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Abstract
Montage is one of the techniques which modern novelists borrowed from
cinema. This technique depicts the scenes of novel in a specific order to affect
the mentality of the reader and to show the association of thoughts by cutting
from one scene to another. Creating concepts using association, fundamental
changes in temporal and spatial continuity, displaying the events in specific
dimensions of place and time, activating the reader’s mind and involving them
in the creation of events, and manifesting concepts by highlighting a new form
of reality are achieved only through the technique of montage. The article
studies Sinan Anton’s novel I’jaam, which employs stream of consciousness,
based on theories of the well-known Russian director Sergei Eisenstein. We
focus on stream of consciousness because it reveals the true essence of
characters. To make stream of consciousness possible, cinematic innovations
such as montage can be used. In this article, we first introduce Sinan Anton and
his ideas on conflicting scenes and then discuss different kinds of montage
which, according to Eisenstein, are linear montage, rhythmic montage, musical
montage, and mental montage, as reflected in the Iraqi writer’s novel. Eisenstein
asserts that each sequence should be made up of conflicting scenes and that each
cut should highlight a conflict between two scenes. We argue that in I’jaam
Sinan Anton uses cinematic montage to show his ability of introducing modern
thoughts and ideas and to help the reader understand the novel well. Anton also
uses these four types of montage to express the characters’ internal conflict
through techniques such as cutting, moving, and close-up in order to give the
characters a chance to resolve their conflicts. Moreover, through these
techniques he adds to the dramatic tension, creates variety in images and brings
the confusion and the psychical conflict of the characters to light.
Keywords: Iraqi novel, Art techniques, Cinematic montage, Sergei Eisenstein,
Sinan Anton, I’jaam.
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یُعترب املونتاج من ضمن ما استلهمته الروایة احلدیثة من السینما وهي تقنیة تقدم لقطات ومشاهد متتابعة يف العمل
الروائي ،هتدف إىل وضع املشاهد املصورة يف تسلسل معّي ،بغیة التأثري يف نفسیة املتلقي وتوضیح تداخل األفكار أو
تداعیها عرب االنتقال من لقطة إىل أخری .رصدان عند دراستنا لروایة إعجام لسنان أنطون واليت شیدها فوق الكثري من
مسات وعناصر تیار الوعي ،وجود مناذج كثرية ألقسام املونتاج السینمائي األربع حسب املخرج الروسي ایزنشتاین .هذه
الدراسة حماولة إللقاء الضوء علی املونتاج السینمائي يف روایة إعجام وحتلیلها وفقاً للمنهج الوصفي-التحلیلي ،عرب
التعریف آبراء هذه الشخصیة وأفكارها مثَّ معاجلة أقسام املونتاج الطويل واإلیقاعي والنغمي والذهين املوظف فیها علی
أن املشهد جیب أن یُبنی علی جمموعة من الصدمات و َّ
ضوء نظریة ایزنشتاین والذي كان یری َّ
أن ك َّل قطع جیب أن یُثري
خالفاً بّي لقطتّي حتی یُنتج قفزة جدلیة تُولد ردة فعل عنیفة يف ذهن املتفرج ،لیتسنی لنا من خالهلا الرتكیز علی
توظیف الكاتب اجلانب الفلمي املرئي يف روایته .تؤكد النتائج َّ
أن سنان أنطون وظَّف املونتاج السینمائي لقدرته علی
تقدمي أفكار وصور جدیدة ،متكن القارئ من فهم أفضل ألحداث الروایة ،كما َّ
أن الكاتب استخدم املونتاجات األربع
للتعبري عن الصراع النفسي للشخصیات وذلك عرب آلیات مونتاجیة مثل القطع واالنتقال واللقطة القریبة ملرونتها العالیة
وقدرهتا اهلائلة لتتیح للشخصیات قدرة االستبطان الداخلي للكشف عن تلك الصراعات.
الكلمات الدلیلیة :الروایة العراقیة ،التقنیات الفنیة ،املونتاج السینمائي ،سرجي ایزنشتاین ،سنان أنطون ،روایة

إعجام.
