
 هـ1444-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

503 

 
ّ
ـيـنـمـب الـمـرئـيـ

ّ
 ـتالس

 
ّ
 رد األدبيعبــر حـــركت الكـــبميــــرا وانعكبسبتهب يف الس

 جملمىعت خمتبرة من قصص النبشئت (
ٌ
 ) دراست

 

 أ.د. حسين عمي عبد الحسين الدخيمي
 التربية / قسم المغة العربيةجامعة ذي قار / كمية 

 أ.أزىار فنجان صدام اإلمارة
 جامعة ذي قار / كمية التربية لمبنات / قسم المغة العربية

dr.hassein.A.adbel@utq.edu.iq 
 :الممخص

تعد تقنية ) حركة الكاميرا ( من التقنيات السينمائية المرئية بوصفيا قاعدة أساسية يقوم       
مما ُيحدث تواشًجا وتالحًما بين الفنينوىو ما سيشكّْل  ،عمييا كيان المغة السينمائية في الجانب األدبي 

ي نقطة ثابتة وتحرك أجزاءُه بخط أفقي ف ،فيي تميز في النص القصصي ،موضوع ىذا البحث 
وتتجمَّى معالم الحركة العمودية أو االستدارة العمودية وتظير  ،لمكاميرا أو متحركة كأْن تكون محمولة 

عبر )) حركة آلة التصوير عمى المحور العمودي نزواًل أو صعوًدا ... إذ يمنح ىذا النوع من 
 –مشيد إلى صور متتابعة التوظيف الخطاب القصصي عنصر التشويق والمفاجأة ، ويعمل تقطيع ال

يقاظ حواسو(( . -عمودًيا   إلى شد انتباه القارئ وا 

 (.الّسرد األدبي، حـــركة الكـــاميــــرا ،الّسـيـنـمـا الـمـرئـيـّـةالكممات المفتاحية: )
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Abstract                                                                                  

     The technique of (camera movement) is one of the visual cinematic 

techniques as a basic base upon which the entity of the cinematic language is 
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based in the literary aspect، which creates intercourse and cohesion between 

the arts، which will form the subject of this research. Animated as if it is 

portable، and the features of vertical movement or vertical rotation are 

manifested and appear through ((the movement of the camera on the vertical 

axis down or up... This type of employment gives the narrative discourse the 

element of suspense and surprise، and cutting the scene into consecutive 

images - vertically - to Attracting the reader's attention and awakening his 

senses)). 

Keywords: (visual cinema, movement of the camera, literary narration). 

 

 المبحث األول: المقطة األفقية لحركة الكاميرا

 ،حـدِّا كبًيـرا المغـة السـينمائية والسـرد األدبـي تصل درجة التقارب والـتالحم بينكـلم مـن
الخصـائص التشـريحية لكـلم منيمـا، فكمـا بينيمـاعبر السـمات و ىذا التقـارب  َمْعَممويتجمَّى 

توجـــد خصــــائص خاصـــة بكــــلّْ قســـم منيمــــا عمــــى ســـبيل االنفرادتوجــــد فـــي الوقــــت نفســــو 
 الخصــائص المشـتركة والمتقاربــة أىــم تمـك ومـن ،تجمــع بـين القســمينخصـائص مشـتركة 

يـدة ومتحركـة وثابتـة : كيفية رصد األجزاء في الحدث بمقطات قريبة وبعما يتجمَّى حالو بـ
ومنيـــا الكـــاميرا ذات  ،تختـــزل الحـــدث وتشـــذب داللتـــو بييـــأة كـــاميرا ،وباتجاىـــات متعـــددة
))تشمل حركة آلة التصوير عمى محورىا األفقي وىي بوضع ثابت،  الحركة األفقية التي

 .(ٔ)وىنا تقوم )آلة التصوير/الراوي( بمتابعة الحركة بشكل أفقي((

، التـي (ٕ))بان( التي ىي اختصار لكممـة بانورامـا panوُتسمى المقطة االستعراضية 
ـــل  تعنــي فــي مفيوميــا االصــطالحي ))المشــيد الــذي يكــون واســًعا جــًدا ال يمكــن التعامــــــ

ـــد ـــوم بــو الشــخص عنـــــــــ ـــدة ... وىــذا يشــبو كثيــًرا مــا يقــــــــــ ـــة واحـــــــــ ما معــو، وتصــويره بمقطـــ
 .(ٖ)يشاىد المنظر ببصره((

وعمى صعيد المتابعة التاريخية فـــ))قد كانت كممة لقطة بانورامية ُتستخدم فـي األيـام 
األولـــى لصـــناعة الســـينماح لوصـــف الحركـــة التـــي تؤخـــذ بتـــدوير رأس الكـــاميرا عمـــى خـــط 

عمى أْن تكون حركة الخـط األفقـي ىـذه تجـري ))بـبطء مـن جانـب إلـى جانـب  ،(ٗ)أفقي((



 هـ1444-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال     

 
 

 

 
 

505 

ـــم  ،(٘)تصــوير منظــر كامــل لمشــيد بعيــد مثــل سمســمة جبــال، أو تــــــــــــــالل قريبــــــــــــة((ل وتتــــــــــ
، (ٙ)عبر ))المقطة الجانبية لمكاميرا لمحصول عمى حركـة مسـتمرة، وصـــــــــورة بانوراميــــــــة((

تتمثـل بتتاحـة ))الحركـة عمـى محـور أفقـي، مـن اليسـار إلـى اليمـين أو  وىي في جانبيتيـا
ـــــين(( ـــــاكي حركــــة العــــــــ ـــــع الحــــدث أو تحـــــــــ ، فتقــــوم (ٚ)مــــن اليمــــين إلــــى اليســــار ... تتبــــــــ

وىــذا مــا يمــنح  ،لتجعــل الموضــوع دائــم العالقــة بخمفيتــو ومــا يحــيط بــو ،بتســطيح الصــورة
 .(ٛ)وعمًقا واضًحا الموضوع ُبْعًدا بصرًيا

اســتيداف  -قبـل كـلّْ شـيء -لـذا نجـد أنَّ ))تشـغيل الكـاميرا فـي المـتن السـردي يعنـي
القصد بشـكل مرئـي، بغيـة رفـع إحسـاس المتمقـي بالمسـرود، وتـتمكن مـن تنفيـذ اسـتيدافيا 
ىـــذا عـــن طريـــق ســـموكيا الـــذي تقـــوم بـــو لصـــناعة المقطـــة ... فالكـــاميرا ىـــي التـــي تقـــوم 

 .(ٜ)بوساطة تجزئتو بالمقطة((بتصوير الكل 

عمــى أســـاٍس مـــن ىـــذا يمكـــن القـــول: إنَّ تـــأثير ىـــذه التقنيـــة الســـينمائية عمـــى األدب و 
بوصــفو قاعــدة أساســية يقــوم عمييــا كيــان المغــة الســينمائية فــي بعــض حاالتيــا يمكــن أْن 
ُيحـدث تواشــًجا وتالحًمــا بــين الفنــينح إذ يحــدث أْن ))تنطــوي معظــم المقطــات عمــى حركــة 

 .(ٓٔ)لكاميرا من زاوية إلى أخرى بشكل بسيط وواضح((ا

وىـــــو مـــــا سيشـــــكّْل موضـــــوع ىـــــذا المبحـــــث مـــــن الدراســـــة فيـــــي تتمـــــايز فـــــي الـــــنص 
وتحــرك أجــزاءُه بخــط أفقــي فــي نقطــة ثابتــة لمكــاميرا أو متحركــة كــأْن تكــون  ،القصصــي
 وىذا ما سنحاول رصدُه في النصوص القصصية. ،محمولة

ــ ــا( ٓٛا مبتــدئين بقصــة )حــول العــالم فــي ويمكــن اســتعراض ذلــك تطبيقًي التــي  ،يوًم
فقـــد  ،تتمركـــز أحـــداثيا فـــي أحـــوال الرجـــل الثـــري )فيميـــاس( وخادمـــو المخمـــص )باســـبارتو(

وفـي حـال  ،راىن فيمياس أصدقاءه عمى قيامو برحمو حول العالم ضمن مدة ثمـانين يوًمـا
فيميــاس فــي رحمتــو وقــد تعــرض  ،عــدم تمكنــو مــن األمــر يتوجــب عميــو دفــع نصــف ثروتــو

لكنَّـو  ،فألقى القبض عميو ،لصعوبات ومالحقة المحقق )فيكس( الذي اتيمو بسرقة البنك
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فيمــا  ،التــي بقيــت برفقتــو ،فــي أثنــاء ىــذه الرحمــة اســتطاع إنقــاذ فتــاة ىنديــة تُــدعى )عــودا(
م وتم الزواج بيا. وقد ظنَّ أنَّو خسر الرىانح ألنَّو وصـل يـو  ،بعد عادت معو إلى موطنو

لكـــنَّ خادمـــو المخمـــص وفـــي أثنـــاء ذىابـــو إلـــى الكنيســـة  تمـــام مراســـيم الـــزواج  ،االثنـــين
فسـيده لـم يخسـر الرىـان بعـد:  " كـان فيميـاس جالًسـا عمـى أريكـة  ،يكتشف أنَّو يـوم األحـد

وفــي أحــد أركــان الغرفــة كانــت ىنــاك  ،فــي فرفــة معيشــُو منتظــًرا وصــول خادمــُو الجديــد
 ،ا الســاعات والــدقائق والثــواني واأليــام واألشــير والســنواتســاعة حــائط فريبــة يظيــر بيــ

وكـــان تحـــرك عقـــارب الســـاعة  ،وكـــان فيميـــاس يضـــبط حياتـــو عمـــى عقـــارب تمـــك الســـاعة
جميعيـــا فـــي وقـــت واحـــد مشـــيًدا رائًعـــا كانـــت عقـــارب الســـاعة تشـــير إلـــى الحاديـــة عشـــرة 

 .   (ٔٔ)والنصف إالَّ بضع دقائق فقط ..... "

يجـد أن دالالتـو وأفكـاره يـدوران عمـى محـور الحركـة األفقيـة  المطمع عمى ىذا الـنص
لمكاميرا في نقطة ثابتة فتصور منطمقة من األريكة التي تقعد عمييا الشخصية )فيميـاس( 

وىـذا مـا يمثّْـل نقطـة أساسـية ممتـدة وصـواًل إلـى السـاعة ذات الطـابع  ،في فرفة المعيشـة
 في أحد أركان الغرفة. ،الفنتازي

نَّ المقطة ُأنجزت بخط أفقي حاول األديب بوساطتيا أْن يصب األفكـار وبذلك نرى أ
عبر عرض السـاعة لجميـع األيـام  –فالفنتازيا  ،الرئيسة التي ىيمنت عمى النص مندمًجا

ــــا وســــينمائًيا  ،عالجــــت موضــــوعة الــــزمن –والشــــيور والســــنين  وأرادت التعبيــــر عنــــو أدبًي
اعيــة وزمانيــة تــنظم حيــاة الشخصــية وتبنــي وبذريعــة الفنتازيــا التــي أوحــت بمقاصــد اجتم

))تعد واحـدة مـن أبـرز األشـكال الجديـدة لكونيا األحداث الالحقة فيما بعد عمى أساسياح 
 ،لمتعبير الفنـي التـي يتجـاوز بيـا المنـتد الحـدود التقميديـة لممـألوف المتعـارف عميـو واقعًيـا

وبــالرفم مــن عــدم تغييــر  ،ليــدخل ىــذا الشــكل فــي مظــاىر التغييــر داخــل الشــكل األدبــي
الشــكل الخطــابي المتعــارف عميــو مــن شخصــية ولغــة وأحــداث وزمــن ومكــان ألنَّ الشــكل 

 . (ٕٔ)الفانتازي في األدب يمثل لوًنا أدبًيا داخل عناصر الجنس األدبي ((
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ومن ىنا يتضح لنا أنَّ الفانتازيا ىنا جاءت بدالالت شخصية جديدة إذ ربطت حياة 
وىي عالقة جديـدة بـين األشـياء الجامـدة والكائنـات  ،الزمن )ساعة(الشخصية )فيمياس( ب

 وتعدُّ إحدى وسائل تكوين الصورة المرئية الزمانية المتحركة في النص السردي.    ،الحية

وحين ننتقل إلى قصة )ىايدي( فسنرى أنَّ أحداثيا تتمركز في أحوال الطفمة اليتيمة 
وقـد أعجبـت الفتـاة  ،يسـكن فـي أعمـى الجبـل )ىايدي( التي جاءت لمعيش مع جدىا الذي

لكـنَّ خالتيـا )ريتـا(  ،كمـا تعرَّفـت إلـى أصـدقاء ُجـدد ،بمنزل جدىا والبيئة التي يعيش فييـا
 ،أجبرتيــا عمــى الــذىاب إلــى أحــد المنــازل لمجالســة إحــدى الفتيــات وكانــت تُــدعى )كــالرا(

 وىي فتاة تقعد عمى كرسي متحرك مقابل دفع األموال لخالتيا.

