابةةة ،ولكةةن هنةةاك فةةروق بةةين هةةذه األشةةكال وهةةو أن ال جةةاء
صةةادر عةةن نفةةس غاضةةبة وحاقةةدة  ،والغةةرض مةةن ال جةةاء التجةةريح والتشةةهير ،أمةةا الفةةرق بينهمةةا وبةةين التعةةريض
فهةو ان فةي الةتهكم يصةرح بةةالفكرة املقصةودة علةى عكةس السةةخرية " ) (Al-Waqqad, 2006, p. 132فتوظيةةف
الكومي ة ةةديا التهكمي ة ةةة كمعالج ة ةةة جمالي ة ةةة درامي ة ةةة ف ة ةةي ح ة ةةوارات وأحادي ة ةةث ذكي ة ةةة ض ة ةةمن مش ة ةةاهد س ة ةةينمائية أو
تلفزيوني ةةة متع ةةددة يع ةةد توظيفة ةا درامية ةا بس ةةمات ممي ةةزة تختل ةةف ع ةةن األن ةةواع األخ ةةرى وتكس ةةبها جمالي ةةة فني ةةة
تعبيرية وكعينة تطبيقية فيلمية وظفةت فةي املعالجةة الفنيةة اإلخراجيةة للةتهكم فةي الكوميةديا ف فةيلم مبةروك ابةو
العلمين حمودة ) (Maati, 2008وهو كوميدي عربةي تةدور أحداثةه حةول شخصةية مةدرس لغةة عربيةة يعمةل فةي
إح ةةدى امل ةةدارس الريفي ةةة ف ةةي قري ةةة مي ةةت ب ةةدر ح ةةالوة  ،تض ةةطره معطي ةةات الحي ةةاة لالنتق ةةال للعم ةةل ف ةةي امل ةةدارس
األهلي ةةة ف ةةي الق ةةاهرة طلبته ةةا م ةةن أبن ةةاء كب ةةار املس ةةئولين والتج ةةار ليتفاجة ةأ بع ةةالم مغ ةةاير لعامل ةةه م ةةن حي ةةث الق ةةيم
واملض ةةامين التربوي ةةة لواق ةةع الطلب ةةة  ،وال ةةذي يع ةةالج ب ةةدراما كوميدي ةةة وف ةةق معالج ةةات فني ةةة تهكمي ةةة تنتق ةةد ه ةةذا
الواقةةع وتحاكيةةه عبةةر مشةةهد فةةي مدرسةةته الريفيةةة توز ةةع نتةةائج االمتحةةان علةةى طلبتةةه مةةن كبةةار السةةن فةةي القريةةة
يبدأ بتوز ةع نتةائج االمتحةان والةذي كةان مةن خمسةين درجةة ويتلةو الةدرجات املتدنيةة لشخصةيات الفةيلم وصةوال
إلةى شخصةية إبةراهيم محمةود أبةةو جبةل الرجةةل الشةرير لتمةنح الكةةاميرا عبةر تقاسةةيم وجهةه الحةةادة صةورة ذهنيةةة
لدى املتلقي عن قسوته ليعلن مبروك نتيجته بتهكم بعةد سةؤاله عةن درجتةه ليةدور هةذا الحةوار بينهمةا  :مبةروك
أنةةت جبةةت اثنةةين وسةةتين مةةن خمسةةين بةةاركوا الخوكةةو أبةةو جبةةل  ،وهنةةا اعتمةةدت املعالجةةة اإلخراجيةةة للموقةةف
الكومي ةةدي بتوظي ةةف ال ةةتهكم عب ةةر الح ةةوار إليص ةةال رس ةةالة مفاده ةةا إن أب ةةو جب ةةل اخف ةةق ف ةةي امتحان ةةه أال ان مب ةةدأ
الق ةةوة ه ةةو الس ةةائد وه ةةو م ةةن ي ةةتحكم ب ةةاملواقف والنت ةةائج ويوظ ةةف ت ةةواتر الح ةةديث م ةةن املس ةةار الج ةةد إل ةةى املس ةةار
الكوميةةدي للةةتهكم عل ةةى املس ةةار الج ةاد الظةةاهر والكومي ةةديا املبطنةةة  .وف ةةي مشةةهد آخ ةةر مةةن نف ةةس الفةةيلم ي ةةدخل
املةةدرس مبةةروك فةةي مشةةهد كوميةةدي عنةةد منبةةر جلةةوس مقةةر الق ةرآن فةةي مجلةةس الع ةزاء ويطلةةب اإلذن منةةه ألخةةذ
املةةايكروفون دون موافق ةةة أو ع ةةدهما  ،ليوظةةف املخةةرج املعالج ةةة الفنيةةة الدراميةةة للكومي ةةديا عبةةر الةةتهكم م ةةن
خةةالل مكونةةات الصةةورة فةةي الخطةةاب السةةينماتوغرافي عبةةر الحةةوار واألزيةةاء والةةديكور واألداء التمثيلةةي للشخصةةية
فتتمثةةل أح ةةداث املشةةهد الكومي ةةدي السةةتالم امل ةةذياع م ةةن خطيةةب املنب ةةر والةةدخول ال ةةى مجلةةس الع ةزاء بمالب ةةس
الن ةةوم الداخلي ةةة ليه ةةاجم اح ةةد طلبت ةةه ووال ةةده واح ةةد الحض ةةور بالض ةةرب لي ةةتكلم للحض ةةور عب ةةر امل ةةذياع الناق ةةل
للص ةةوت إل ةةى مكبة ةرات الص ةةوت الخارجي ةةة  ،ب ةةان م ةةن تجتمع ةةون إل ةةى مجل ةةس عزائ ةةه لوالدت ةةه ق ةةد كت ةةب ف ةةي ورق ةةة
االمتح ةةان بح ةةواره ( :األفن ةةدي إل ةةي انت ةةو ع ةةاملينو راج ةةل ج ةةايين تع ةةزوه الم ةةو كت ةةب النه ةةاردة ف ةةي كراس ةةة امتح ةةان
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الصرف والنحو بوس الواوا صا هيك الواوا بةاح ،،،وهللا ولسةه فيكةي نخةوة يةا بلةد ) وهنةا يعةالج املخةرج وظيفيةا