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 .1املقدمة
نظراً ملا تتمتع به الروایة من إمكانیة بنائیة يف احلجم واتساع مساحة األحداث والشخصیاتَّ ،
فإن
عدداً كبرياً من الروائیّي العراقیّي ،كتبوا الروایة وذلك بفضل ما متتعوا به مؤخراً من حریة التعبري،
لإلحاطة حبجم ما یواجه الواقع العراقي من اهتزازات عنیفة الیزال الفرد العراقي ینوء حتت محلها ،ما
أدی ذلك إلی وصول الروایة العراقیة إىل مستوی عال من النضج يف الفن الروائي وحصدها جوائز
عاملیة.
َّ
إن الروایة العراقیة الیوم ابتت أكثر جرأة وقرابً للواقع العراقي والتصاقاً به ،فهي توسعیة منزوعة من

الذات ومنخرطة يف اجلمع ابملعىن الكوين ،تقفز على الطائفیة والعنصریة والسلفیة ،لتكون حمایدة تعرب
عن احلدث مبوضوعیةَّ .إّنا متكنت من ذلك عرب توظیف أسالیب السرد املتعددة والتقنیات الفنیة
احلدیثة ،السیما تقنیة املونتاج السینمائي .سنان أنطون (الروائي والشاعر العراقي املعاصر املغرتب يف أمریكا
وأستاذ لألدب العريب يف جامعة نیویورك منذ عام  )2005یكتب جبرأة وحرفیة ،فجاءت روایته تعج ابلصور
واملشاهد السینمائیة ،تقوم علی مساحات واسعة من املونتاج السینمائي السیما اليت استخدمها
الروسي سرجي ایزنشتاین.
تسعی هذه الدراسة إلی تقدیر حجم استفادة الروایة العراقیة من تقنیة املونتاج السینمائي ،لذلك
وقع اختیاران علی روایة إعجام لسنان أنطون اليت حتمل الكثري من مسات تقنیة تیار الوعي لدراسة تقنیة
املونتاج السینمائي فیها برؤیة سینمائیة وذلك علی ضوء نظریة املخرج الروسي سرجي ایزنشتاین ،حیث
تبّي لنا من خالل هذه الدراسة َّ
أن املادة الفیلمیة املرئیة اليت جتلت يف هذه الروایة لتعكس الواقع املریر
عرب املونتاج السینمائي ،جاءت لتعزیز تیاریة الروایة من خالل رصد مواضع املونتاج السینمائي فیها،
لذلك قام هذا البحث بدراسة روایة إعجام ابلرتكیز علی الرؤیة السینمائیة.
حناول يف هذه الدراسة أن جنیب عن األسئلة التالیة:
أوال :ملاذا استخدم الروائي سنان املونتاج السینمائي (حسب تقسیمات ایزنشتاین) يف روایة إعجام؟
اثنیاً :كیف استخدم الكاتب تقنیة املونتاج السینمائي يف روایة إعجام يف إطار تكنیك تیار الوعي؟
اثلثاً :ما مدی جناح الكاتب توظیفه املونتاج السینمائي يف إیصال الفكرة يف هذه الروایة؟
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نفرتض َّ
أن املونتاج ابعتباره لغة خاصة تتمثل يف آلیات هلا القدرة علی تقدمي أفكار ومعلومات
جدیدة بطرق خمتلفة وتزوید املشاهد املعلومة املهمة خالل سرد الروایة ،وظف سنان أنطون يف روایة
إعجام هذه التقنیة لتنظیم حركة تیار الوعي ،ولغرض رسم األبعاد احلقیقیة للمشهد العراقي املؤمل.
نفرتض أ َّن تقنیة تیار الوعي ساعدت الكاتب يف استخدام املونتاج للتعبري عن صراع الشخصیات
النفسي وذلك لقدرهتا علی جعل الشخصیات تستبطن داخلها وتكشفه ،أل َّن تداعي الوعي هو
االنفعاالت الداخلیة اليت تقوم علی املشاعر واألحاسیس.
من املفرتض َّ
أن الكاتب جنح يف استخدامه املونتاج السینمائي كتقنیة مسامهة يف تنظیم حركة تیار
الوعي ،فقد وظف وسائل متعددة ساعدته يف ذلك ومنها :القطع واالنتقال املفاجئ من لقطة إلی
أخری والتوايل السریع للصور واللقطات البطیئة واللقطة عن قرب وتقنیات الكامريا.