في الواقـع قـد تعرضـت ىايـدي لتعنيـف شـديد وسـوء معاممـة مـن مـدبرة المنـزل. وقـد و 
وبعــد رحيــل الجــدة قضــت  ،حاولــت جــدة كــالرا مســاعدة ىايــدي وتعميميــا القــراءة والكتابــة

فمم ينفعيا الدواء إالَّ في ىـواء الجبـل  ،ىايدي وكالرا وقًتا حزيًنا مرضت ىايدي عمى إثره
ر الطبيب إرس ،المنعش وعمى الرفم مـن حـزن كـالرا عمييـا إالَّ  ،ال ىايدي إلى وطنيافقرَّ

عــادت  ،وحــاولوا إخبــار خالتيــا بــأْن تأخــذىا ولكنَّيــا رفضــت ،أنَّــو أراد مــا ىــو صــالح ليــا
 ،وحاولـت السـير عمـى أقـداميا ،ثم أتت كالرا لزيارتيا في الجبـل ،ىايدي إلى منزل جدىا

 ،رســـي اســـتطاعت التـــدرب عمـــى الســـيروبمســـاعدة ىايـــدي والجـــد وبيتـــر الـــذي حطَّـــم الك
 فتحسَّنت صحتيا بعد كلّْ تمك المحاوالت.

وفــي المجموعــة القصصــية )ىايــدي( نجــد حركــة الكــاميرا األفقيــة فــي قــول الكاتــب: 
))فتح الرجل العجوز ودخمت ىايدي وجـدت نفسـيا فـي فرفـة ذات حجـم مناسـب ىيمنـت 

قابًعـا فـي ركـن وفـي الـركن ا خـر  عمى الطابق األول من الكوخ بأكممو وكان فراش الجد
كانت ىناك مدفأة وفالية كبيرة معمقة فوقيا في الجانب البعيد كـان يوجـد بـاب كبيـر فـي 

ـــاجين ،كانـــت تمـــك ىـــي الخزانـــة ،الحـــائط ـــداخميا مالبســـو وفن  ،فتحيـــا الجـــد كـــان يوجـــد ب
ركضــت ىايــدي إلــى الــرَّف ودفعــت صــرة مالبســيا  ،وأطبــاق وليــم مــدخن وجــبن ،وأكــواب
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أرادت أْن تضـمن عـدم العثـور عمييـا  ،دفعتيا بعيًدا خمـف أشـياء جـدىا ،بأسرع ما يمكنيا
 ثم نظرت بعناية في أرجاء الغرفة وسألت :" أين سأنام يا جدي ؟ " 

 أجابيا قائاًل: " أينما تحبَّين "

ركـن وزاويـة عمـى الحـائط بـالقرب مـن  كانت ىايدي مبتيجة وبدأت فوًرا في تفقد كلّْ 
ووجـدت نفسـيا فـي مخـزن تـبن صـغير  ،رأت ُسمًَّما قصيًرا تعمَّقت إلـى أعمـى ،سرير جدىا

كـان ىنــاك أيًضـا نافـذة مســتديرة  ،كـان ىنـاك كومـة كبيــرة مـن التـبن الجديــد طيـب الرائحـة
 . (ٖٔ)صغيرة في الحائط((

ر المقطة األفقية لمكاميرا من نقطة تأتي صيغة النص وىيأتُو سينمائًيا تحت تصو    
وتتشــكَّل تحــت تــأثير حركتيــا  ،وتمتقطيــا الكــاميرا المحمولــة ،متحركــة وىــي تتسمســل أفقًيــا

 وىي تنتقل أفقًيا. 

 فراش الجد قابع في ركن.  -
 مدفأة وفالية كبيرة في الركن ا خر.  -
 يوجد باب كبير في الحائط في الجانب البعيد )الخزانة(.  -
 نحو الخزانة )تحرك الكاميرا المحمولة معيا أفقًيا(.  ركضت ىايدي -

إنَّ التسمسل السابق لممشاىد األفقية لمكاميرا المحمولة ركَّز عمى موضوعة المكان   
ــِو الــذي يؤســس فيمــا بعــد لمشــعور النفســي لمشخصــية  ــا يــدل عمــى بســاطة البيــت ودفئ ممَّ

يــاج فيــو حيويــة عاليــة بــدليل واالبت ،والــنص يؤكــد ذلــك عبــر مفــردة )مبتيجــة( ،)ىايــدي(
 ،وتحركيـــا معيـــا ،وتنقميـــا مـــع الشخصـــية مـــن الخـــارج إلـــى الـــداخل ،عـــدم ثبـــوت الكـــاميرا

 بحيوية وطاقة عاليتين برزت فييا  الشخصية )ىايدي(.

الجــد( فــي ىــذا الــنص كــان  –كمــا أنَّ الحــوار الــذي دار بــين الشخصــيات )ىايــدي 
فاالسـتعراض الـدقيق  ،وقـد كشـف عـن مكـامن الشخصـيات الذاتيـة ،يحمل آراء الشخوص
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لممكــان عبــر الوصــف المســيب الــذي قدَّمــو كاتــب الــنص دلَّ عمــى مــا تحممــو شخصــية 
فوجدت في ىذا المكان عمى الرفم من بساطتو كلَّ مـا  ،الطفمة اليتيمة من حرمان وعوز

يويــة عاليـــة بــدليل عـــدم فعبــرت بمفـــردة )مبتيجــة( واالبتيــاج فـــي ح ،تحتاجــو فــي حياتيـــا
نما تنقميا مع الشخصية من الخارج إلى الداخل وتحركيا معيا وىذا يدل  ثبوت الكاميرا وا 
عمى تمك الحيوية والطاقة العاليتين المتين توشجت بيما الشخصية )ىايدي( بعـد دخوليـا 

 لبيت جدىا الذي كان مصدًرا لمطمأنينة واألمان ليا.   

فتأتي أحداثيا بالحـديث عـن فرانكشـتاين الـذي أراد أْن يصـنع أمَّا قصة )فرانكشتاين( 
وبعــد  ،كائًنــا مثالًيــا وأْن يبعــث الحيــاة فــي المــواد الميتــة التــي كــان يجمعيــا مــن المستشــفى

تجارب عدة قام بيا استطاع أْن يبعث الحياة في تركيـب جسـد مخيـف فيـر مرفـوب فيـو 
مـــن نبـــذ فـــي المجتمـــع انـــتقم مـــن )مســـ (. ونتيجـــة لمـــا عـــانى منـــو ىـــذا الكـــائن الغريـــب 

بعــد أْن  ،وبعــد ذلــك قتــل صــديقو )ىنــري( ،فقتــل أخــاه )وليــام( ،فرانكشــتاين الــذي صــنعو
 ،وقتـل زوجـة فرانكشـتاين )إليزبيـث( ،رفض فرانكشتاين طمب المس  بأْن يصنع زوجـة لـو

 ثم تسبب في مقتل فرانكشتاين نفسو.                        

دب نـوتردام( تتنـاول شخصـية الـذي وجدتـو باكيـت بـداًل عـن في حين أنَّ  قصـة )أحـ
 ابنتيا الجميمة )أنيس( التي اختطفيا الغجر.

فأخـــذه أحـــد القساوســـة فـــي الكنيســـة  ،كـــان )كوازيمـــودو األحـــدب( فيـــر مرفـــوب فيـــو
ـــَد حاســـة الســـمع ،ليعمـــل فـــي أجراســـيا ـــذلك َفَق ـــا الفتـــاة الصـــغيرة فـــُأطمق عمييـــا اســـم  ،ل أمَّ

ــدا( ــاة الغجريــة التــي أذىمــت الجميــع بجماليــاوقــ ،)إزميرال إلــى الحــدّْ  ،د أصــبحت تمــك الفت
لُيـدبَّر بعـد ذلـك فريـة  ،فـأمر األحـدب باختطافيـا ،الذي أوقع رئيس الشمامسـة فـي فراميـا

ليــتمكن الغجــر بعــد ذلــك مــن  ،اتياميــا بجريمــة قتــل ألجــل أن تصــبح رىينــة فــي الكنيســة
أْن تعرَّفــت إلــى التــرانيم التــي كانــت معمقــة عمــى فالتقــت بوالــدتيا )باكيــت( بعــد  ،تحريرىــا

 قالدة ليا:       
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 " تمعثم بير " الم...م... ممك ؟ لكن أ ليس الممك يعيش في القصر ؟ 

 صاح رجل كبير : " ليس ذلك الممك يا بني ! " 

دفعو الحشد نحو حانة قديمة ميدمة أحاطت الموائد المتسوسة داخميا بالمـدفأة التـي 
توجيت بالنيران وداخميا قدر يغمي أحاط الرجال والنساء الذين كـانوا يجنـون أمـواليم مـن 

قـــال:  ،كـــان الممـــك المزعـــوم يجمـــس عمـــى برميـــل بجانـــب النـــار ،الشـــوارع بييـــر المســـكين 
نائبـو: " أنـزع قيمتـك .. " وعنـدما لـم يتحـرك بييـر تحـرك نحـوه الرجل المبتورة سـاقاه وىـو 

كانت زاوية المعجزات المكان الذي يقضـي فيـو  ،أحد األشخاص وجذبيا من فوق رأسو "
المصــوص والغجــر وفيــرىم مــن الفئــات المعدمــة فــي بــاريس ليــالييم. توىجــت النيــران فــي 

وأحاط بـو الكثيـر مـن  ،كة المنطقةأحاطت المنازل القديمة المتيال ،أرجاء الميدان المتسع
 .(ٗٔ)األشخاص الغرباء وىم يصيحون: ولنأخذه إلى الممك ! إلى الممك ! "

 ،تــأتي مشــاىد ىــذا الــنص ولقطاتــو بصــورة أفقيــة ســينمائية لمكــاميرا مــن محــور ثابــت
وما يتشكَّل بو مـن لقطـات. إنَّ  ،وىي ترصد بظيور أفقي ووضوح ما يرتكز عميو النص

التمـــاىي بـــين األدبـــي والســـينمائي فـــي الـــنص يـــومو بمييمنـــات تحـــرص عمـــى موضـــوعة 
ومـن ىــذه المييمنـات المحرضـة التـي رصــدتيا  ،الظمـم الـذي وقـع عمــى الشخصـية )بييـر(

فضـاًل عـن أفكـار  ،الكاميرا ذات الحركة األفقية )متيدمـة / متسوسـة / النيـران / الغميـان(
وىيــأة الســاقين المبتـورتين التــي عكســت بتــر  ،شـبية فــي كســب المــال ليـؤالء األشــخاصال

وكلُّ ذلك اسُتمد من المخزون السينمائي الـذي يـدل عميـو الـنص  ،الحقائق وعدم اكتماليا
 عبر كاميرتو األفقية.