عبةةر الخطةةاب السةةينماتوغرافي الصةةوري املتحةةرك الكوميةةدي باسةةتخدام الةةتهكم املجتمةةع والسةةائد فيةةه كجمةةع
بةةين املتناقضةةات الطارئةةة ومةةا يحةةيط بشخصةةيات الفةةيلم فةةي نظةةرة واقعيةةة إلب ةراز الحقةةائق املؤملةةة والسةةلوكيات
الطارئة التي أثرت سلبا علةى املجتمةع وفةي هةذا املشةهد الكوميةدي الةذي يةراد عبةر الةتهكم اعتمةاد مواقةف دراميةة
غي ةةر متوقع ةةة تثي ةةر انفع ةةال املتلق ةةي وس ةةروره و تهكم ةةه برؤي ةةة تغ ةةاير م ةةا ه ةةو مرئ ةةي إليص ةةال مغ ةةزى مغ ةةاير للمرئ ةةي
الكوميةةدي والةةذي قةةد يثيةةر شةةجون أو األلةةم أو فكةةر جديةةد منةةافي لةةألول فةةي الخطةةاب السةةينماتوغرافي الصةةوري
املتح ةةرك وه ةةو " أس ةةلوب إبة ةراز الحق ةةائق املتناقض ةةة واألفك ةةار الس ةةلبية ف ةةي ص ةةور تغ ةةري بمقاومته ةةا وال ةةرد عليه ةةا
وإيقةةاف مفعولهةةا " ) (Naji, 2014, p. 220ومثلةةت االزيةةاء داللةةة تعبيريةةة جماليةةة مةةن خةةالل تناقضةةها التةةام مةةع
أزيةةاء الع ةزاء املعت ةةادة كونهةةا مالب ةةس مخصصةةة للن ةةوم واملثيةةرة الضةةحك ولكنه ةا فةةي نف ةةس الوقةةت تعب ةةر عةةن تهك ةةم
واضةةا الخةةتالف السةةلوكيات عبةةر تنةةوع األزيةةاء وخروجه ةا عةةن الةةذوق العةةام فةةي اشةةارة وداللةةة واضةةحة إلةةى رفةةض
ذلةةك التص ةرف للجي ةةل الجدي ةةد والتغي ةرات االجتماعي ةةة السةةلبية الطارئ ةةة عل ةةى ال ةةذوق الع ةةام للمجتم ةةع العرب ةةي ،
و سةتعين املخةرج بتوظيةف بالتةي تعبيةري فيةه مفارقةة زمكانيةةة عبةر أخةذ املةذياع والتحةول مةن مقةر القةران الةةى
صةةوته وهةةو يعلةةن عةةن مةةا كتبةةه الطالةةب مةةن عبةةارات فةةي دفتةةره االمتحةةاني وهةةي ....بةةوس الةةواواوا ........ليصةةل إلةةى
صرخة أخيرة وهو في هذا املشهد الكوميدي ليقول ما فيكي نخةوة يةا بلةد وهةو يخةتم املشةهد الكوميةدي بصةرخة
تهكميةةة تعلةةن فيهةةا ان املتغي ةرات التةةي حصةةلت علةةى املجتمةةع أصةةبحت هةةي السةةائدة وان الجميةةع خاضةةع لهةةا وفةةي
هذا داللةة تعبيريةة للتعريةف بالحقةائق املتناقضةة واألفكةار السةلبية عبةر الةدالالت الفكريةة للكوميةديا التهكميةة
ف ةةي الخط ةةاب الس ةةينماتوغرافي الص ةةوري املتح ةةرك كبن ةةاء ومفه ةةوم ملخاطب ةةة املتلق ةةي عقلي ةةا للوص ةةول إل ةةى اله ةةدف
املبتغى من حبكة الفيلم عبر تلك املعالجة الجمالية الفنية .
املبحث الثاني  /الشخصية والفعل الكوميدي التهمكي في الخطاب السينماتوغرافي
تعد الشخصية املحرك األساس إلشهار املحتوى الدرامي للفيلم الروائي بوجه عام والكوميدي بوجه خاص
بالتعاضد مع عناصر الصورة في الخطاب السينماتوغرافي حيث تؤكد السمات والخصائ الذهنية
والوجدانية والفعلية وترابط العالقات بما حولها  ،و تتمتع بأبعاد مادية والتي تعنى بالشكل العام واملظهر
وأوصاف ومالمح الشخصية الكوميدية من أزياء وإكسسوارات وغيرها ،مانحة بعدا ذهنيا للمتفرج يسهم في
منح انطباع سائد عنها واجتماعية شاهرة عن بيئته وانتمائه وعمله وثقافته وهواياته و اهتماماته وأسرته
وغيرها لتؤسس صورة عن الشخصية ونفسية تظهر طباع وميول الشخصية العاطفية واملزاجية
والفلسفية وتعد " الشخصية هي من أهم ال عناصر املؤثرة في العمل  ،بل هي الوسيلة األولى غالبا لسرد
القصة ونقل األفكار ،وجذب انتباه املشاهد واهتمامه " ) (Engineer, 1990, p. 117وللشخصية الكوميدية
في الخطاب السينماتوغرافي خصوصية عبر التميز بمجموعة من السمات توجه األنظار إليه وتزيد الشد
واالنتباه وتثير التشويق واملتابعة عبر الحدث والفعل  ،فال وجود للحدث والفعل دون وجود الشخصية
وهناك مجموعة من التوجهات واالشتراطات العامة ملهارة الشخصية التمثيلية الكوميدية  .ومنها ما جاء به
ستانسالفسكي بأساسيات لتلك املهارة وعلى محورينف " عمل املمثل الداخلي والخارجي فيما يتعلق بنفسه
(التكنيك الداخلي) عمل املمثل الداخلي والخارجي فيما يتعلق بدوره (التكنيك الخارجي)(Barbaro, No " .