وابلنسبة خللفیة البحث ،فهناك حبوث ودراسات اهتمت جزئیاً مبوضوع املونتاج السینمائي ومنها
كتاب :اتریخ السینما الروائیة لدافید ،أ ،كوك ( )1999ترمجة أمحد یوسف .والكتاب لیس سرداً لتاریخ
السینما الروائیة يف العامل فحسب ،بل دراسة متعمقة له ،یرصد العالقات بّي التطورات التقنیة واجلمالیة
والسیاسیة واالقتصادیة يف سیاقها التارخيي .ویقوم الكتاب بدور املوسوعة الشاملة اليت ميكن للقارئ أن
یرجع إلیها يف حبثه عن مادة اترخيیة تتعلق ابلسینما ابإلضافة إىل التحلیل النقدي ذي الرؤیة العمیقة
لألفالم وكتاب :املونتاج الشعري يف القصیدة العربیة املعاصرة حلمد حممود الدوخي ( ،)2009حیث
درس فیه أسلوب املونتاج وتقاانته يف القصیدة احلدیثة كما درس أثر مفردات اللسان يف القول الشعري
يف دیوان مدیح الظل العايل للشاعر حممود درویش .وقد استنتج الكاتب َّ
أن املونتاج الشعري قد أاتح
للقصیدة املعاصرة مساحات من التنوع والتشكیل أفرزت بدورها خیارات بصریة للقصیدة تغين عن
العامل اللغوي يف إیصال الفكرة و َّ
أن لغة الشعر احلدیث خضعت لعملیة تذویب املفردة الشعریة
وتولیفها لتصبح هذه اللغة ضغطاً للمعىن واختزاالً للمتصور وتكثیفاً للداللة من خالل ولوج اللغة
اجلدیدة وأمداء مفتوحة ارتقت بقدراهتا وأمدهتا بلوازم جدیدة تدعم البناء العام وتعزز التدفق الشعري
وكتاب آخر :التقنیات الدرامیة والسینمائیة يف البناء الشعري املعاصر للكاتب حممد عجور (،)2010
سعی الكاتب فیه بعد ما خصص الفصل الثاين منه للمونتاج السینمائي فتناول أنواع املونتاج وأثرها يف
بناء القصیدة ،إلی أتسیس لبالغة الصورة السینمائیة وغزوها للخطاب الشعري يف العصر احلدیث
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مقارابً عالقة الشعر احلدیث ابلسینما وأسباب اعتماد الشعراء علی التقنیات السینمائیة يف قصائدهم
مثل املونتاج وكیفیة االستفادة منه يف تشكیل القصیدة احلدیثة .أما الدراسات اليت تناولت موضوع
املونتاج السینمائي يف الروایة والقصة فمنها :كتاب :تقنیات مونتاج السینما والفیدیو لكّي دانساجیر
( )2011ترمجة أمحد یوسف وقد تناول فیه الكاتب عدة مواضیع منها عالقة عناصر التصویر
السینمائي (تكوین الكادر ،زاویة الكامريا ،نوع العدسة و )...ابملونتاج وكیف یؤثر شكل السرد علی القرارات
املونتاجیة و َّ
أن املونتاج ال خيتص ابلصورة فقط بل یشمل الصوت أیضاً .وكتاب اخلطاب السینمائي لغة
الصورة لفريان فنتورا ( ،)2012حتدث الكاتب يف مقاطع من الكتاب عن أنواع املونتاج وتقنیاته وأدواته
مثَّ تطرق إلی نظرایت أهم املنظرین يف هذا اجملال مثل ایزنشتاین وتقسیماته للمونتاج وكولیشوف وابزان
كما تطرق إلی تقنیات أخری منها القطع واملسح .وقد اعتمد الباحث من ضمن ما اعتمد يف
تقسیماته ألنواع املونتاج علی تقسیمات ایزنشتاین املذكورة يف هذا الكتاب.