فالكاتــب حــين وصــف الحانــة القديمــة بالـــ)متيدمة / متسوســة( كشــف بــذلك لممتمقــي 
وأســيم فــي إيصــال  ،ن طبيعــة تمــك الشخصــيات وأفكارىــا فــي ىــذا الــنصعبــر المكــان عــ

 ،فالممك يقعد عمى برميـل بجانـب النـار ،أفكار الشبية في كسب المال ليؤالء األشخاص
ىــذا ينبــو عــن داللــة يقصــدىا الكاتــب فــي إشــارة إلــى أنَّ البــؤس والتيمــيش المــذين يعــاني 
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كمـا أن  ،تمرد عمى األنظمـة والقـوانينمنيما بعض مكونات الشعب دفعاه إلى الخروج وال
ىيــأة الســاقين المبتــورتين جســدت نوعــًا مــن الــربط المنطقــي لبتــر الحقــائق وعــدم اكتماليــا 

 وكل ذلك استمد من المخزون السينمائي الذي يدلو النص عبر كاميرتو األفقية.     

ي ذىـب وعند االنتقـال إلـى قصـة )دراكـوال( نراىـا تتحـدث عـن المحـامي جوناثـان الـذ
 ،ليتضح لو فيما بعد أنو وقع أسيًرا في قصـره الكبيـر ،في رحمة عمل إلى الكونت دراكوال

تعـرض جوناثــان طـوال ىـذه الفتـرة ألحــداث  ،وأنَّ دراكـوال ىـو أحـد مصاصــي دمـاء البشـر
وفــي الوقـت نفســو كانــت  ،وكــان يـدون كــلَّ مـا يــراه فـي دفتــر مذكراتـو ،مرعبـة فــي القصـر

فقد استطاع أحد  ،قتيا )لوسي( تتعرضان لمظروف الغامضة نفسياخطيبتو )مينا( وصدي
وبعــــد  ،ألتقـــى جوناثــــان بمينـــا وتزوجـــا ،ىـــؤالء عـــض لوســــي لتتحـــول إلـــى واحــــدة مـــنيم 

االســتعانة بعــدد مـــن األصــدقاء ومـــنيم الطبيــب )ىيمســـند( اســتطاع إيجـــاد التريــاق الـــذي 
لقضـاء عمـى دراكـوال الـذي فاسـتطاعوا ا ،يشفي الجروح التي يحـدثيا ىـؤالء فـي ضـحاياىم

 كان يختفي في التوابيت نياًرا ويخرج لياًل.       

وفي مجموعة دراكوال نجد حركة الكاميرا األفقية واضحة في قول الكاتب: )) عنـدما 
شـــعر جوناثـــان  ،فـــتح الكونـــت بـــاب الغرفـــة التـــي مـــن المفتـــرض أْن يمكـــث بيـــا جوناثـــان

 رأى ىناك ناًرا متوىجة ودافئة تتـــــوسط الغرفة  ،بشيء من الطمأنينة

 .(٘ٔ)وعشاًء طيًبا قد بسط لو عمى طاولة قريبة ..... ((

ما نمحظو في ىذا النص أنَّ كاتبو أخذ بعرض التفاصيل الجزئيـة لممكـان الـذي يقـيم 
زمـة فيو جوناثان محـاواًل إقنـاع نفسـو بالطمأنينـة وذلـك بتـوافر تمـك الجزئيـات المكانيـة الال

بعـــد شـــعوره بـــالخوف نتيجـــة لقائـــو بالكونـــت دراكـــوال الـــذي أثـــار فـــي نفســـو  ،لإلقامـــة فيـــو
لــذلك نجــد أنَّ الوصــف التفصــيمي لموجــودات المكــان ىــو مــن أعطــى  ،الشــعور بالرعــب

الشخصية شعوًرا باالرتياح وطمأنينة بداًل من القمق واالضطراب المذين كان يشعر  بيما  
 ك المكان.وليس الوصف ا جمالي لذل
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ويمكــن أْن يظيــر نــوع مــن ا لحــاح فــي الموضــوعة ليــذا الــنص عمــى أىميــة نفســية 
 ،بارزة وحاسمة ورئيسة نستدل عمييا بـ)طمأنينة / نـار متوىجـة دافئـة / عشـاء طبًيـا ...(

إذ اتخـــذت ىيـــأة ســـينمائية تتعمـــق بالمقطـــة األفقيـــة لمكـــاميرا المحمولـــة والمتحركـــة بانتقـــال 
فأخـــذت ىـــذه التقنيـــة الســـينمائية  ،صـــية مـــن الخـــارج إلـــى داخـــل الغرفـــةالكـــاميرا مـــع الشخ

بتوفير قيمة مرتبة لفكرة النص األدبية والتناص معيا. كما وتأتي الحركة األفقية لمكاميرا 
 كذلك في قصة )عائمة روبنسون (

فتحطَّمـــت وىـــرب  ،ففـــي إحـــدى الـــرحالت البحريـــة تعرَّضـــت ســـفينة ل مـــواج اليائجـــة
 ،فمم يبَق من ركابيـا سـوى عائمـة مكونـة مـن أب وأم وثالثـة أبنـاء ،ب النجاةطاقميا بقوار 

واتخـذت مـن الجزيـرة التـي نجـت عمييـا مسـتوطنة لمعـيش فـي  ،إذ نجت العائمة من الغرق
واجيــت تمــك  العائمــة صــعوبات العــيش الجديــد والمخــاطر التــي عمييــا أْن  ،بــادئ األمــر

وتسـخير  ،فرادىا استطاعوا التكيف مع البيئة الجديـدةإالَّ أنَّ أ ،تواجييا في وطنيا الجديد
ـــة ،كـــلّْ ا مكانيـــات الطبيعيـــة التـــي تـــوافرت ليـــم  ،واســـتطاعوا إيجـــاد طريقـــة النقـــل البدائي

وكـذلك زراعـة كـلّْ  ،وتوفير الطعام من الطيور والحيوانات وبناء بيـت ليـم فـوق األشـجار
وفــي أثنـاء القيــام بـبعض الــرحالت االستكشــافية  ،وبعـد خمســة عشـر عاًمــا ،مـا يحتاجونــو

عثر االبـن األكبـر عمـى رسـالة ُربطـت فـي رجـل أحـد الطيـور مكتـوب عمييـا أنقـذوا المـرأة 
فقد كانت ىي األخرى قد نجت من فرق سفينة منـُذ  ،فاستطاع العثور عمييا ،ا نجميزية

 ،ود ليبحثـوا عنيـاوقـد بعـث مجموعـًة مـن الجنـ ،وىي ابنـة ضـابط إنجميـزي ،ثالث سنوات
ر والـد الفتـاة أْن  ،تمّكنت ىذه المجموعة فيمـا بعـد مـن العثـور عمـى الفتـاة والعائمـة وقـد قـرَّ

وقـد خيَّـر األب  ،وبعدىا سيأتي مستوطنون جدد إلى ىذه البالد ،يقطن معيم في الجزيرة
االبـن  فاختـار ،واألم أبناءىم بين البقاء في ىذه المستوطنة والرجـوع إلـى بالدىـم األصـل

فيمـا اختـار )جـاك( المكـوث  ،والزواج بالفتاة )جينـي( ،األكبر )فريتز( الذىاب إلى إنكمترا
فـــي حــــين أراد ابـــنيم األصـــغر الــــذىاب إلـــى سويســـرا القديمــــة  ،فـــي الجزيـــرة مــــع والديـــو 

 وكان بتمكانيم العودة في أي وقت. ،وااللتحاق بالمدرسة



 هـ1444-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال     

 
 

 

 
 

513 

ل الكاتب " ضحكنا في بـادئ األمـر وفي قصة عائمة )روبنسون( السويسرية نجد قو 
اقتربــُت ونظــرُت عبــر الثقــب فوجــدت أنَّ ىنــاك  ،لكــن تبــين لنــا بعــد ذلــك أنَّ ىــذا صــحيح

طبقــــة صــــخرية صــــغيرة فحســــب بــــين الكيــــف وبيننــــا ! أخــــذنا نضــــرب جميعنــــا الصــــخر 
ووجــدنا أنَّــو يوجــد كيــف عظــيم بحــق دخمنــا جميًعــا نشــق طريقنــا  ،بحمــاس حقيقــي وفــرح

ثــم رأينـا عمــى ضــوء شــمعة أنَّ كـلَّ أنحــاء الكيــف بموريــة والمعــة  ،صــا طويمــةباسـتخدام ع
مررت إصـبعي عمـى جـدار الكيـف ثـم  ،كل شيء كان مت لًئا ويتقد بجميع ألوان الطيف

 ،كان كيًفا عمالًقا مـن الممـح أرضـيتو مـن الرمـال الجافـة ،لعقتيا وبالفعل كنت عمى حق
 .(ٙٔ)سيكون ىذا مأوى جديًدا رائًعا " 

المطمع عمى ىذا النص القصصي يجد أنَّو يمتزج بحركة الكاميرا األفقية مع صـوت 
ىـذا مـا  ،ىـيمن عمـى شخصـيات الـنص السـردي الضحك والضرب بحمـاس حقيقـي وفـرح

ومـا ذلـك  ونظـرُت(  ،واقتربـت ،دلت عميو ضمائر الجمع وا فراد مًعا في ألفاظ )ضـحكنا
الذي مثـل ليـذه العائمـة مـالًذا آمًنـا  إالَّ محاولة من الكاتب الكتشاف جزئيات ذلك المكان

بعــد أن عانــت مــن التيــو والحيــرة والضــياع فــي الغابــة التــي ىــي فــي حقيقتيــا مــن األمكنــة 
وليـا اسـم يميزىـا وحضـور طبيعـي  ،الواقعية التي ليـا وجـود حقيقـي فـي جغرافيـة ا نسـان

ليـذه العائمـة  (ٚٔ)فضاؤىا مفعم بالحياة وممجـأ آمـن ومثـالي " ،دائرة األسطورة يخرجيا من
كما أن الكاميرا بحركتيـا األفقيـة عمـى ضـوء الشـمعة التـي تعمـل عمـل مـؤثرات بصـرية  ،

 ،تظير الجزئيات بمورية المعة بجميع ألـوان الطيـف بحركـة أفقيـة متحركـة بطيئـة ،فيممية
ا ألرضــية الكيــف بكونيــا مــن الرمــال الجافــة، فتوضــع أعطــت ذلــك المكــان تصــويًرا دقيًقــ

لمكـــاميرا بحركتيـــا األفقيـــة مضـــمرات لغويـــة تـــؤدي إلـــى مســـممات أدبيـــة تموضـــع األدبـــي 
 ،وتعتمد عمـى مراجعـة النقـد األدبـي فـي ضـوء قـراءة النقـد السـينمائي ،بمساءلة السينمائي

ي بالســـينما التـــي وتجعميمـــا يؤسســـان الســـتراتيجية جديـــدة تتمثـــل بعالقـــة الـــنص القصصـــ
 أنتجيا وأعاد استكشافيا بما يتوفل فيو من مؤثرات بصرية وصوتية. 
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يوًمــا(  ٓٛويمكــن أن نجــد حركــة الكــاميرا األفقيــة فــي قصــة )حــول العــالم فــي كمــا 
ـــدأت  والتقـــاط ىـــذا النـــوع مـــن التصـــوير الســـينمائي فـــي قـــول الســـارد:  )) بعـــد الظييـــرة ب

 ،ت بأناس من مختمف األشـكال واألحجـام واأللـوانفاكتظت المدرجا ،الحشود في التجمع
وحضـــر كـــذلك الموســـيقيون الـــذين كـــانوا يعزفـــون بـــاألجراس القرصـــية والطبـــول ا فريقيـــة 

 والنَّاي والطبول والدفوف.