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) History, p. 64والتي تتعلق بمجموعة من السمات والخصائ سيتعرض الباحث لها فالخارجية والتي
تمنح انطباعا عن الشخصية الكوميدية ومنها تتعلق باملظهر الخارجي والتي تتمثل في األبعاد الجسمانية من
بدانة او نحول او قصر او طول فضال عن توظيف األزياء واإلكسسوار كالزمة شخصية والتي تسهم في
إيصال املعنى إلى املتلقي ومن األمثلة الفيلمية على توظيف السمات الظاهرية للشخصية الكوميدية فيلم
بوحة ) (al-Din, 2005عينة تطبيقية والتي تدور أحداثه حول تركة ماليه بقيمة خمسمائة ألف جنيه
أودعها والده لدى تاجر مواش ي في القاهرة عن قيمة بيع مواشيه  ،ليبدأ رحلة البحث عنه بهدف استرداد
حقوقه في املبلغ بعد وفاة والده  ،والعمل مع مستلب الحقوق كجزار ومورد لحوم ضمن مجموعته التي
تقوم بتوز ع اللحم الفاسد إلى املواطنين  ،لتتصاعد األحداث إلى مواجهتهم ومجموعته و بالتعاون مع
حبيبته لتقديمهم إلى وجه العدالة  .إذ يعالج املخرج في املشهد االستهاللي للفيلم منح رؤية انطباعية عن
الشخصية الكوميدية بوحة لدى وصوله محطة القطار الرئيسة في القاهرة  ،قادما من القرية تتجسد
معالم الدالالت الفكرية للكوميديا التهكمية عبر توظيف الشخصية ،حيث يتمثل وصول الشخصية
الرئيسية (بوحه) إلى القاهرة وتجواله في محطة القطار مجموعة من األفعال والحركات مثلت األبعاد
الخارجية لشخصيته مجموعة من الدالالت الشكلية الخارجية تمثلت في األزياء واإلكسسوار واملظهر
الخارجي عبر تقاسيم الوجه واألفعال الدالة على كوميدية الشخصية  .املانحة انطباعا فكريا لدى املتلقي
عن جهلها بمدينة القاهرة ،والتعامل بمواقف تنم عن ذلك بمجموعة من األفعال مع الزمان واملكان
والشخصيات األخرى املحيطة  .ووظفت املوسيقى في هذا املشهد عبر تقديمها اإلبعاد النفسية للشخصية
وما مثلت من تصاعد هرموني إلضفاء الشد والتشويق بالتزامن مع فعل الشخصية الرئيسية في املشهد ملنح
مبررات الفعل الغير متزنة باملعالجة االخراجية في " الصوت واإللقاء  ،تعابير الوجه ،التمثيل ،البراعة،
والفصاحة ،والسهولة في التلوين الطبي ي للكلمات والجمل ،أن كل عنصر من هذه العناصر يصل عادة إلى
املستوى الذي طور أليه املمثل قابليته نحو إتقان هذه الجوانب " ) (Galloway, 1970, p. 22وتعمل
املعالجة الفنية اإلخراجية على توظيف جماليات الكوميديا التهكمية ودالالتها عندما يحاول الحصول على
سيارة تقله إلى املذبح دون جدوى  ،ومن املفارقات على الواقع عندما يطلب سيارة تقله إلى شارع الهرم
تتوقف عنده عشرات سيارات األجرة وفي هذا داللة فكرية عبر الكوميديا كتهكم على تغيير وجهات النظر في
املجتمع من الواقعية إلى الهامشية والسطحية والتي تمت بواسطة هذا املوقف  ،فضال عن معالجة
مجموعة من العناصر الخارجية للشخصية الكوميدية ومعالجة املواقف عبر التهكم  ،ومنها عدم التناسب
والتناقض واملفارقة واملهنة والخلق والعادات ،واملظهر املتسم باملرونة الجسدية والتميز في الكالم العالقة
بالبيئة والشخصيات األخرى  ،والحركات البهلوانية  ،أما فيما يتعلق بالتكنيك الداخلي أو املظهر الداخلي
للشخصية الكوميدية التهكمية فهي تعمل على مجموعة من السمات والخصائ والتي ترتكز على الحالة
االجتماعية والنفسية وتواتر وجهات النظر وهي ما تدل على مستوى اإلدراك والوعي الفكري واملواقف
املؤثرة في النفس  ،والتي ينتج عنها تبني مواقف تعتمد تلك البنى املرسخة أو الطارئة لدى الشخصية
الكوميدية والقدرة على التعامل مع املواقف في مظاهر التعبير الداخلية املختلفة ومنها تعبيرات الوجه
املميزة عن الخرين واأليدي مع القدرة على إقناع املتلقي مع إتمام الحوار سمة خاصة عبر طريقة الكالم
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والنطق  ،فيما يعمل السلوك سواء كان منفردا عن الجميع أو مكتسبا من املجتمع املحيط على منح دالالت
فكرية عبر الحوار الكوميدي والذي يفض ي إلى التهكم واملزاج  ،وما يرافقه من عادات وقيم تكون سياقا
كوميديا يتصاعد ضمن املتن الحكائي للعمل الفني ويظهر الجوانب الداخلية لها لتصبح معالجة فنية
جمالية بتوظيف الدالالت الفكرية للكوميديا التهكمية في الخطاب السينماتوغرافي الصوري املتحرك  .عبر
الشخصية الكوميدية ومن األمثلة الفيلمية كعينة بحثية تطبيقية فيلم الكيت كات ) ،(Aslan, 1991إذ
تدور أحداث الفيلم حول شخصية الشيخ ( حسني الكفيف ) وهي تجمع بين ازدواجية فكرية ونفسية و
ظهوره بمستويين تتمثل في شخصية يسمو عليه طابع العقالنية والحكمة وبين جلساته لتعاطي املخدرات
مع رفاقه وادعائه لصفات كثيرة لها تماس مباشر مع أبناء حي الكيت كات  ،تتجسد الشخصية الرئيسة
الشيخ حسني بمجموعة من املواقف التي تجمع بين الشخصية الجادة والشخصية الكوميدية الدرامية
وعلى مجموعة من املشاهد يوظف فيه كمعالجة إخراجية فنية املظهر الخارجي والداخلي إلضفاء التهكم
الكوميدي " ان الشخصية الدرامية تكون ممثلة لتجارب الحياة وأدراك جوهرها  ،بحيث تمتلك من املرونة
والوضوح ما يستخرج عبرها من الدالالت التعبيرية وعليه تؤدي إلى توافر خصائ مميزة لها تثير اإلحساس
واالستجابة الجمالية والعاطفية لدى املتلقي في العرض الدرامي " ) (Abdul Jalil, 2014, p. 71في املشهد
ً
التأسيس ي األول ليال والتي ضمت مجموعة من الشخصيات من املجتمع بدءا من رجال الشرطة املتجولين
لحراسة سكان الحي وهم يسيرون دون اهتمام بالقرب من جلسة تعاطي املخدرات والحشيش في دكان
ً
يفتح بابه من األسفل قليال  ،ليتزامن صوت من خارج الكادر عزف على العود مع غناء ألحد األشخاص
يشيد باألنس والسرور للشلة والصحبة وحالوتها  ،تنتقل الكاميرا إلى داخل الدكان املتخذ مكانا للسهرة
لينهي الشيخ حسني جلسته باستفسار احد جالسها عبر الحوار ( هوه أنت عميت يا شيخ حسني أزاي وسط

ضحكات الجميع  ،ليجيبه بتهكم كوميدي للشخصية أنا أعفى يا غ ي أنا أشوف أحسن منك في النور وفي
الظلمة كمان) وفي هذا توظيف واق ي داخلي للشخصية لعكس صورة االضطراب االجتماعي واالقتصادي
والفكري للمجتمع والذي يؤدي إلى سخرية كوميدية بطريقة تهكمية ممثلة بأحد أشخاص املجموعة الذي
يمثل عينة كبيرة ممن املجتمع ممن يتمتعون بنعمة البصر ،ولكن يفقدون نعمة العقل وهذا ما جسد
وظيفيا عبر املعالجة الفنية وما يرافقه من شيوع االنحراف األخالقي والذي أصبح منتشرا وواقعا ملموسا
لنسبة ال يستهان بها  ،وتمثلت ال سمات الداخلية للشخصية الكوميدية في هذه العينة الفيلمية عبر تقاسيم
الوجه وتميز حركاته والقدرة على إدارة الحوار بطريقة كوميدية توظف تهكميا  ،كما ان ظهور عادات
الشخصية الرئيسية وسلوكه املنحرف في تعاطي املخدرات والحشيش انعكس على حياته بتصرفات غير
منطقية  ،إذ يجسد ذلك في مشهد الحق حيث " ترتبط الشخصية في الفن السينمائي بطبيعة الوظيفة التي
تقوم بها  ،فلكل شخصية وظيفة  ،وان إتمام هذه الوظيفة يؤدي إلى نجاح دورها في بنائية الفيلم كله  ،وان
طبيعة الوظيفة ترتبط بالفعل الذي تقوم به الشخصية  ،خصوصا أن لكل فعل دافعا معينا  ،يراد منه
تحقيق الذات ،وتبرز الشخصية بكونها ذات أفعال متعددة  ،نتيجة املكتسبات  ،أو املثيرات التي تستلهمها
من الواقع الذي تعيشه " ) (Aziz, 2018, p. 99ومنها الشخصية والفعل الكوميدي ودورهما في التهكم
إليصال رسالة ما في الخطاب الدرامي السينماتوغرافي الصوري املتحرك .