أما البحوث فهناك حبث بعنوان« :قراءة أولیة يف نظریة املخرج السینمائي ایزنشتاین وفلسفته يف
املونتاج الذهين» بقلم أمحد عبد سلیمان ( ،)2013حیث تطرق إلی آراء ایزنشتاین وفلسفته ونظریته
املشهورة «اخللق عن طریق املونتاج» ومدی تطبیقه هلذه الفكرة علی أفالمه .كما درس مصادر هذه
النظریة حیث أتثر ایزنشتاین ابلبنیویّي ونظرایت جان بیاجیه وفلسفة هیجیل .یُعترب هذا املقال من أهم
املصادر اليت اعتمد علیها الباحث واستنتج َّ
أن الفیلم عند ایزنشتاین هو تركیب جمموعة من الصدمات
بّي اللقطات لذلك تعتمد أفالمه علی قدرة املشاهد يف الوصول إلی فهم املعنی الذهين .ومقال حتت
عنوان «دراسة املونتاج السینمائي يف تشكیل الصورة العدودة املصریة» للباحثّي هاشم حممد هاشم
ومرمي جاللی ( )2015حیث درس الباحثان فن العدید من منظور سینمائي مبا حیتویه من أبعاد
سینمائیة .تكون البحث من جزءین :األول تطبیق أنواع املونتاج حسب نظریة ایزنشتاین علی فن
العدید والثاين دراسة العاملّي األساسیّي الذین یؤثران يف توظیف تقنیة املونتاج داخل نصوص العدودة
ومها قالبا العدید والتكرار .وقد استنتج الكاتب َّ
أن دور املونتاج السینمائي يف نصوص فن العدیدة
ارتبط يف األساس بتنظیم إیقاع العدودة وترتیب تسلسل األحداث بداخلها وذلك هبدف إبراز الشعور
احلزین إلیصاله إلی املتلقي وجعله یتأثر نفسیاً.
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أما حول رواایت سنان أنطون فهناك حبث بعنوان« :التحلیل السیمیائي للبنیة السردیة يف روایة ای
اختص بدراسة الوحدات السیمیائیة الثالث وهي
مرمي لسنان أنطون» لكرمية نوماس ( )2014حیث
َّ
الوحدات الدالة علی احلزن والوحدات الدالة علی الصراع والوحدات الدالة علی اسرتداد املاضي دون
التطرق إلی موضوع حبثنا .واستنتج الكاتب َّ
أن الوحدات السیمیائیة الثالث منسجمة مع األحداث
اليت كانت جتري يف العراق وهلذه الوحدات دور فعال يف تنمیة أحداث الروایة وأتثريها علی املتلقي ،إذ
متیزت بوصف عام مرتبط ابإلمياء والواقع والتوصیل للمتلقي .وحبث آخر« :اهلویة التمثل والصراع يف
روایة ایمرمي لسنان أنطون» حملمد فلیح اجلبوري ( )2018عاجل أزمة اهلویة لدی املواطن العراقي وهتمیش
املكوانت العراقیة األصلیة ،أما البحوث والدراسات اليت تناولت موضوع املونتاج السینمائي يف روایة
إعجام لسنان أنطون فلم نعثر علی شیء منها ،إذ جاءت هذه الدراسة فریدة من نوعها.
 .1-1املخرج الروسي ایزنشتاین حیاته وأفكاره
ارتبط مصطلح املونتاج السینمائي ابملخرج األمریکي الکبري جریفیث ( )D. W. Griffithوالذي بدأ
علی یده التاریخ احلقیقي للسینما «من املعرتف به َّ
أن دي دابلیو جریفیث یُعترب أب املونتاج
السینمائي» (دانساجیر .)36 :2011 ،تطور املونتاج السینمائي فخرج عن کونه جمرد قطع ولصق لبعض
اللقطات اليت تلتقطها الکامريا ،فصار «العنصر الذي ینتقل ابلسینما من قالبها اآليل الفیزایئي إلی
اجلانب اجلمايل األديب» (عجور .)248 :2010 ،إ َّن هذه التقنیة «حتدد األشکال املتنوعة لعنصري الزمان
واملکان» (بوحاري وبوحاري .)74-73 :2015 ،فتنظم إیقاع احلکایة «یعطي املونتاج معنی الرتقیم واإلجیاز
واإلیقاع يف احلکایة» (عجور .)247 :2010 ،ویعمق املعنی يف ذهنیة املتلقي « ...له دور تفسريي
وأیدیولوجي ،یستند إلی إعادة البناء املنطقي ویهدف إلی استخالص املعنی العمیق هلذه األحداث»
(املصدر نفسه .)248 :ویقرب األحداث إلی الواقع «ینتج نوع من تداعي املعاين يف ذهن املشاهد یقربه
من الواقع» (عجور .)247 :2010 ،کما َّ
أن املونتاج جیعل «املشاهد خيلق املشهد بنفسه عن طریق ترتیب
وترکیب اللقطات» (ینظر :عطیة .)536-535 :2010 ،إذ هي تُعترب مشارکة املشاهد يف صنع احلدث.