وقــــاموا بتنفيــــذ حركــــاٍت مبيــــرة مــــن التــــدحرج والقفــــز  ،قفــــز الميرجــــون لبــــدء العــــرض    
كان ىناك بيموان يرمـي الشـموع مشـتعمة فـي اليـواء !  ،ممَّا أسعد الحشد كثيًرا ،واالندفاع

 ،وكـــان يطفئيـــا عنـــدما تمـــرُّ بجانـــب فمـــو ويضـــيئيا مـــرَّة أخـــرى ُدون أن يســـقط أَي منيـــا
وكــانوا يــدورون ويقفــزون  ،ومشــى الســائرون عمــى الحبــال عمــى ســمك رفيــع عبــر المســرح

 بدون أن يسقطوا.

فكـانوا يرتـدون مثـل  ،رٍض " لوند نوزز كانت األنظار متجيًة إلى ع ،ورفم كلّْ ذلك    
 ،كما كانوا يضعون أجنحة رائعة ،ا لو القديم " تنجو " الذي كان لديو أنٌف طويل لمغاية

وطوليا خمسٌة وستٌة وحتى عشر أقدام ! لكـن كـان  ،وكانت أنوفيم مصنوعة من البامبو
دحرج الميرجـون بعض ىذه األنوف مستقيًما وا خر معقوًفا وبعضيا بو بثور مضحكة تـ

كان عرًضـا ال يصـدُق !  ،وتمايموا وأدوا حركاٍت بيموانية وىم يضعون تمك عمى وجوىيم
))(ٔٛ). 

يتضـــح لنـــا مـــن خـــالل ىـــذا الـــنص القصصـــي أن دالالتـــو وأفكـــاره يتمحـــوران بحركـــة 
الكاميرا األفقية من نقطة متحركة بدأت برصد الحشود من الناس في المدرجات بمختمف 

جـــام واأللـــوان، األمـــر الـــذي يعطـــي لممتمقـــي مســـاحة أرحـــب لتصـــور تمـــك األشـــكال واألح
االختالفــات الممزوجــة بالســينما الّســمعية التــي أضــافت ديمومــًة حركيــًة ســمعيًة محــددةً بـــ 

الطبول األفريقية والنَّاي والطبول( وتستمر حركة الكـاميرا بتصـويرىا  ،)االجراس القرصية
)البيموان( وطريقة المشي عمى الحبـال بحركـات لحركات الميرجين مركزًة عمى شخصية 
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سريعة خاطفة ثم سرعان ما تنتقـل الكـاميرا عبـر حركتيـا إلـى عـرض آخـر، ىـذا العـرض 
ىو )لوند نوزز( وفيو يرتدي الشخصيات مثل ا لة القديم " تنجو " الذي كان لديو أنـف 

يــل الشخصــيات طويــل لمغايــة مصــنوعة مــن )البــامبو( بشــريط ســينمائي ينقــل المتمقــي لتخ
بحركاتيــا البيموانيــة، بعــد ذلــك انتقمــت الكــاميرا إلــى عــرض ثالــث أقــّل مــا يقــال عنــو أنــو 
مميز وىو )الّتسمق عمى أنوف بعضيم البعض( وصواًل إلى انييار الجميع أرًضا وبـذلك 
أنتيى تصاعد الحدث بمتابعة الحركة التي جمعت بين الّسمعية والحركّية مما يدلُّ داللًة 

عمــى التوافــق بــين المغــة الســينمائية بــدقتيا وحركــة الكــاميرا بتركيزىــا عمــى رســوم  واضــحةً 
 الشخصيات وحركاتيا وأوصافيا المختمفة.

كــذلك تواجينــا الكــاميرا بحركتيــا األفقيــة فــي قصــة )ىايــدي( بقــول الســارد: )) ىــا قــد 
ى البيـت وعندما يبدأ حمول الظالم يجب أن تعـودي إلـ ،اذىبي إلى الداخل ،وصمِت ا ن

 ثم تركيا وصعد الجبل ساحًبا المزلجة خمفو. ،في الحال

كــان فييــا مــدفأًة  ،فتحــت ىايــدي بــاب الكــوخ ودخمــت إلــى الغرفــة الصــغيرة المظممــة
كانـت تجمـس سـيدة عجـوٌز منحنيـة الظَّيـر مـن تقـدَّم العمـر  ،وفي الـركن ،وبدت كالمطب 

 سارت ىايدي نحوىا. ،بيرٍ كانت تغزل الصُّوف فتحولو إلى خيط باستخدام مغزٍل ك

ىل طننِت أنَّني لن أصل إلى ىنا أبدا  ،لقد أتيُت أخيراً  ،قالت: " يوٌم سعيٌد يا جدَّتي
 ؟" .............

وأعتقد  ،مثمما كانت أميا ،نعم فتاٌة صغيرة جميمة ،قالت المرأة األصغر سنَّا: " نعم 
 أنَّ جدىا يعتني بيا ! فيي تبدو بحال طيبة جدَّا ! 

فقـد كانـت تتجـول فـي  ،أثناء ىذا الوقت لم تكن ىايـدي واقفـة فـي مكانيـا فـي مكانيـا
واحـٌد مـن مصـاريع  ،وفجـأًة ىتفـت: " جـدتي ،الغرفة وتنظر باىتمام إلى كلُّ ما يوجـد بيـا
ياًبا محدثًا ضوضـاء أتـرين كيـف ىـو  ،سـيأتي جـدَّي ويصـمحو لـكِ  ،النوافذ يتحرك ذىاًبا وا 

 .                                (ٜٔ)مستمٌر في ضجيجِو ؟ ((
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في ىذا المقطع القصصـي تقـّدم الحركـة األفقيـة لمكـاميرا مـن نقطـة متحركـة بوصـول 
األمر الذي  ،)ىايدي( )ىا قد وصمت ا ن إذ ىي الى الداخل ......( فتنفتح باب الكوخ

المكــان ىيــأ األجــواء لمكــاميرا فــي رصــد ذلــك الكــوخح بوصــفو مظمًمــا مــع أن جزيئــات ىــذا 
أوحـت بدفئـو مـن خـالل رصـد الكـاميرا لممــدفأة فـي حـين أن الزاويـة األخـرى احتـوت عمــى 
)السيدة العجوز( فتقف حركة الكاميرا لمحوار الذي يؤكد عمى الميزة التـي وصـفتيا الجـدَّة 

 لدى ابنتيا.

وتتمحـور حركـة الكـاميرا مــرَّة أخـرى لتصـف تحـول )ىايــدي( فـي الغرفـة ونظرىـا إلــى 
وحركتيا بتوظيف الّسينما الّسمعية مع الحركية لتعطي داللًة واضـحًة عمـى أىميـة  النوافذ

 جزئيات المكان الذي تجُد فيو الشخصيات األمان واليدوء والراحة والسكينة. 

كمــــا وتشــــّكل الكــــاميرا بحركتيــــا األفقيــــة جــــزءًا أساســــيًا مــــن تصــــوير أحــــداث قصــــة  
د ا تـــي:  )) بـــدأت فـــي حـــزم أمتعتـــي فـــي )فرانكنشـــتاين( ولعـــلَّ ىـــذا واضـــح بقـــول الســـار 

وبحمــول وقــت مـا بعــد الظييــرة كــان قـد تبقــى لــي شــيء  ،الصـباح البــاكر مــن اليـوم التــالي
وكانت  ،استجمعت كل شجاعتي وفتحت الباب ،واحد أفعمو أال وىو جمع أدوات المعمل

 فتو.وكان ىذا ىو الدليل عمى الوعد الذي أخم ،أجزاء عممي متناثرة في كل األرجاء

 ،ثـم أخـذت الكـائن المسـكين لمخـارج ،في بادئ األمر نظفت معداتي وطرحتيا جانًبـا
وفيما انتبيت من عممي كان الميل قـد  ،وتموت عميو صالة قصيرة ثم دفنتو بجانب البيت

لكنني كنت قد  ،من ا من أن أنتظر حتى الصباح كي أعبر الماء بقاربي ،أرخى سدولو
 . (ٕٓ)عقدت العزم ((

ىنــــا أمــــام نــــّص يتضــــح فيــــو ارتكــــاز الكــــاميرا األفقيــــة بحركتيــــا المحــــددة فــــي نحــــن 
)الصـــباح البـــاكر( مصـــحوبًة بقـــوة معنويـــة بـــدأت بفـــتح البـــاب ورصـــد األجـــزاء المتنـــاثرة 

أمــا الثــاني  ،وجمعيــا بمغــة ســينمائية دقيقــة مقســمة إلــى مشــاىد عــّدة األول جمــع األدوات
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ز فــي قمــة تصــاعد الحــدث الســردي بـــ)دفن تنظيفيــا فــي حــين نجــد المشــيد الثالــث يتمركــ
 الكائن المسكين( ولعل ىذا التمركز جذب انتباه المتمقي لمواصمة الحدث إلى نيايتو.      

أمــا فــي أحــداث قصــة )دراكــوال( فنجــد نصــًا آخــر تصــوره الكــاميرا بحركتيــا األفقيــة، 
الرجــــال فـــادر  ،يقـــول الســـارد: )) بينمــــا أبعـــدت مينــــا عـــن الخطـــة ونامــــت وىـــي حزينــــة

إلــى كارفــاكس فــي جــنح الظــالم كــان كــل مــنيم  ،المصــحة وتســمموا إلــى المنــزل المجــاور
 يحمل صميًبا وبعض الثوم وقطعة من الخبز المقدس.

كانت بحوزتيم أيًضا مفاتيح تستطيع أحياًنا أن تفتح العديد من األبواب المختمفة إذا 
وبعــد دفعــو  ،س فــي النيايــةانفــتح قفــل البــاب األمــامي لكارفــاك ،حركــت بطريقــة صــحيحة

نظـر الرجـال بتمعـان فـي  ،وأنفتح الباب ببطء ،أصدرت مفصالتو الصدئة صوت صرير
تعــوذوا  ،الــداخل فــرأوا أن المكــان يغطيــو تــراب كثيــف وكتــل كبيــرة مــن شــباك العنكبــوت 

 برسم الصميب أثناء تجاوز العتبة.