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املبحث الثالث /معالجة التهكم في األنواع الكوميدية الدرامية
تعد معطيات الخطاب السينماتوغرافي الصوري املتنوعة الزمة ذات اثر في املجتمع عبر تأطير مجموعة من
املواقف واملواضيع في رسالة ذات هدف يتمثل في معادلة اتصالية فنية تعتمد دالالت تعبيرية وجمالية
فنية ،متمثلة في املرسل والرسالة والوسيلة االتصالية واملتلقي واألثر الراجع " وأصبحت هذه الوسيلة في
تطور مستمر خاصة بعد ان قدم لها التطور التكنولوجي والعلفي مزيدا من إمكانيات انطالقها  ،فأصبحت
وسيلة للتعبير تنافس في ذلك العديد من وسائل التعبير التقليدية " ) (Farid, 2003, p. 98 aعبر املعالجات
فنية متعددة ومنها الدراما في الخطاب السينماتوغرافي الصوري املتحرك والتي تحاكي أنماطا متعددة يبرز
من بينها الكوميدي وتوظيف املعالجات اإلخراجية والتهكم عبره لحيز كبيرا من اإلنتاج الفني سواء في
السينما او التلفزيون ومحاكاته للعديد من قضايا املجتمع الحيوية  ،والذي يمنح أنساقا متعددة وظفت
التهكم كوميديا يستعرض الباحث األساسيات  ،ومنها الكوميديا املرتجلة وهي التناول االرتجالي لألداء
الكوميدي مأخوذ عن الفرق الكوميدية االيطالية والتي اكتسبت جماهيرية أثناء القرن السادس عشر وفيها
تستعرض الهفوات اإلنسانية الفجة والخشنة التي تثير الضحك عبر الشخصيات املبتذلة والحركات
السوقية و عتمد الباحث عينة تطبيقية فيلمية تتمثل في شخصية ساذجة تتعاطى مع املواقف بغباء وإثارة
استغراب الخرين بالتصرفات والحركات الخارجة عن الذوق العام فيلم الهلفوت ) ،(Hamid, 1984وتدور
أحداث الفيلم حول شخصية الحمال عرفة القادم من الريف  ،يسكن مع خاله وزوجته و عاني عرفة من
كبت جنس ي نتيجة عدم تمكنه من الزواج لصعوبة توفير مستلزماته وفقره  ،ومن ثم يقترن من وردة
األرملة سيئة السمعة ولتتصاعد معطيات املتن الحكائي في أحداث الفيلم إلى أزمة تتمثل في صراع بين املعلم
عمران الذي يحاول أن يعتدي على زوجة عرفة ينتهي بموت األول بحادث يتهم فيه عرفة  ،في معطيات
ً
املشهد األول ليال يتسلق عرفة الجدار ليصل إلى نافذة غرفة نوم خاله ليشاهد املعلم وزوجته في وضع
صراع على تبادل الرغبات في سرير النوم يتمثل بين مقاومة ورفض الزوجة أمام إصرار برعي على ممارسة
الغرام والحب في تلك الليلة  ،في مشهد كوميدي يمثل تطفل وفضول عرفه من النافذة وسط أفعال
وتقاسيم وحركات مكونات وجهه بمجموعة من اللقطات املتوسطة والتي تدل على التعجب واملفاجأة  ،مما
حدي به وبسذاجته بالتعبير عن املوقف بمخاطبتهم بكلمات ذات مستوى تعبيري بسيط يحمل تهكما
حواريا لشخصيات املشهد عرفة  :حتروح النار يا برعي  ،خليك حنين يا برعي  ،مش كدة يا برعي  ،ريح الولية
ي ابرعي  ،ليثير انتباههم و هرب باتجاه دوار السكن لتمسك به الزوجة وتخاطبه  :هي دي عملة تعملها يا
هلفوت انته  ،ليجاوبها  :ده األصول تقفلوا الشباك بدل ما تتفضحوا فضيحة القطط  ،ليقوم خاله بضربه
مع حوار يقول فيه  :دي مراتي حاللي يا هلفوت  ،عرفه :انا كنت فاكر حد بيهزع مكنتش اعرف الحكاية كدة
 ،حيث تتم املعالجة اإلخراجية كوميديا وتهكميا في املعطيات الداخلية والخارجية للشخصيات مع البعد
النفس ي والجسماني واالجتماعي باعتبارها أحدى وسائل اإلضحاك في السينما  .حينما يكون للشخصية
شكل مميز بقبحها يثير السخرية وهذا ما جسد في اغلب سرديات الفيلم  ،ودورها في التهكم إليصال املعنى
عبر الدراما في الخطاب السينماتوغرافي  .فيما تكون الكوميديا الهزلية وتكون حافلة باألعمال العدوانية
ً
والسلوكيات املتناقضة واملداعبات الشعبية لترك تأثير فكاهي بطريقة مبالغ فيها معززا إطاره النظري بعينة
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تطبيقية فيلم الفرن ) (Salam, 1984الجامع بين الدراما التراجيدية والدراما الكوميدية والتهكم موظفا فيها .