ابإلضافة إلی ذلک فهو «یقوم بدور اجملاز والتوریة واالستعارة وغريها» (عجور.)247 :2010 ،
والیزنشتاین دور مهم يف بلوغ املونتاج السینمائي إلی ذروته الفنیة.

االدب العريب ،السنة الثاين عشر ،العدد الثالث ،خریف 55  2020

ُولد سريجى میخایلوفیتش ایزنشتاین ( )Sergei Eisensteinعام  .1898أصبح من أشهر صناع
السینما يف النصف األول من القرن العشرین .دخل عام  1920مسرح العمال مبوسكو مهندساً
مساعداً للدیكور ،فأصبح سینمائیاً مشهوداً له يف النظام الشیوعي .أدخل ایزنشتاین منطاً جدیداً يف
املونتاج السینمائي ُعرف ابملونتاج الذهين من خالل أفكاره اجلدیدة لتصبح السینما عنده قائمة علی
ختاطب العقل قبل األحاسیس« .كان ایزنشتاین يف مفهومه عن املونتاج الذهين الذي اشتهر به حراً يف
أن یربط بّي صورتّي لكي یوصل فكرة عن شخص أو طبقة أو حدث اترخيي» (دانساجیر:2011 ،
 .)50أتثَّر ایزنشتاین بـ«سوسري» الذي أوقد شعلة البنیویة كما أتثَّر بعامل النفس «بیاجیه» الذي قدَّم
معادالً قوایً لنظریة ایزنشتاین السیما يف جمال التفكري املونتاجي كما اتثَّر ابلفیلسوف هیجل حیث أخذ
عنه ظاهرة اجلدل« .قامت وجهة نظر ایزنشتاین بدایة علی مفهوم اللقطة والصورة الذهنیة ،ولقد أ َّكد
أن ما تعنیه اللقطة الواحدة لن یستمر معناها عندما ترتبط بلقطة أخری خمتلفة املضمون ،و َّ
َّ
أن احلصیلة
الذهنیة عند املشاهد ستكون حصیلة التصادم الصوري للقطتّي وبطبیعة احلال َّ
فان اللقطة الثالثة لن
تعرض علی الشاشة بل سیخلقها ذهن املشاهد ویصنع حدودها يف الزمان واملكان وفقاً ملا هو مطروح
يف اللقطتّي املعروضتّي علی الشاشة» (عبدسلیمان .)137 :2013 ،تقوم نظریة ایزنشتاین علی تصادم
اللقطات «یری َّ
أن املعاين تكمن يف تصادم اللقطات وقد عارض االستمراریة للربط عند بودفكّي
( )Pudovkin Vsevolodووصفها أب َّّنا أسلوب بدائي يف الرتكیب السینمائي فبدال من ربط
اللقطات وراء بعضها يف تتابع كما عند بودفكّي ،یری ایزنشتاین َّ
أن املشهد جیب أن یُبنی علی
جمموعة من الصدمات ،و َّ
أن كل قطع جیب أن یثري خالفاً بّي لقطتّي وأن ینتج قفزة جدلیة تولد يف
نفس الوقت ردة فعل عنیفة يف ذهن املتفرج إذ َّ
أن لقطاته كانت مؤسسة علی ثنائیات متعددة»
(املصدر السابقَّ .)141 :
إن املادة اجلدلیة اليت أخذها ایزنشتاین من هیجل جعلته یتطلع الستغالل
وسیط للسینما فیما هو أبعد من ذلك ،فالمانع لدیه أن تكون مثال بعد عرض ثالث لقطات متتابعة
دون وجود صلة مباشرة بینها ،ورمبا تتناقض مع بعض ،أن تنتج معناً ذهنیاً رابعاً «لقطات قصرية
وأخری طویلة ،لقطات تتوازی مع ختطیطات موجهة ابجتاهات خمتلفة ،لقطات معتَّمة تتعاقب مع
لقطات مضیئة ،وأخرياً صراعات بّي الشيء وأبعاده وصراعات بّي احلدث ودميومته الزمنیة» (آجیل،
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 .)105 :1980رغم اشتهاره ابملونتاج الذهين ،قسم ایزنشتاین املونتاج السینمائي إلی عدة أنواع جتلت
أربعة منها يف روایة إعجام علی النحو التايل:
املونتاج الطويل :مماثل املازورة املوسیقیة ومؤسسة علی طول اللقطات.