بســرعة قــائاًل لجوناثــان: " لقــد رأيــت خــرائط ليــذا المكــان عنــدما  ىمــس فــان ىيمســتد
 فُقدنا إلى الكنيسة الصغيرة ".  ،كانت ترتب لشرائو

لكـــن  ،وجـــد جوناثـــان بســـرعة التوابيـــت الممتمئـــة بـــالتراب التـــي كـــانوا يبحثـــون عنيـــا 
عندما أحصوىا وجدوا أنيا تسعة وعشرون تابوًتا فقط وليسـت خمسـين وحينيـا بـدأ شـيء 

ىل كان الكونت يزحف ؟ أم كان ىـؤالء مصاصـي  ،يتحرك عمى األرض تحت أقداميم 
 .    (ٕٔ)دماء آخرين ؟((

نستشف من خالل قراءتنا ليذا النص القصصي أّن حركة الكاميرا األفقية المتحركـة 
امتزجــت بالســينما الســمعية بمــدلوليا الــواقعي بقولــو: )أصــدرت مفصــالتو الصــدئة صــوت 

المنــزل بتســجيل مشــاىد لقطاتيــا بــدخول المكــان وجزئياتــو المختمفــة  صــرير(، أي مفتــاح
فالمشيد األول يقف عمى )التراب الكثيف وكتل كبيرة من شباك العنكبوت(، األمـر الـذي 
يقــود أثــر رصــد الكــاميرا لممكــان الميجــور المخيــف المثيــر لمرعــب، لمداللــة عمــى الشــعور 
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أمـا المشـيد  ،األمـان فـي ذلـك البيـت بالخوف لدى الشخصيات بما في ذلـك أىميـة وجـود
الثـــاني فتمثـــل بــــ)حركة الكـــاميرا( بـــدخول الكنيســـة مركـــزًا عمـــى المقطـــة الحركيـــة بــــ)حركة 
األرض تحــت أقــداميم( وتســتمر ىــذه الحركــة برصــد الفئــران ممــا يعطــي تصــورًا واضــًحا 

ممــا  عمــى أن المكــان ميجــوٌر وخــاٍل مــن النــاس األمــر الــذي مّيــد لمحيوانــات أن تســكنو،
 يجعل المتمقي يدرك عاليًا أىمية وجود ا نسان في مسكنو وتآلفو مع ذلك المكان. 

 المبحث الثاني: المقطة العمودية لحركة الكاميرا   

إذ قـــد يحـــدث فـــي  ،إنَّ الســـرد القصصـــي لـــيس بعيـــًدا عـــن تمـــثالت المغـــة الســـينمائية
لتكون في ىذه المرة بحركة  ،رالعادة أْن تتغمغل لغة سينمائية لحركة الكاميرا من نوع آخ

ـــة ليـــا أو متحركـــة ـــة مـــن نقطـــة ثابت تشـــيد بظيـــور ســـينمائي متوفـــل فـــي الســـرد  ،عمودي
فيتآزر كلّّ من مممح المغة السينمائية والنزعة السردية األدبية فتمـرر الكـاميرا  ،القصصي

 عبر ذلك لقطاتيا ذات الحركة العمودية صعوًدا أو نزواًل.

ة العموديـــة أو االســـتدارة العموديـــة وتظيـــر عبـــر ))حركـــة آلـــة وتتجمَّـــى معـــالم الحركـــ
التصــوير عمــى المحــور العمــودي نــزواًل أو صــعوًدا ... إذ يمــنح ىــذا النــوع مــن التوظيــف 
الخطاب القصصي عنصر التشويق والمفاجأة، ويعمل تقطيع المشيد إلى صور متتابعة 

يقاظ حواسو(( -عمودًيا–  .(ٖٕ)وبظيور تدريجي (ٕٕ)إلى شد انتباه القارئ وا 

(. وال ُيســتخدم tiltو))يعــرف التحريــك االستعراضــي )البــانورامي( الرأســي بأنَّــو )تمــت 
التحريــك الرأســي كثيــًرا مثــل التحريــك األفقــي. والتحريــك الــــــــــرأسي، إلـــــــــى أعـــــــمى أو إلــــــــى 

فقط لتغطية الحركة الرأسـية لممثـل  أســــــــــــفل، أسيل في تنفيذه بصفة عامة، ألنَّو ُيستخدم
 .(ٕٗ)أو لشيء ما((

رفبـًة فـي تتبـع الحـدث، أو  ،وتنماز المقطة العمودية بفعالية الحركة وحيوية االنتقـال
ولـذا نجـدىا تحـاكي حركـة عـين الشخصـية عنـدما  ،االنتقال إلى التصوير في مكان آخر

لــى األســفل عنــد نقــل الحــدث مــن مكــان إلــى فعمميــا إنَّمــا  ،(ٕ٘)آخــر تنظــر إلــى األعمــى وا 
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لــى أســفل ويكــون بالضــبط مثــل عمميــا  ،يكــون بشــكل رأســي أو عمــودي أي إلــى أعمــى وا 
 بشكل أفقي يميًنا ويساًرا.

ومــن أمثمــة تصــويرىا الحــدث اليــابط والصــاعد مــا يتمّثــل بالكشــف عــن شــيء يســقط 
عمـــى ســـبيل  ،مـــن فـــوق إلـــى أســـفل، أو تصـــوير شـــخص يـــنيض مـــن مقعـــد وىـــو جـــالس

، (ٕٚ)، وذلك عبـر  تصـوير الحـدث بشـكل مسـتمر بـداًل مـن تصـويره فـي جـزأين(ٕٙ)المثال
كما يمكن عّدىا ))وسيمة لتأكيد االرتفاع، كما في تصوير المبـاني الشـاىقة عنـدما يكـون 
الحــدث الــذي يــدور فــي األعمــى نقطــة ميمــة فــي القصــة، أو لخمــق وجيــة نظــر لشــخص 

 .(ٕٛ)يتطمع إلى األعــــــمى((

ـــيا ))توكيــد العالقــات الســيكولوجية والفرافيــة البينيــة وا يحــاء بــالطموح ومــن وظائفــــ ــ
 .(ٜٕ)والروحانيات والقوة والتسمط وبناء التوقع((

ـــالولوج إلـــى قصـــة )حـــول العـــالم فـــي   ،يوًمـــا( ٓٛويمكـــن مفاتشـــة الُبْعـــد التطبيقـــي ب
 والتقاط ىذا النوع من التصوير السينمائي كما في النص ا تي:

ونـزل  ،ثـم أفمـق بحـذر بـاب فرفتـو ،" بحمول الثامنـة كـان باسـبارتو قـد حـزم األمتعـة
كــان فيميــاس يضــع تحــت ذراعيــو دليمــيّْ  ،إلــى الطــابق الُســمفي حيــث كــان فيميــاس منتظــًرا

ثـم وضـع الكتـابين ومحفظتـو فـي  ،أحدىما لخطوط السكك الحديدية وا خر لمُسـفنِ  ،سفرٍ 
 .(ٖٓ)ا لو باسباتو ..... "الحقيبة القماشية التي قدَّمي

لو  تتبعنا  ىذا النص القصصي  لوجدنا  أنَّ  األفكار  األساسية  الكبرى لو  ُبثّـت 
عبــر التقنيــة الســينمائية المعتمــدة عمــى حركــة الكــاميرا العموديــة مــن نقطــة متحركــة مـــع 

إذ تتمحور األفكار األساسية عبر انتظـار الشخصـية األخـرى  ،الشخصية )فيمياس( نزواًل 
األمر الـذي يقـود إلـى مرتكـزات تقـود الحبكـة القصصـية إلـى  ،)فيمياس( وما تحمميا معيا

وتســـتند ىـــذه المرتكـــزات فـــي الوقـــت نفســـو فـــي إبـــراز نفســـيا عمـــى الســـينمائي  ،المطمـــوب
 التغمغل في األدبي والمتشكل فيو.
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نجد قول الكاتب " أشارت الطفمة بيدوء إلى قبعٍة في جانب وفي مجموعة )ىايدي( 
لــم  ،الجبــل األســفل وأجابــت )ىنــاك فــي األســفل( نظــرت ديتــا إلــى حيــث يشــير إصــبعيا

 ،تســــتطع ســــوى تمييــــز شــــيء مــــا ممقــــى عمــــى األرض كــــان فــــوق الكومــــة شــــيٌء أحمــــر
 استنتجت أنَّو ال بدَّ أْن يكون الشال.

مة الفاسدة ماذا دفعك لمقيام بشيٍء كيـذا ؟ مـا الـذي قالت ديتا بغضب: )) أيتيا الطف
 جعمَك تخمعين مالبسك ؟ 

 ماذا تعنين بذلك ؟ (( 

 قالت الطفمة : " ال أريد أيَّ مالبس " 

)) أيتيـــا الطفمـــة األنانيـــة أ لـــيس لـــديك أيُّ عقـــل عمـــى ا طـــالق؟ كانـــت خالتيـــا  -
 حضارىا ؟ سيسـتغرق السَّـير فاضبًة بشدة )) من الذي سينزل كلَّ ىذه المسافة ألسفل 

ألسفل نصف ساعة ! اذىب أنَت يا بيتر وأحضرىا لـي بأسـرع مـا يمكنـك أنطمـق ا ن ! 
.)) 

أعطتـو  ،أطاع بيتر األمر مكماًل المسافة في أقل من الوقت الـذي ظنتـُو ديتـا ممكًنـا
ـبي د –عممة نظير سرعتُو  يتـا أشرق وجو بيير بالسعادة وىـو يضـعيا فـي جيبـو َتبـع الصَّ

 ،َوصـموا إلـى قمـة الجبـل ،وبعـد حـوالي سـاعة ،وىايدي فـي الجـزء األخيـر مـن صـعودىما
 ،كان كوخ الجد يقع عمى منحدر صخري حيث يمكن لكلّْ شـعاع مـن الشـمس أْن يممسـو

 .(ٖٔ)كما كان لديو رؤية كاممة لموادي أسفل منو كان مكاًنا جمياًل "

تقاسمت بكاميرا ذات لقطـة عموديـة المالحظ عمى ىذا النص أنَّ مشاىده ولحظاتو ت
مصحوبة ومتحركة نزواًل وصعوًدا معمًقا لمنص عبر ما ىو سينمائي أفكـار قيميـة نسـبًيا 

فـــتنَّ ىـــاتين  ،أنانيـــة( ،وىـــذا مـــا اتضــح جميِّـــا فـــي نعــت الطفمـــة بصـــفتي: )فاســدة ،لمحــدث
رك مالبسيا الصفتين قدَّمتا المراتبية بصورة عمودية صعوًداح لكون الطفمة تقصدت في ت
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لنزول بيتر لمعالجة األمور ومحو )أنانيتيا( بتكرامو  ،ونزواًل  ،في األسفل والصعود معيم
وصــعوًدا مــرة أخــرى بعــد لحــاق بيتــر بيــم  ،بقطعــة نقــود مقابــل إصــالح )الفســاد / الخمــل(

وصـــعوده معيـــم مـــرة أخـــرى. فكانـــت المقطـــة العموديـــة لمكـــاميرا مقدمـــة بـــذلك وجيـــة نظـــر 
اجتماعيـة مراتبــة عبــر النــزول والصــعود منتييــة إلــى التيمــة العاليــة النيائيــة التــي تحركيــا 

وموقعو الجميل وىي الوصول إلى بيت الجد  ،الكاميرا بمقطتيا العمودية أيًضا في النص
وكأنَّو يوحي إلى الحقيقة المتمثمة في أنَّ المشاق فـي سـبيل إصـالح األخطـاء ومعالجتيـا 

عمـــى العكـــس مـــن تركيـــا كمـــا ىـــي مـــن دون معالجـــة. وقـــد  ،تكـــون ذات عاقبـــة حميـــدة 
ــا  اتخــذت المقطــة العموديــة مــن ا ضــاءة الطبيعيــة )أشــعة الشــمس( شــريًطا صــورًيا واقعًي

وح ذلك أنَّ أشعة الشمس عمى وجو الخصوص تعطي انطباًعا واقعًيا ممَّا ومرتفًعا بواقعيت
 يعمق عمل الكاميرا السينمائية في النص األدبي وتحركاتيا قدر المستطاع.