تدور أحداثه حول البحث عن حقوق (عوض ) والتي سرقها ( داغر ) صاحب الفرن املستبد بحقوق الناس
من والده عندما كان طفال ولتتصاعد االحداث ويرتبط بعالقة حب مع طعمة  ،املسبب داغر بطالقها من
زوجها لتبدأ معطيات السرد  ،يتقم (عوض) شخصية الشحات و عمل عند داغر الفران في محاولة
للكشف عن مكنوناته لغاية محاولة إرجاع حقوقه املسلوبة  ،وفي املشهد الذي تدخل فيه حبيبته على
عبدو االسكافي في الحي يدور هذا الحوار الكوميدي التهكفي الهزلي . ،فمنذ اللقطات األولى للمشهد يتصاعد
صوت املاكينة مع دخول الكاميرا  zoom inبلقطة متوسطة ومن ثم قريبة لوجه االسكافي وهو يصاب
بالذهول واالندهاا لدخولها بالزي البلدي وتحاول أغراء ه واخذ الشبشب الجديد منه ليدور الحوار
بينهما وهو يحاول وضع الشبشب في قدمها :بتعمل ايه يا عبدو  ،ملا بشوفك يا طعمة بتجهن ياحبة عيني ،
طعمة  :هوا دا الشبشب يا عبدو وهو يقوم بوضعه في قدمها ليجاوبها :الء دا مش الشبشب يا طعمة  ،دا
قل ي  ،طعمة  :طب أشيل رجلي أصلي قلبك يوجعك ...ويمثل الحوار سلوكيات متناقضة وألفاظ خارجة عن
الذوق مثلت معطيات التهكم في الكوميديا الهزلية في الخطاب السينماتوغرافي الصوري املتحرك ،وتمثل "
مواقف مباشرة من حياتنا اليومية ،فإنها توسع مفهوم الشخصيات ومدلول املواقف وتبرز قيم التصرفات
واإلعمال ،وبذلك تحقق القدرة على الفهم و وتزيد من اإلحساس" ) (Musa, 1992, p. 11فيما يتثل التهكم
ً
في الكوميديا السوداء وهي تعالج موضوعا جادا بطريقة فكاهية وظريفة  ،تغلف الكوميديا بنبرة منخفضة
داكنة وروح متشائمة و عتمد الباحث عينة تطبيقية فيلمية يحاكي هذا النوع من الكوميديا ف فيلم
القرموطي في ارض النار ) (Nabawi, 2017وتدور معطيات البناء السردي حول شخصية القرموطي
املشهورة بسمة خاصة وهي ك رة األكاذيب التي يطلقها وما ينتج عنها من مشاكل ومواقف والتي تتجاوز حدود
الوطن إلى تلفيق حكايات على املستوى الدولي يكون هو بطلها ويوظف استخدام مستحدثات التكنولوجيا
ودورها في تغيير األحداث ،يسافر لقضاء أجازة الصيف ليقع أسيرا لدى قوى إرهابية  ،وتدور أحداث الفيلم
حول مجموعة من الصراعات ومنها الصراعات الثقافية والحزبية وقضية العاطلين عن العمل في مشهد
يجمع بين القرموطي وابنه قرب القهوة يدور الحوار بينهما األب  :إنا نفس ي أسافر عايز اشتغل  ،القرموطي
 :منته شغال معانا في القهوة  ،االبن  :ودا تسميه شغل واخذ دبلوم زراعة عشان أرص معسل  ،لقطة
متوسطة بزاويا كاميرا من األسفل تظهر ثبات وقوة القرموطي  :دا إلي بيسيخ الشيشة واخذ آداب فلسفة ،
دنته مش وحدك دي مشكلة جيل بأكمله  ،لقطة متوسطة بزاوية كاميرا من األعلى تظهر ضعف االبن :
الطم على وش ي يابا الطم  ،األب :شوف يا بني األيام إلي جايه داخلين على أيام ديمقراطية ......والديمقراطية
يعني حكم األغلبية من الشعب  ،والشعب عبارة عن ايه جاوب  ،االبن :عمال وفئات وفالحين  ،القرموطي :
الء و عواطليه ومثلت الحركات الكوميدية والتنغيم الصوتي والحركة واإليماءة عبر الحوار بين االبن و ابيه
التهكم في الكوميديا السوداء  ،معالجة موضوعا جادا بطريقة فكاهية وظريفة ملوضوعي البطالة
والديمقراطية وضياع أحالم وأهداف الجيل ودورانه في دائرة مغلقة دون جدوى وفشل الحكومات في
احتوائهم وتوظيفهم تحت ذر عة الديمقراطية مع استعراض كوميدي تهكفي للشهادات العلمية والتي تعمل
بأبسط الوظائف وفي اشد املواقف عبر توالد سردي كمعالجات إخراجية جمالية تعبيرية " تزخر به القصة
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السينمائية قائم على قدرة املتلقي على ربط األفكار والتداعيات التي تصورها األحداث من خالل الحبكة " ،
) (Salman, 2013, p. 105عبر الدالالت الفكرية للكوميديا التهكمية وتنوعاتها  ،وهي أسلوب سردي يعالج
إخراجيا عبر توظيف عناصر الخطاب السينماتوغرافي الصوري باعتماد مواقف درامية غير متوقعة تثير
انفعال املتلقي وسروره وتهكمه برؤية تغاير ما هو مرئي إليصال مغزى مغاير للمرئي الكوميدي والذي قد
يثير شجونا أو األما او فكر جديد منافي لألول في الخطاب السينماتوغرافي الصوري املتحرك تعرض لعينة
تطبيقية فلميه لهذا النوع فيما سبق ،وقد استعرض نماذج متعددة ألفالم كوميدية عربية وألشهر املمثلين
الكوميديين ضمن اطاره النظري ممن لهم حضورا وقبوال لدى املتلقين بمختلف شرائحهم  ،ومما تقدم
خرج الباحث بمجموعة من مؤشرات اإلطار النظري كفرضيات يعتمدها في التحليل بعد موافقة السادة
الخبراء تمثلت في التي :
َ
أوال  :تظهر املعالجات اإلخراجية الفنية كبنية جمالية تعبيرية عبر الدالالت الفكرية للكوميديا التهكمية في
الخطاب السينماتوغرافي الصوري املتحرك .
ثانيا ً:يلعب تنوع الكوميديا والتهكمة في الدراما من سوداء وهزلية ومرتجلة كدالالت تعبيرية جمالية فكرية
فيما يؤسس لها عبر املظهر الداخلي والخارجي .
ً
ثالثا  :تعمل مكونات الشخصية الكوميدية تهكميا عبر الفعل على معالجة رمزي وداللي استعاري يسهم في
منح انطباع ذهني للشد واإلثارة والتشويق فضال عن كونه قوة تعبيرية عبر املعالجة اإلخراجية الفنية في
الخطاب السينماتوغرافي الصوري املتحرك
ً
رابعا :يعتمد املعطى الجمالي والتوظيف البالتي لعناصر الوسيط السينماتوغرافي كرابط سارد لألحداث
ومؤسس لتناميها في معطيات املتن الحكائي ضمن الكوميديا التهكمية في الخطاب الصوري املتحرك .