املونتاج اإلیقاعي :مؤسسة علی طول اللقطات واحلركة داخل الكادر.
املونتاج النغمي :مؤسس علی األثر املسیطر علی مستوی الفیلم كله كوحدة.
املونتاج الذهين أو األیدلوجي( .أنظر :مارتن.)53 :1970 ،
 .2-1ملخص روایة إعجام لسنان أنطون
روایة إعجام قصة «فرات» عراقي طالب جامعي یدرس يف فرع اللغة اإلجنلیزیة ،ینتهي مصريه يف
سجون حزب البعث احلاكم .يف السجن یكتب نصوصاً تسخر من اإلیدیولوجیة احلاكمة .إابن حكم
البعث يف العراق تظهر خمطوطته مكتوبة خبط یده بشكل یصعب قراءهتا .ویُكلف أحد الضباط بطباعة
املخطوطة على الطابعة ،والنص الذي یطبعه «أمحد» ،یشكل نص روایة أنطون ،ویشق القارئ طریقه
عرب متاهة من املالحظات املدونة وعرب جمموعة متناثرة من املذكرات واألحالم واملشاهدات املأخوذة من
احلیاة الیومیة يف السجن.
 .2املونتاج السینمائي وعالقته ابلروایة التیّاریة
یُعترب تیار الوعي من االجتاهات اهلامة لألدب اإلجنلیزي ،ابتكره الفیلسوف وعامل النفس األمریكي
ویلیام جیمس ( ،)William Jamesبعد ما مهدت املدرسة السرایلیة لظهور هذه التقنیةَّ « .
إن تقنیة
تیار الوعي ترتبط ارتباطاً وثیقاً ابلسرایلیة اليت تقوم علی آراء فروید يف التحلیل النفسي من جهة
واخلیال من جهة أخری» (اصغري .)12 :1387 ،الروایة التیاریة خالفاً للتقلیدیة الحتیل إلی العامل
اخلارجي ،فهي تنبثق من عامل الكاتب الداخلي ،إذ هي ارتداد حنو الداخل من دالالت ورؤی والتفاف
إلی الذات ،تسعی إلی الغور يف بواطن الشخصیات ورمسها من الداخل «إّنا انكفاف علی الذات
الداخلیة املتكئة علی خمزوّنا الثقايف والفكري وحالتها النفسیة» (علیان .)89 :2007 ،لذلك
استخدمت كافة الوسائل لتحقیق سرب بواطن الشخصیات منها املستحداثت السینمائیة كاملونتاج
«الوظیفة األساسیة لكل الوسائل السینمائیة خباصة تلك الوسیلة األساسیة اليت هي املونتاج وهي تعبري
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عن حركة وتعدد الوجود .هذه الوسیلة املعدة لتقدمي ما هو غري ساكن وغري ممركز هي الوسیلة اليت
اغتنمها كتاب تیار الوعي لتسهم قبل كل شئ يف حتقیق غرضهم األساسي وهو تقدمي العنصر املزدوج
يف حیاة اإلنسانیة ،أي احلیاة الداخلیة مع احلیاة اخلارجیة يف آن واحد» (مهفري.)95 : 2015 ،
یتم املونتاج عرب عملیة ذهنیة للشخصیات وهي التداعي احلر لألفكار واخلواطر وهذا ما یعترب من
العناصر األساسیة لتیار الوعي «ویشري املونتاج ابملعنی السینمائي إلی جمموعة من الوسائل اليت
تستخدم لتوضیح تداخل األفكار أو تداعیها وذلك كالتوايل السریع للصور أووضع صورة فوق صورة أو
إحاطة صورة مركزیة حماطة بصور أخری .وهذه الطریقة هي ابلضرورة طریقة لتوضیح املناظر املتآلفة أو
املتنافرة يف املوضوع الواحد أو هي طریقة لتوضیح املضاعفة» (املصدر السابق .)93 :من املصطلحات
السینمائیة اهلامة اليت َّ
البد من اإلشارة إلیها هي:
اللقطة :هي أصغر وحدة يف الفیلم «هي ذلك اجلزء من الشریط الذي ميتد منذ أن بدأت الكامريا يف