وفي قصة أحـدب نـوتردام نجـد قـول الكاتـب )) قالـت إحـدى الفتيـات : " انظـروا إلـى 
 ذلك الرجل الذي يقف عمى سطح الكنيسة ! "

انظروا كيـف يحـدق فييـا ! يـا  ،رئيس الشمامسة ،: )) إنَّو كمود فرولوردت أخرى   
 لو من أمر فريب أْن يييم بفتاة فجرية ((

قالــــت فمــــوردي لــــيس : )) أييــــا القائــــد لتنــــادي عمــــى تمــــك الغجريــــة وتطمــــب منيــــا   
 الصعود إلى ىنا سنمرح بالتأكيد . (( 

 قال : )) أشك أنَّيا ستتذكرني (( 

 إليو وتجيمت .  نظرت فموردي ليس

 إذن سأفعل ((  ،قال : )) حسًنا

 .(ٕٖ)صاح من الشرفة : )) أيتيا الفتاة ! ((
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تشــي المقطــة العموديــة لمكــاميرا الثابتــة فــي ىــذا الــنص القصصــي بالقيمــة العميــا فــي 
وترصـــدىا بوصـــفيا عـــاماًل أساًســـا فـــي ىـــذه  ،منظومـــة العالقـــة بـــين الـــديني واالجتمـــاعي

عبـر اتجـاىين: مــن األسـفل إلـى األعمـى )رؤيـة الشخصـيات فــي ويـتم الرصـد  ،المنظومـة
وىـــي زاويـــة عموديـــة  ،األســـفل إلـــى رئـــيس الشمامســـة( الـــذي يقـــف عمـــى ســـطح الكنيســـة

إالَّ  ،لمكاميرا ترصد عمو مرتبة رجل الدين في الالوعي الجماىيري ومن َثمَّ عمو سموكياتو
كـس مـن األولـى تكـون ىـذه المـرة: أنَّ الكاميرا تتدخل بمقطة عمودية أخرى تأتي عمـى الع

ــ   مــن األعمــى إلــى األســفل )تحــديق رئــيس الشمامســة بالفتــاة الغجريــة والييــام بيــا(ح لترسّْ
ــــــوس )الجمــــــاىير /  ــــــى فــــــي نف ــــــا أفكــــــاًرا مناقضــــــة ومضــــــادة ل فكــــــار األول الكــــــاميرا ىن

لــذا اضــطمعت المغــة الســينمائية ىنــا بتشــكيل دالالت المقتــبس القصصــي  ،الشخصــيات(
ومــن  ،طرة عمــى تســيير دالالتــو مســتندة إلــى زواياىــا مــن األســفل إلــى األعمــى تــارةوالســي

خاتمـة ىـذه الـدالالت بالـذروةح لترسـي  المنظومـة القيميـة  ،األعمى إلى األسفل تارة أخـرى
وذلــك بمنــاداة رئــيس الشمامســة الفتــاة الغجريــة لمصــعود إلــى أعمــى الكنيســة  ،وتناقضــاتيا
 لممرح.   

( يقـــول الكاتـــب: )) ذات ليمـــة رأى جوناثـــان الكونـــت يخـــرج مـــن وفـــي قصـــة )دراكـــوال
ولكـن المختمـف ىـذه المـرة  ،نافذة حجرة نومـو متسـمًقا الجـدار ألسـفل كالسـحمية مـرة ُأخـرى

أنَّ الكونت كان يرتدي المالبس التي ُأخذت من فرفة جوناثان ! أدرك جوناثان في ىمع 
كــدليل آخــر يــدعم الخطابــات  ،جوناثــان نفســو أنَّ الكونــت أراد أْن يظــن النــاس أنَّيــم رأوا

 .(ٖٖ)وكان يخشى من يالم عمى أي شر يمكره الكونت في المدينة .... (( ،الزائفة

فربَّمــا  ،وقــد )) خطــرت لــو فكــرة إذا كــان الكونــت قــد خــرج مــن نافذتــُو متســمًقا الجــدار
والعثـور عمـى مفتـاح البـاب األمـامي فـي  ،استطاع جوناثان أيًضا التسمق بالطريقة نفسيا

لكــن كانــت  ،بــالطبع لــم يكــن يســتطيع القفــز عمــى الجــدران كالســحمية ،مكــان مــا بالــداخل
كميــا كانــت  ،وأحجــار أخــرى ذات أحــرف حــادة ،ىنــاك نتــوءات بالجــدران الخارجيــة لمقمعــة

 تصمح كزوايا وصدوع تسع أصابع األقدام البشرية. 
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م وجـدنا نافـذة مفتوحـة فـي نفـس مسـتوى نافـذة الكونـت وفي وقت الحق من ذلك اليو 
وبينمــا كــان يســير بــبطء بجانــب  ،خــرج جوناثــان متســمًقا الجــدار ،وبينيمــا إفريــز مشــترك

ـو نظـره إلـى أعمـى  واحد من جسده نظر إلى أسفل لكن االرتفاع الشاىق روَّعـُو كثيـًرا فوجَّ
تــى نظــر إلــى حولــو ســريًعا فــي ح ،ومــا إْن وصــل نافــذة الكونــت وانســلَّ داخــاًل  ،بعــد ذلــك

خـــوف يبحـــث عـــن الكونـــت لكـــن الغرفـــة كانـــت خاويـــة ..... وفـــي أقصـــى ذىابـــو الغرفـــة 
ضــرب ببــاب فمــيظ مــن ورائــو ســاللم دائريــة تنحــدر بشــدة وتصــل إلــى عمــق بعيــد تحــت 

 سطح األرض. 

ومضــى قــدًما وبعــد أْن نــزل إلــى نيايــة الــدرج  ،كــتم أنفاســو محــاواًل أْن يتمالــك نفســو
 .    (ٖٗ)از ممرِّا آخر حجرًيا طوياًل وجد نفسو في كنسية ......((واجت

ات القيمة  تقدّْم الحركة العمودية لمكاميرا عبر النص القصصي ىذا نوًعا من المحاجَّ
عبر استغالل ىذه المقطات العمودية بتأثير قيمي سمبي )تسمق الكونـت مـن نافـذة فرفتـو 

وعبـــر ىـــذه التـــأثيرات الســـمبية  ،بي مـــرة أخـــرىوبتـــأثير قيمـــي إيجـــا ،ألســـفل الجـــدار( مـــرة
وا يجابية وظّْف في المقطـة العموديـة األولـى )الكونـت( تشـبيُو السـحمية داللـًة عمـى عـدم 

وفـي المقطـة العموديـة األخـرى )جوناثـان(  ،إذ ىي نوع مـن الزواحـف ،وجود أقدام راسخة
ا عمودًيــــا عمــــى موقــــف وظّْــــف تعبيــــُر )تســــع األقــــدام البشــــرية( داللــــًة عمــــى ثبــــت الكــــامير 

الكــاميرا(  ،كمــا أنَّ الزاويــة لرؤيــة عــين الشخصــية )جوناثــان ،)جوناثــان( األقــوى واألرســ 
كانت من األعمى إلى األسفل. وبترويعو من االرتفـاع الشـاىق ومـن ثَـمَّ توجيـو نظـره إلـى 

ـــى ـــة عمـــى مـــدى ارتفاعـــو ،أعم ـــة اســـُتعممت كـــذلك لمدالل ـــمَّ قـــوة موقفـــو  ،وىـــي زاوي ومـــن َث
ترســيخو بصــورة موصــولة لبعضــيا بــبعض بــروابط ســينمائية وأدبيــة تعاضــدت جميعيــا و 

عمى إبراز تيمة تتالءم مع تقويـة موقـف )جوناثـان( عمـى حسـاب موقـف )الكونـت( الـذي 
كانت فرفتو الخاوية تحتوي عمى ساللم دائرية تنحدر بشدة إلى مـا تحـت األرض ولـيس 

 عمى سطحيا فحسب.
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ــــد ارتكــــزت المغــــة الســــين ــــراز التيمــــات لق ــــالنص القصصــــي  ب مائية عمــــى ترابطيــــا ب
الموصــولة والمتضــادة ظاىرًيــا كمقطــات عموديــة ســينمائية وباطنًيــا فــي الحبكــة والحــدث 
 ،مشكّْمة النسد الذي آلـت إليـو األحـداث فـي إبـراز مـا تريـد عبـر العـام: الـنص القصصـي

المنطـق المطمـوب عبـر  والخاص: عمل المغة السينمائية في دواخمو وثناياه لموصول إلى
 استعمال ىذه الترابطات وتحريكيا وا فادة من مؤثراتيا.

وفــي قصــة )روبنســون( السويســرية نجــد قــول الكاتــب " قــدرنا أْن نعــيش عمــى ارتفــاع 
لــذا بنيــُت ُســمًما كــي يصــعد إلــى أول منصــة لنــا مــا إْن انتيينــا  ،ثالثــين قــدًما فــوق الشــجرة

وشــرعنا فــي صــنع أرجوحــات شــبكية  ،حتــى نقمنــا كــلَّ مــا اســتطعنا نقمــو ،مــن صــنع الســمم
كنـا منيكـين لمغايـة فـي كـلّْ األعمـال  ،مؤقتو حـول أفـرع األشـجار لننـام فييـا الميمـة التاليـة

لذا تناولنا العشاء وخمدنا إلى النوم بجانب النيران عند أعتاب منزلنا الجديد  ،التي نزاوليا
"(ٖ٘). 

نص القصصــي يجــد أنَّــو يتشــبع بحركــة الكــاميرا العموديــة بتحديــد المتأمـل فــي ىــذا الــ
واســتمرت تمــك الحركــة بصــنع  ،وحــدة قياســية لالرتفــاع فــوق الشــجرة وىــي )ثالثــون قــدًما(

ــا جعـــل الــنص ينـــبض وتســتمر تمـــك  ،األرجوحــات الشــبكية المؤقتـــة بالــذىاب وا يـــاب ممَّ
ن واأللــواح الخشــبية واألشــرعةح الزمانيــة حتــى الصــباح التــالي عبــر القطــع وبنــاء الجــدرا

لتكوين المكان الذي تستقر فيو العائمة والمأوى ا من باالرتفاع مصحوًبا بشعور السعادة 
وتســــتمر حركــــة الكــــاميرا بســــحب الســــمم إلــــى األعمــــى والشــــعور  ،واالطمئنــــان والضــــحك

 باألمان. 

ــــين األد ــــة ب ــــة الجدلي ــــره يبحــــث عــــن العالق ــــنص ىــــذا كغي ــــدرك أنَّ ال ــــا ن ــــي مــــن ىن ب
والســينمائي عــن طريــق وشــيجة تنقــل األفعــال والمشــاىد بتنقــل الكــاميرا بحركتيــا العموديــة 
جامعــة أطــراف الــنص القصصــي فــي بــؤرة مشــيد ســينمائي مصــور باســتدعاء التصــوير 
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طولًيا منطمًقا من نقطة األسفل إلى األعمى ومن نقطة األعمى إلى األسفل بمراوحة قابمة 
 حيث )المكان / المنزل( في األعمى.لمتكرار بقدر زمن إقامتيم 

يوًمـا( حركـًة عموديـًة لمكـاميرا، وتتجسـد  ٓٛكما ونشاىد في قصة )حـول العـالم فـي 
صـــعد المســـؤول عـــن  ،تمـــك الحركـــة قـــول الســـارد: )) وفـــي الســـادس عشـــر مـــن ديســـمبر

 المحرك في السفينة إلى السطح ليبمغ فيمياس أنَّ الفَّحم قد أوشك عمى النفَّاذ.