الدراسات السابقة
تناول ااا دراس ااة املاجس ااتير للباح ةةث منه ةةل ج ةةواد محم ةةد والت ةةي كان ةةت بعن ةةوان مه ةةارة أداء املمث ةةل الكومي ةةدي ف ةةي
السةةينما املصةةرية فةةي جامعةةة بغةةداد  ،كليةةة الفنةةون الجميلةةة حيةةث تصةةدى البحةةث ملوضةةوع مقومةةات ومهةةارات
املمثةةل الكوميةةدي فةةي السةةينما املصةةرية والةةذي اعتمةةد تقيةةيم املهةةارة األدائيةةة للممثةةل الكوميةةدي وبيةةان مةةواطن
التفرد والتميز للممثل والتعرف على وسائل اإلضحاك ودور وسائل اللغة الصورة السينمائية في تفعيلها
فيما تناولا دراسة املاجستيرللباحثةة سةعاد حسةن وادي والتةي كانةت بعنةوان دور العناصةر الفنيةة فةي تفعيةل
اإلضةحاك فةي الكوميةديا التلفزيونيةة فةي جامعةة بغةداد  ،كليةةة الفنةون الجميلةة حيةث ركةزت الباحثةة علةى كيفيةةة
تحقيق اإلضحاك في الكوميديا التلفزيونية من خالل املنظومة الفنية في املعالجة اإلخراجية
مة ة ة ة ةةن خ ة ة ة ة ةةالل اس ة ة ة ة ةةتعراض العدية ة ة ة ةةد مة ة ة ة ةةن الدراس ة ة ة ة ةةات السة ة ة ة ةةابقة التة ة ة ة ةةي تناول ة ة ة ة ةةت الكومية ة ة ة ةةديا واإلض ة ة ة ة ةةحاك
فإنهة ة ة ة ةةا تقتة ة ة ة ةةرب فة ة ة ة ةةي أمة ة ة ة ةةاكن مة ة ة ة ةةن معطية ة ة ة ةةات البحة ة ة ة ةةث بة ة ة ة ةةالعموم ولكنهة ة ة ة ةةا تبتعة ة ة ة ةةد عة ة ة ة ةةن أهة ة ة ة ةةداف البحة ة ة ة ةةث
الرئيسة ة ة ة ة ةةية والفرعية ة ة ة ة ةةة واملتمثل ة ة ة ة ة ةةة فة ة ة ة ة ةةي الكشة ة ة ة ة ةةف عة ة ة ة ة ةةن الة ة ة ة ة ةةدالالت الفكري ة ة ة ة ة ةةة و املعالجة ة ة ة ة ةةات و الحل ة ة ة ة ة ةةول
اإلخراجية ة ة ة ة ةةة الفنية ة ة ة ة ةةة لألحة ة ة ة ة ةةداث الدرامية ة ة ة ة ةةة التة ة ة ة ة ةةي تعتمة ة ة ة ة ةةد الكومية ة ة ة ة ةةديا التهكمية ة ة ة ة ةةة بوصة ة ة ة ة ةةفها أداة سة ة ة ة ة ةةرد
ف ة ة ة ةةي الخطة ة ة ة ةةاب الس ة ة ة ةةينماتوغرافي فضة ة ة ة ةةال ع ة ة ة ةةن التعة ة ة ة ةةرف إلة ة ة ة ةةى ط ة ة ة ةةرق توظيفهة ة ة ة ةةا ومعالجته ة ة ة ةةا  .و عة ة ة ة ةةد ذلة ة ة ة ةةك
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مة ة ة ة ةةن أه ة ة ة ة ةةم االختالف ة ة ة ة ةةات ب ة ة ة ة ةةين ه ة ة ة ة ةةذا البح ة ة ة ة ةةث وتلة ة ة ة ةةك البح ة ة ة ة ةةوث  ،مم ة ة ة ة ةةا يض ة ة ة ة ةةع م ة ة ة ة ةةن األهمي ة ة ة ة ةةة العلمي ة ة ة ة ةةة
لهذا البحث في الغور بمعطياته .
اجراءات البحث
منهج البحث  :بما أن البحث الحالي هدف إلى الكشف عن الدالالت الفكرية و املعالجات و الحلول
اإلخراجية لألحداث الدرامية التي تعتمد الكوميديا والتهكمية بوصفها أداة سرد في الخطاب السينماتوغرافي
ً
 ،فضال عن التعرف الى طرق توظيفها ومعالجتها الفنية  ،حيث "يعد املن ج هو الطريقة التي يسلكها الباحث
بغية الوصول إلى اإلجابة عن األسئلة التي انطلقت منها مشكلة البحث "فاملن ج يتمثل في اإلجابة عن السؤال
التي وهو :كيف سيحل الباحث املشكلة" ) (Muhammad Saeed, 1990, p. 94فقد اعتمد الباحث على
املن ج الوصفي(تحليل املحتوى ) كونه أك ر مالئمة لتحقيق تلك األهداف والوصول إلى النتائج املتوخاة
مجتمع البحث  :تكون مجتمع البحث الحالي من مجموعة من األعمال السينمائية العربية املختارة اعتمدت
معالجتها الفنية الدالالت الفكرية و املعالجات و الحلول اإلخراجية لألحداث التي تعتمد الكوميديا والتهكمية
بوصفها أداة سرد في الخطاب السينماتوغرافي الدرامي .
عينة البحث  :بما أن مجتمع البحث يتضمن أعداد كبيرة من األعمال لذلك لجأ (الباحث ) إلى اختيار عينة
قصدية تغطي مجتمع البحث  ،واهم ما تميزت به هذه العينة تكون من الجودة بمكان بحيث تستوعب
مؤشرات التي تم الخروج بها من اإلطار النظري .
أداة البحث  :لغرض تحقيق أعلى قدر ممكن من املوضوعية والعلمية لهذا البحث قام الباحث بعرض
استمارة التحليل املتضمنة مؤشرات اإلطار النظري لغرض التعرف على صالحية فقراتها وقياس األهداف
التي وضعت ألجلها ،وقد ثبتت عدد من املالحظات واعتمادا على معطياتها قام الباحث بتعديل مكونات
االستمارة وبذلك أصبحت جاهزة للتطبيق .
وحدة التحليل  :اعتمد الباحث املشهد وحدة للتحليل الن الفكرة ال تكتمل إال ضمن سياق بنائها ضمن
املشهد الدرامي للعمل السينماتوغرافي
خطوات تحليل العينة  :قام الباحث بمشاهدة عينات البحث عن طريق أقراص مدمجة  DVDملرات
متعددة واختار املشاهد التي تؤدي الى تحقيق النتائج وتتالءم مع طبيعة الحدث باعتماد آلية التحليل ثم
تحليل عينة البحث .
تحليل عينة البحث :
فيلم  :الناظر صالح ,بطولة :عالء ولي الدين  ،حسن حسني  ،أخراج و قصة  :شريف عرفة  ،سيناريو :
احمد عبد هللا  ،إنتاج  :ماجد الهواري (Al-Hawari, 2000) ،
تدور إحداث الفيلم الكوميدي حول تسلسل تاريزي إلدارة مدارس عاشور وعلى مدى زمني طويل
ً
ً
بدءا من حقبة الفراعنة في املاض ي وصوال للوقت الحاضر في اعتماد من جية صرامة التعامل في تطبيق
ً
القانون وتفانيها في العلم والتعلم  ،وصوال إلى أدارتها من قبل الحفيد ( عاشور صالح الدين) والذي اورث
ادارة املدرسة بعد وفاته إلى ابنه صالح ( عالء ولي الدين) وتتصاعد األحداث بطريقة كوميدية في طريقة
إدارة املدرسة من قبله وهو عديم التجربة باملوضوع ،لتنتج عن عالقة حب بينه و مدرسة املوسيقى
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لتنتهي بوالدة حفيد جديد لعائلة عاشور .مثلت طبيعة البناء الصوري في هذا الفيلم املعتمدة معايير
السرد وفقا ملراحل متعددة زمكانيا عبر التمهيد والتأسيس إلحداث الفيلم في مجموعة من الحقب
ً
التاريخية بدأ بزمن الفراعنة وصوال إلى حقبة عصر الجاهلية  ،ثم مطلع القرن التاسع عشر وامتدادا
أفق الحاضر عبر تسلسل درامي اعتمدت فيه املعالجة الفنية على وسيلتي الحذف واإلضمار كأداة
لالنتقال بمعالجة درامية فنية نتج عنها بنية جمالية تعبيرية ،واعتمد توظيف الكوميديا كدالالت فكرية
ضمن هذا السياق والتي تنم عن تهكم مر بمختلف تلك العصور وعولج بشكل يتبين في مدارس عاشور
بالحقبة الفرعونية وذلك عند مشهد املدرسة الفرعونية  ،واملعلم يوضا لطلبته معنى األلم بجرح طالبه
بالسكين بطريقة كوميدية تهكمية على األحداث في تلك الحقبة  ،وحدوث غزو كبير يساوم عاشور إلى
ترك جواريه مقابل هروبه ويحاكى املشهد بطريقة كوميدية توظف فيها الدالالت الصورية الكتابية تعبيرا
عن املوقف وبكوميديا تهكمية  ،ومن ثم ينتقل إلى حقبة زمن الجاهلية وكيف يكافئ عاشور طلبته
املميزين بالجواري  ،وفي احداث مشهد االختبار يؤسس فيه إلى أسئلة تعجيزية ال اجابة لها وبطريقة
كوميدية هزلية يمنح عاشور نفسه بالجواري بعد كل أخفاقة إجابة لطلبته  ،وفي هذا داللة فكرية
تهكمية كوميدية على تغليب املصلحة الشخصية على املصلحة العامة ،وما يمثل ظاهرة في اغلب
املجتمعات العربية الن  ،وعند االنتقال إلى عصر مطلع القرن التاسع عشر حيث قيام ثورة عرابي في
مصر ويظهر الطلبة يحملون الناظر في هتافات متعددة ومن ضمنها اللف والدوران وهو محمول على
األكتاف  ،وهنا يعتمد املعطى الجمالي والتوظيف البالتي لعناصر الوسيط كرابط سارد لألحداث
ومؤسس لتناميها في معطيات املتن الحكائي ضمن الكوميديا التهكمية في الخطاب السينماتوغرافي مع
ً
اإلسهام في إيصال رسالة إلى املتلقي بان الناظر عاشور ويرمز له بالقائد دوما محمول على أكتاف الناس
محققا أحالمه الفردية بمعزل عن الشعب سواء كان مخطئا أو صائبا  ،فيما تظهر شخصية عاشور
ناظر املدرسة العاشورية وعلى مدى تلك األزمنة والحقب في قمة أبعادها املادية والنفسية واالجتماعية
ضمن بنية السرد وعناصرها بالتعاضد مع املعالجة الفنية الجمالية والتعبيرية في عناصر اللغة
السينمائية عبر تنوع سردي  ،وهنا استخدمت حركة الكاميرا لخلق املؤثر الكوميدي التهكفي  ،فتتحرك
الكاميرا ( )tilt upكما استخدمت زاوية الكاميرا في أحداث املؤثر الكوميدي ،فيما تم توظيف املوسيقى
كعنصر من عناصر ترسيخ الكوميديا التهكمية كمعالجة  ،فيما حفل الفلم في اغلب املشاهد توظيف
ً
املوسيقى التصويرية ذات نسق متغير واملانح انطباعا يترافق مع األداء الكوميدي واملؤثرات الصوتية التي
عملت على تأكيد الجانب الصوري  ، .وفي املشهد الالحق للناظر عاشور عندما يلقي كلمة موجهة
لطالبه عند بد العام الدراس ي في تكوين صوري يمثل شخصيته  ،وبيده عصاه وعلى جانبيه مساعدي
الناظر وصمت وذهول الطلبة من هذه محتويات الكلمة التي هي عبارة عن تهديد ووعيد لهم وفق لإلدارة
املتوارثة لعائلة الناجي  ،فيما يعمل مخرج الفيلم إلى توظيف معالجة جمالية فنية تجمع بين هذا
التكوين املتسم بالشدة والصرامة في التعامل مع الطلبة واملدرسين إلى كوميديا تهكمية عبر الحوار
والكلمات التي نطق بها الناظر موظفا املعالجة االخراجية بتصويره بزاوية نظر للكاميرا من األسفل
إليصال صورة للمتلقي عن كبريائه وجبروته  ،وسط غموض يلف الشخصية بين املظهر الخارجي
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للشخصية والذي يحمل دالالت فكرية عن القوة والتسلط وبين دالالت داخلية حملت في ثناياها
الكوميديا  ،واملنبثقة في ثنايا كلمته واملشيرة إلى تخرج أجيال عبر الحوار الشع ي بالل جة الشعبية من
هذه املدرسة من وزراء ودكاترة و حرامية بكوميديا سوداء تهكمية على إن خريجي العلم ال يعمل كضمانة
أخالقية للبعض  ،من األشخاص في املجتمع ممن وصفهم بالحرامية ومن ثم يعرج بتشجيع طلبته على
شراء الطعمية والفول من حانوت املدرسة  ،أدت هنا تنوعات الكوميديا في الدراما من سوداء وهزلية
وتهكمية ومرتجلة كدالالت تعبيرية جمالية فكرية فيما يؤسس لها عبر املظهر الداخلي والخارجي
للشخصية كمعالجات فنية درامية عبر الكوميديا التهكمية كدالالت فكرية تعبيرية  ،وتتوالى معطيات
السرد واملتن الحكائي وصوال إلى املشهد الذي يجمع عاشور األب وصالح االبن وزوجة عاشور في املشفى
واألب على فراا املوت  ،وهنا تعمل مكونات الشخصية الكوميدية عبر الفعل والتهكم على معالجة
رمزية وداللية في االستعارة ملنح انطباع ذهني يسهم في إضفاء الشد واإلثارة والتشويق على محتوى
املشهد وتعبيريته  ،فضال عن كونه قوة تعبيرية عبر املعالجة اإلخراجية للكوميديا التهكمية في الخطاب
السينماتوغرافي (الشخصيات األب  ،األم  ،االبن  ،تؤدى جمعيها من قبل عالء الدين ولي بطل الفيلم ) إذ
يدور حوار بين أفراد العائلة  ،املشهد نهار داخلي يدور الحوار بين االبن وإالم يا هلل يا ماما  ،األم  :هوا
حيموت يا خويا  ،ما كل مرة مشحططنا وراه في املستشفيات ويخرج سليم زي القرد  ،ثم تقف أمام سرير