 يمياس لمرجل: " دعني أفكر من األمر لوىمة ".فقال ف

ــمت عمــى االثنــين وفيميــاس ُيفكــر مــاذا يفعــل ثــم قــال: " اجعــل المحركــات  ،َخــيم الصَّ
 لقد وجدُت حالِّ باسبارتو ! " ،تعمل بأقصى سرعة كما ىي

فقال لو فيمياس: " من فضمَك اطمب من  ،قفز الخادم من السطح الُّفمي ووقف أمامو
 يخرج من كابينتو " فأومأ باسبارتو برأسو في طاعٍة.القبطان أن 

فقد كان يستشيط فضًبا ألن فيمياس  ،لم يكن القبطان يرفب في التحرك من مكانو 
ناىيك عن الصعود إلـى سـطح  ،قد استولى عمى سفينتو فمم يكن يريد التحدث معو ،فوج

 السفينة ........................................

فيميـــاس فـــوج وعـــودا وباســـبارتو ســـريًعا مـــن عمـــى مـــتن الســـفينة " ىنريتـــا " التـــي َنـــَزَل 
 .(ٖٙ)ووطئت أقداميم أخيًرا األراضي ا نجميزية (( ،تركوىا لمقبطان سبيدي

نمحظ من خالل قراءتنا ليذا المقطع القصصي أن حركة الكاميرا العمودية تدور فيو 
بدايتــو )الصــعود إلــى ســطح الســفينة( بوســاطة حــدث مصــيري يبــدأ بالتــدريد مركــزًا عمــى 

وىـــو مكـــان )المحـــرك( ثـــم تنـــزل الكـــاميرا إلـــى الســـطح الســـفمي ليتصـــاعد الحـــدث بحركـــة 
ياًبــا بحضــور )القبطــان( الــذي كــان يستشــيط فضــًبا مــن الصــعود ويبــدأ  الكــاميرا ذىاًبــا وا 
حضــوره بتوظيــف المــدلول الحقيقــي لمصــوت بصــوت )الصــياح  والصــراخ و ...( بمجــرد 

و عمــى المــال ثــم يصــل ذلــك الحــدث إلــى اليــدوء التــام مــن قبــل قبطــان الســفينة ثــّم حصــول
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بمغـة سـينمائية شـّدت فـي دّقتيـا  ،تستمر الكاميرا في مواصمة حركاتيا العمودية بوصوليم
 المتمقي لمواصمة حركاتيا.

كمــا ونجــد تمــك الحركــة العموديــة لمكــاميرا فــي قصــة )ىايــدي( فــي إحــدى مقاطعيــا 
لــذي نشــاىده فــي قــول الســارد: )) فــي البدايــة ظَّــن أنَّ ىايــدي صــغيرٌة جــدًا القصصــية  كا
 ،ولكـــنَّ عينـــي الطفمـــة المتوســـمتين أقنعتـــاه بـــأن يأخـــذىا إلـــى أعمـــى البـــرج ،لالىتمـــام بيـــا

رفعيـا  ،وعندما وصال لمقمـة ،تمسكت ىايدي بيد الرجل العجوز وصعدت الساللم الكثيرة
 إلى الخارج عبر النافذة المفتوحة.الرجل العجوز لكي تستطيع النَّظر 

سحبت رأسيا لمخمف  ،رأت ىايدي تحتيا عدًدا ىائاًل من األسقف واألبراج والمداخن
 وقالت في صوٍت خافٍت: " ليس ىذا ما كنت أظن عمى ا طالق ".

ـــيق إلـــى أســـفل وبينمـــا كانـــا  ،أنـــزل الرجـــل ىايـــدي لـــ رض وقادىـــا عبـــر الـــدرج الضَّ
 .( ٖٚ)سمعت ىايدي مواًء عالًيا (( ،سيتجيان نحو فرفة الحار 

فــي ىــذا الــنص مــن قصــة ىايــدي نمحــظ تقــّدم الحركــة العموديــة لمكــاميرا عبــر الــنص 
ــــى القمــــة وكأنيــــا  ــــى وصــــواًل إل ــــرة( مــــن األعم ــــدي )الّســــاللم الكثي بحركاتيــــا وصــــعود ىاي

ويتزامن توظيف المدلول الصوت الواقعي في قولو: )) وقالـت  ،تستكشف المكان المرتفع
في صوت خافت ... (( ثم تنزل الكاميرا بحركتيا إلى األسـفل مؤكـدة توظيفًـا آخـر، ىـذا 

 التوظيف ىو األداء الصوتي )اوه( الذي يصدر من )ىايدي( نتيجة رؤيتيا القطط.

ولعــل البحــث يجــد فــي ىــذا التوظيــف ترســيًخا لمحــدث، الحــدث الــذي جعــل المتمقــي 
 لعمودية المتمّثل )بالصعود والنزول(.  ينجذب لمتابعتو من خالل حركة الكاميرا ا

ونجد فـي نـص آخـر مـن نصـوص قصـة )فرانكنشـتاين( حركـًة عموديـًة تجّسـدت فـي 
قول السارد: )) في الصباح التالي صعدُت إلى سطح السفينة ألجد البحارة يتحدثون مـع 

وحولــو قطــع  ،شــخص مــا إلــى جانــب الســفينة فرأيــت رجــاًل يطفــو عمــى قطعــة مــن الجميــد
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وحـــاول رجـــالي  ،ثرة مـــن مزلجـــة ميشـــمة ! البـــد أن الجميـــد انجـــرف نحونـــا فـــي الميـــلمتنـــا
 إقناعو بالصعود إلى سفينتنا لئال يغرق.

فـذلك المسـ  بـدا متوحًشـا  ،حدثني شيء ما أنو ليس نفس الرجل الذي رأيناه البارحة
تبـين مـن لكنتـو  أما ىذا الرجل فقد كـان رجـاًل أوروبًيـا كمـا ،وليس إنساًنا كاماًل  ،وعنيفَّا 

 األوروبية الواضحة.

ىــال  ،قبــل أن أصــعد إلــى مــتن الســفينة ،صــاح الرجــل: " اســمي فيكتــور فرانكنشــتاين
 أخبرتني من فضمك إلى أين أنتم ذاىبون ؟ "

ونحــن فــي رحمــة إلــى القطــب  ،وىــذه ســفينتي  ،أجبتــو : " أنــا كــابتن روبــرت والتــون 
ومــع ذلــك ال زال يبــدو  ،مــدثًرا فــي طبقــات عــدة مــن الفــرو  الشــمالي " كــان فرانكنشــتاين
سـتتجمد عنـدك  ،فقمت لو : " ال بد أن تصعد إلى السفينة  ،عميو الشعور بالبرد القارس 

." 

وألقــى بحــاران لــو حــباًل وســاعداه فــي الصــعود إلــى مــتن الســفينة  ،أومــأ الرجــل برأســو
))(ٖٛ). 

)ســطح الســفينة( نــزواًل إلــى الجانــب  تتمركــز الكــاميرا العموديــة فــي ىــذا الــنص عمــى
حيـث يصـف السـارد حــال الرجـل المتجّمـد فــي الجميـد الـذي يــرفض الصـعود وىـو يختمــف 

ىنـا قـام السـارد بتوظيـف مـدلول الصـوت الـواقعي  ،عن الرجل الـذي رأوه الميمـة الماضـية 
مر عــن طريــق )الحــوار( بحركــة الكــاميرا صــعودًا )ســطح الســفينة( ونــزواًل )الجميــد( ويســت

ذلــك إلــى نيايــة الحــدث الــذي تجّســد بصــعود )فرانكنشــتاين( إلــى الســفينة بمغــة ســينمائية 
فضــاًل عمــى ذلــك فــتن حركــة الكــاميرا ىــذه أعطــت إشــارة إلــى شخصــية )المســ (  ،دقيقــة

 التي ظيرت فيما بعد بشكٍل واضٍح في تصاعد األحداث.
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)دراكـوال(  كمـا فـي  كذلك نجد تمك الحركـة العموديـة لمكـاميرا قـد تجّسـدت فـي قصـة 
كانـا يسـتطيعان رؤيـة المشـيد  ،قول السارد: )) من موقعيا شاىق االرتفـاع فـوق الجبـال 

فرأت شيًئا يصعد مسـرًعا  ،فامرت مينا با طالل برأسيا لمخارج برىة  ،باألسفل بوضوح
لقــد كــانوا مجموعــة مــن الغجــر يقــودون عربــة تحمــل صــندوًقا كبيــًرا  ،أحــد جوانــب الجبــل 

حيث إن الكونت البد أنو أمـرىم  ،الكونت ! كان الغجر يسابقون فروب الشمس ،ا مربعً 
 ودفع ليم ليوصموه إلى منزلو قبل حمول ساعة السَّحر.

وخمف تمك المجموعة كـان يـركض بسـرعة رجـالن يمتطيـان جوادييمـا كانـا كوينسـي 
ريــق حيــث كــان ىنــاك ط –مــوريس ودكتــور ســيوارد ! وعمــى الجانــب ا خــر مــن الجبــل 

 ،حبيبيــا جوناثــان والمــورد جــوداليند ،رأيــت مينــا رجمــين آخــرين –آخــر يــؤدي إلــى الغابــة 
كانــت تمــك الحركــة المنظمــة  ،وكانــا يمتطيــان جــوادين أيضــًا ويركضــان إلــى قمــب الحــدث

صاح في طرب كالطفل الصغير  ،عندما أخبرت مينا فان ىيمسند  ،أشبو برقصة جميمة
))(ٖٜ). 

ع عمـــى ىـــذا الـــنص القصصـــي أّن حركـــة الكـــاميرا العموديـــة مــا نشـــاىده بعـــد االطـــال
أعطت من موقع ثابـت وشـاىق فـي ارتفاعـو أعطـت مـدلواًل واضـًحا وميًمـا عمـى تصـاعد 
األحداث في قمتيا وقد رصـدت ذلـك مـن خـالل ثـالث اتجاىـات األول تمثّـل بــــ)مجموعة 

وفي ىذا التسابق شدُّ  الغجر( وىم يحممون صندوًقا كبيًرا وىو )الكونت( ويسابقون الزمن
 النتباه المتمقي لما فيو من أحداث.