الناظر وتخاطبه بتهكم كوميدي  :يا عيني على الحلو ملا تبهذلوا األيام  ،ليجاوبها :بقالي ساعتين في
املستشفى معندكوا رحمة  ،وإنا مفطرتش من الصبح يا ابن الكزمة ،،،،وهنا تلعب تنوعات الكوميديا
في الدراما من سوداء وهزلية وتهكمية ومرتجلة كدالالت تعبيرية جمالية فكرية  ،ملحاكاة واقع مرير
يتمثل في تدني املستوى التربوي للبعض من مشاكل املجتمع ومنها الجانب التعليفي  ،في داللة واضحة
على بنية املجتمع املتمثلة بهذه العائلة الصغيرة  ،وما ينش ئ من دالالت تعبيرية عن العالقات واملضامين
والقيم التربوية السائدة كرمزية بنائية ملجتمع اكبر عولجت فنيا بكوميديا تهكمية تحاكي الواقع
باستخدام وتوظيف الحوار والحركات والنبرات الصوتية الساخرة بين الشخصيات والتي أسهمت في
تجسيد التهكم الكوميدي كداللة فكرية لتصل املعنى إلى املتلقي وتحقيق الهدف املنشد والتي جسدت
املضمون الفكري من خالل معالجة األحداث الواقعية عبر توظيف معطيات املشكلة وهدف البحث
وتستمر أحداث الفيلم بالتصاعد ضمن مبنى املتن الحكائي بنفس وتيرة السياق السردي الكوميدي وفق
تنوعات مختلفة عملت في اغلب مشاهد الفيلم على مفهوم الكوميديا التهكمية  ،وصوال إلى نهاية الفيلم
بوالدة حفيد جديد ملدارس عاشور ليترك نهاية مفتوحة للقادم من األحداث لربما في نتاج قادم ملدارس
عاشور الناجي  ،وبعد أن استعرض الباحث إطاره النظري مستعينا باألمثلة التطبيقية من أفالم ومن ثم
حلل عين ة البحث كعينة بحثية فيلفي تطبيقي خرج الباحث بمجموعة من النتائج واالستنتاجات
والتوصيات تتعلق في موضوعة الدالالت الفكرية للكوميديا التهكمية في الخطاب السينماتوغرافي العربي
كمعطى جمالي وتوظيف بالتي لبنية جمالية فنية تعبيرية عبر املعالجات اإلخراجية .
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• يعمل النسق الكوميدي وتنوعاته على إذكاء معالجات الصورة السينماتوغرافية عبر الدالالت
الفكرية للكوميديا التهكمية في الخطاب الدرامي كما ظهر في عينة البحث .
• كما ظهر في عينة البحث تعمل املعالجة الفنية للدالالت الفكرية للكوميديا التهكمية في الخطاب
ً
السينماتوغرافي بتوظيف إشكاال متعددة من الدالالت التعبيرية والجمالية عبر عناصر اللغة
السينمائية ومعالجتها إخراجيا في تحديد نمط تصاعد اإلحداث ضمن املتن الحكائي .
• تمكنت مكنونات الشخصية الكوميدية تهكميا الداخلية والخارجية بالتعاضد مع املالبس
واإلكسسوار واملعالجة الفنية الرمزية والداللية سرديا على منحه التعبيرية الجمالية وإضفاء
الجو العام كما ظهر في عينة البحث .
• كشفت خطوط السرد املتعددة ضمن عبر الدالالت الفكرية للكوميديا التهكمية في الخطاب
الدرامي على إضفاء عناصر التشويق واإلثارة ومنح جانبا من التوتر والترقب عند املتلقي ضمن
بناء املتن الحكائي كما ظهر في عينة البحث.
• حققت املعالجات اإلخراجية املحاكاة الفنية أذ عملت على إذكاء البناء الدرامي لسرد األحداث
عبر الدالالت الفكرية للكوميديا التهكمية في الخطاب السينماتوغرافي وعمقت اإلحساس باملعنى
املطلوب كما ظهر في عينة البحث .
االستنتاجات
• ان معطيات الدراما الكوميدية وبمختلف تنوعاتها لها القدرة على اإليحاء بمعاني ورسم صور
ذهنية تمنح العمل الدرامي دالالت وإيحاءات تسهم تدفق سردي فكري للكوميديا التهكمية في
الخطاب السينماتوغرافي .
• أن تعاضد معطيات عناصر الخطاب السينماتوغرافي عبر الدالالت الفكرية للكوميديا التهكمية
في إنتاج دالالت تعبيرية وجمالية درامية تمنح الشد والتشويق للمتلقي .
• أن مكنونات الشخصية الكوميدية في الفعل الكوميدي الداخلية والخارجية تسهم بإضفاء
منظومة من العناصر تسهم في إنتاج املعنى عبر الدالالت الفكرية للكوميديا التهكمية في الخطاب
السينماتوغرافي .
• إن توظيف عناصر الخطاب الدرامي تعمل على إضفاء الجو العام للحدث في املعالجات
اإلخراجية بمعالجة الدالالت الفكرية للكوميديا التهكمية في الخطاب السينماتوغرافي .
التوصيات
• االطالع على الظواهر الفنية في الوسيط السينماتوغرافي الصوري املتحرك عبر معالجة األحداث
الدرامية من خالل حلول إخراجية مختلفة باالعتماد الوظيفي على عنصر رئيس من عناصر
اللغة السينمائية وبالتعاضد بينهما .
• توفير مكتبة صورية سينماتوغرافية تعتمد معالجات إخراجية فنية درامية مميزة
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Abstract:
The majority of the arts share a goal directed at employing art works for the purpose of
conveying the intellectual and symbolic connotations in order to work on a directed
message and to achieve expression and aesthetic, and highlights the cinematographic
mediator who shares with the other media in the use of intellectual properties through its
tools and works. Consciousness and establishment of multiple visions with different
views to reveal the intellectual, aesthetic and expressive devices located opposite the
advertiser to perform functions with goals that intellectually deduce, insights and ideas
emerging within the general context of the drama narrative and highlights among the
discourse operators the cinematographer, And the researcher started from the principle of
definition and access to the phenomenon of artistic emerged in the discourse of
cinematography through the narrative of dramatic events through the solutions of exit
based on the expression of comical comedy that contribute to attract the attention of
spectators, as this phenomenon is interesting in the mediator. This vision and the role of
expressive drama, which is carried out through the techniques of solutions and artistic
output to convey the meaning to the spectator and achieve aesthetic taste
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