أما في قصة )أحدب نوتردام( فنجد الكـاميرا بحركتيـا العموديـة قـد تجّسـدت فـي قـول 
الســـارد : )) وعنــــدما لمحـــت العجــــوز الشــــمطاء إزميرالـــدا مــــن نافـــذتيا صــــاحت: " أيتيــــا 

 الغجرية الممعونة ! المعنة عميك ! 
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ــــداشــــحب وجــــو  ــــوق عمــــإزميرال وركضــــت بأقصــــى ود التشــــيير ونزلت ســــريًعا مــــن ف
فـــأطمق  ،كانـــت العقوبـــة المفروضـــة عمـــى كوازيمـــودو قـــد انتيـــت مـــدتيا آنـــذاك  ،ســـرعتيا

 .  (ٓٗ)سراحو وتفرق الحشد ببطء ((

ـــل   تبـــدأ الكـــاميرا العموديـــة فـــي ىـــذا الـــنص مـــن قصـــة أحـــدب نـــوتردام بمشـــيدين تمّث
مغجريــة مــن نافــذتيا بتوظيــف الصــوت الــواقعي األول منيمــا برؤيــة ) العجــوز الشــمطاء ل

وىـو ) الصـياح ( أمـا المشـيد ا خـر وىـو اسـتجابة الغجريـة فتمثّـل بـــــ) شـحوب وجييـا ( 
ونزوليـــا مـــن عمـــود التشـــيير  األمـــر الـــذي ســـاعد فـــي جـــذَب انتبـــاه المتمقـــي نتيجـــة تمـــك 

الــذي دلَّ عمــى الحركــة العموديــة لمكــاميرا ممــا يجعمــو يتــابع الحــدث فــي تصــاعده ومعنــاه 
نبل األخالق التي حممتيا الغجرية فضاًل عّما نجده من داللة ثقافية أخرى تمّثمت في أن 

 النبل وا يثار ال يحددان بفئة معينة من الناس.  

كمــا وتواجينــا الكــاميرا بحركتيــا العموديــة تمــك فــي نــٍص آخــر مــن نصــوص )عائمــة 
د: )) صــعدنا أنــا وفريتــز أن ننطمــق روبنســون السويســرية( كالــذي تمظيــر فــي قــول الســار 

إلى السفينة لنجـد أن أن جـزًءا كبيـًرا منيـا ال يـزال عائًمـا فـوق المـاء عمـى الـرفم مـن أنيـا 
 وكان أفمبيا ظاىًرا لنا. ،تحطمت عمى الصخور

مـــا إن صـــعدنا عمـــى متنيـــا حتـــى صـــنعنا شـــراًعا صـــغيًرا لقاربنـــا مـــن شـــراع الســـفينة 
رأينــا الرايــة ترفــرف فعممنــا أن كــل شــيء  ،إلــى الشــاطوالممــزق كــي يســاعدنا فــي الرجــوع 

وخضــروات وأشــياء  ،ولحــم خنزيــر مــدخًنا ،لــذا التفتنــا حولنــا فوجــدنا دقيًقــا ،عمــى مــا يــرام
اســتغرقنا اليــوم كمــو فـي تفتــيش الســفينة بأكمميــا  ،وســكاكين وشـوكات ،أخـرى مثــل ســيوف
عمى سطح السفينة المنحدر  أضرمنا النيران داخل وعاء معدني كبير ،وعندما ىبط الميل

 . (ٔٗ)واستمقينا طيمة الميل تحت النجوم ((

نحن ىنا أمام نص قصصي يتّم فيـو تحريـك الكـاميرا حركـًة عموديـًة بالصـعود عمـى 
ولعـل تمـك الحركـة لمكـاميرا تتضـح  فـي تمـك  ،أواًل ثم عمى مـتن السـفينة ثانًيـامتن القارب 
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الزاوية بالمزاوجة بين العمودية واألفقية من خالل رصد مـا عثـروا عميـو مـن )مؤنـة ولحـم 
وخضــروات وأدوات( األمـــر الــذي ســـاعدىم عمـــى اســتمرار الحيـــاة فضـــاًل عمــى ذلـــك فـــتّن 

لَّــت عمــى التمــاىي  وجــود الحيوانــات التــي رســخت تمــك االســتمرارية بمغــٍة ســينمائيٍة دقيقــٍة د
 الحاصل بين السينمائي واألدبي. 

 : ىوامش البحث
                                                           

 .73أسموبية القصة دراسة في القصة القصيرة العراقية، د. أحمد حسين الجار اهلل: (1)
 .431ينظر: الدراما التمفزيونية مقوماتيا وضوابطيا الفنية: (2)
 .222األسس العممية لكتابة السيناريو، لويس ىيرمان، تر: مصطفى محرم: (3)
 .431الدراما التمفزيونية مقوماتيا وضوابطيا الفنية: (4)

 .نفسيما  والصفحة المصدر(5) 
 .62فن التصوير، عبد السالم شحادة: (6)
 .132: 1327فكرة اإلخراج السينمائي، كين دانسايج، تر: أحمد يوسف، ع(7)
 .443ينظر: الدراما التمفزيونية مقوماتيا وضوابطيا الفنية: (8)
السينـــــــــما في نماذج مــــــــن القصة العربــــــــية في  -المســـــرح  -جمـــــاليات الشــــــعر  (9)

 .252العـــــــراق: 
 . 122دليل مختصر، تيموثيكوريجان، تر: جمال عبد الناصر:  -كتابة النقد السينمائي  (12)

يوًما, جون فيرن, تر: رضوى أبو شبيكة, مراجعة: ىبة نجيب مغربي:  82حول العالم في (11)
7. 

 .182الفانتازيا في النص المسرحي العراقي المعاصر, أ. م . د. مصطفى جالل مصطفى: (12)
 .14اتاشبيري, تر: ندى أحمد قاسم, مراجعة: ىبة عبد العزيز غانم: ىايدي, يوى(13)
 .21أحدب نوتردام, فيكتور ىوجو: (14)
 .12دراكوال, برام ستوكر, تر: إنجي بندادي أحمد: (15)
 .42عائمة روبنسون السويسرية: (16)
: الممك مرتاضواية )الممحمة( لعبد الغاب من بدائية المكان إلى ىيكمية صرح االستدمار في ر (17)

227. 
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 .58يومًا:  82حول العالم في (18)
 .22ىايدي: (19)
 .64-63فرانكنشتاين: (22)
 .61دراكوال: (21)

 .74أسموبية القصة دراسة في القصة القصيرة العراقية: (22)
 .نفسيما والصفحة المصدرينظر: (23)
 .421/422قواعد المغة السينمائية، دانييل أريخون، تر: أحمد الحضري: (24)
 .132ينظر: فكرة اإلخراج السينمائي: (25)
 .نفسيما والصفحة المصدر: ينظر: (26)
 .433الدراما التمفزيونية مقوماتيا وضوابطيا الفنية: ينظر:  (27)
  .المصدر نفسوينظر: (28)
وظيفة المغة الصورية في البرامج التمفزيونية، عبد الكريم السوداني، أطروحة دكتوراه، كمية (29)

 .147م: 1996الجميمة، جامعة بغداد، الفنون 
 .16يوًما:  82حول العالم في  (32)
 .12ىايدي: (31)
 .42أحدب نوتردام: (32)
 .23داركوال: (33)
 . 25, 24داركوال: (34)
 .21عائمة روبسون السويسرية:  (35)
 .78-77يوًما:  82حول العالم في (36)
 .37-36ىايدي: (37)
 .8فرانكنشتاين: (38)
 .78دراكوال: (39)
 .42أحدب نتوتردام: (42)
 .17عائمة روبنسون: (41)

 ثبت المصادر والمراجع .
 القصص المترجمة
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  أحــدب نــوتردام، فيكتــور ىوجــو، تــر: أميــرة عمــي عبــد الصــادق، كممــات عربيــة لمترجمــة والنشــر، سمســمة
 م.ٕٕٔٓ، ٔمصر، ط -األدب العالمي لمناشئين، القاىرة 

  يوًما، جول فيـرن، تـر: رضـوى أبـو شـبيكة، كممـات عربيـة لمترجمـة والنشـر، سمسـمة  ٓٛحول العالم في
 م. ٖٕٔٓ، ٔمصر، ط -األدب العالمي لمناشئين، القاىرة 

  دراكـوال، بــرام ســتوكر، تــر: إنجـي بنــداري أحمــد، كممــات عربيـة لمترجمــة والنشــر، سمســمة األدب العــالمي
 م.ٖٕٔٓ، ٔمصر، ط -لمناشئين، القاىرة 

  ،عائمة روبنسون السويسرية، يوىان ديفيد فيس، تر: فايقـو جـرجس حنـا، كممـات عربيـة لمترجمـة والنشـر
 م.    ٖٕٔٓ، ٔمصر، ط -سمسمة األدب العالمي لمناشئين، القاىرة 

  فرانكشتاين، ماري شيمي، تر: فايقة جرجس حنا، كممات عربية لمترجمة والنشر، سمسـمة األدب العـالمي
 م.  ٕٕٔٓ، ٔمصر، ط -ئين، القاىرة لمناش

  ىايــدي، يوىانــا شــبيري، تــر: نــدى أحمــد قاســم، كممــات عربيــة لمترجمــة والنشــر، سمســمة األدب العــالمي
 م. ٖٕٔٓ، ٔمصر، ط -لمناشئين، القاىرة 

 الكتب املطبىعت:

الييئــة األســس العمميــة لكتابــة الســيناريو لمســينما والتمفزيــون، لــويس ىيرمــان، تــر: مصــطفى محــرم،  -1
 م.ٖٕٓٓالمصرية العامة لمكتاب، مصر، )د. ط(، 

دراســة فــي القصــة القصــيرة العراقيــة، د. أحمــد حســين الجــار ا ، دار الشــؤون  -أســموبية القصــة  -2
 م. ٖٕٔٓ، ٔالثقافية العامة، بغداد، ط

عربــــــــــية فــي العـــــــــراق، أ. د. السينـــــــــــما فــي نمــاذج مــــــــــن القصــة ال -المســـــــرح  -جمـــــــاليات الشــــــــعر -3
 م.ٕٛٔٓ، ٔحمد محمود الدوخي، سمسمة نقد، بغداد، ط

الــدراما التمفزيونيــة مقوماتيــا وضــوابطيا الفنيــة، عــز الــدين عطيــة المصــري، رســالة ماجســتير قســم  -4
 .مٕٓٔٓالمغة العربية، كمية ا داب, الجامعة ا سالمية, فزة،
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، عبـد الممـك مرتـاض، الغاب من بدائية المكان إلى ىيكمية صرح االستدمار في روايـة )الممحمـة(  -5
 ٕ، ع  ٘فاطمة الزىرة ناصر ، جامعة حسيبة بن بو عمي الشمف ، الجزائر ، مجمـة الكمـم ، مـد 

 م  ٕٕٓٓ، 

جـــالل , أ. م . د. مصـــطفى موذجــاً إن) طنطـــل ( افانتازيــا فـــي الــنص المســـرحي العراقـــي المعاصــر -6
 . ٗ، ع  ٕٔ، كمية التربية ، جامعة ميسان / مجمة ابحاث ، مد مصطفى

، كــين دانســايجر، تــر: أحمــد يوســف، إشــراف: جــابر عصــفور، ٖٚٓٔفكــرة ا خــراج الســينمائي/  -7
 م. ٜٕٓٓ، ٔالمركز القومي لمترجمة، القاىرة، ط

المصـــرية العامـــة لمكتـــاب، قواعــد المغـــة الســـينمائية، دانييـــل أريخـــون، تـــر: أحمـــد الحضـــري، الييـــأة  -8
 م. ٜٜٚٔالقاىرة، )د.ط(، 

دليـل مختصــر، تيموثيكوريجـان، تـر: جمــال عبـد الناصــر مراجعـة: ىاشــم  -كتابـة النقـد الســينمائي  -9
 م. ٖٕٓٓ، ٔالنحاس، المركز القومي لمترجمة، القاىرة، ط

دكتـوراه، كميـة الفنـون وظيفة المغة الصورية في البرامد التمفزيونية، عبد الكريم السوداني، أطروحـة  -11
 مٜٜٙٔالجميمة، جامعة بغداد، 

 