العمل حتی توقفت» (دانساجیر.)11 :2011 ،
املشهد :هو جمموعة من اللقطات «أنَّه الوحدة الدرامیة املستقلة ،ویتضمن فعال مستمراً له اتریخ دقیق
وجیري يف دیكور واحد وبّي الشخصیات نفسها دون حذف أو قفز فوق الزمن .وميكن للمنظر أن
یكون مستقال ويف هذه احلالة لیس له ابلضرورة أن ینضوي إلی قطعة معینة» (توروك.)204 :1995 ،
 .3أقسام املونتاج السینمائي يف روایة إعجام حسب آراء املخرج الروسي ایزنشتاین
تعمل السینما علی دمج الصور املتجاورة معاً حتی تنتج معناً جدیداً خالفاً للمعنی الذي یوجد يف كل
صورة منها ،وذلك يف مسار أحداث الفیلم وسیاقه « َّ
إن للمونتاج أمهیة ابلغة يف بناء الفیلم السینمائي
وعمل املونتري عمل فين أكثر منه تقين ،وإن اعتمد كلیة علی التطبیق العملي ،فاملونتري یشارك يف حتقیق
الفیلم فنیاً ،فمغزی اللقطة یتوقف  -يف الواقع  -لیس علی ما متثله اللقطة فحسب وإمنا علی زماّنا
الذي یقره املونتري مباشرة وهكذا یعطي املونتاج معنی الرتقیم واإلجیاز واإلیقاع يف احلكایة» (عجور،
.)247 :2010
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 .1-3املونتاج الطويل
أساس هذا املونتاج هو طول اللقطة وزمن عرضها «یهتم هذا النوع من املونتاج فقط بسرعة التولیف أو
القطع بصرف النظر عن مضمون اللقطات ،وأساس هذا التولیف هو مراعاة طول اللقطة وزمن عرضها
علی الشاشة وفیه جیب أن تظل العالقة النسبیة بّي طول كل لقطة وأخری اثبتة داخل املشهد
الواحد»( .كوك.)219 :1999 ،
نقرأ يف روایة إعجام« :أیقظين صریر الباب وهو یفتح مهشما إغفاءة قلما یسعها أن تكتمل قبل
أطل أحدهم
أن تصطدم بصرخة أو أنّي أو صوت ابب یُفتح أو یُغلق .مل أكن أتبّي األشیاء بوضوحَّ .
وألقی برزمة أوراق يف وجهي وضحك بسخریة» (أنطون .)57-56 :2013 ،يف هذا املشهد املؤلف من
عدة لقطات« :أیقظين صریر الباب وهو یفتح مهشما إغفاءة قلما یسعها أن تكتمل قبل أن تصطدم
بصرخة أو أنّي أو صوت ابب یُفتح أو یُغلق» و«مل أكن أتبّي األشیاء بوضوح» و«أطلَّ أحدهم
وألقی برزمة أوراق يف وجهي وضحك بسخریة» .یسرد الراوي یومیاته يف املعتقل واملعاملة الدنیئة اليت
یتلقاها من أزالم النظام .املشهد كثري احلركات لتتابع األفعال فیه (أیقظين ،یُفتح ،یسعها ،تكتمل ،تصطدم،
أطل ،ألقی ،ضحك) .طول اللقطات (فتح الباب وعدم الوضوح يف الرؤیة وإطاللة
یُفتح جمدداً ،یُغلقَّ ،
أتبّيَّ ،
أحدهم) ،متساویة زمنیاً وطولیاً ،ما یثبت املونتاج الطويل .نالحظ آلیة الصوت يف اللقطات السیما
األولی فالصریر والصرخة واألنّي والضحك ،رفدت املشهد آبلیة املزج الصويت (املكساج) بطابع مجايل.
وظف الكاتب اللقطة متوسطة لتوضیح معاين ودالالت درامیة سایكولوجیة للكشف عن صمیمیة
العالقات بّي الشخصیات واحملیط «حتصر مشهد عرض الشخصیة من الركبة إلی األعلی .فهي تُعرض
جسم املمثل بطریقة نصف كاملة» (بوحاري وبوحاري.)47 :2015 ،
وأما حركة الكامريا فهي دورانیة من الیمّي إلی الیسار والعكس .الننس أن الراوي استخدم املونتاج
املتوازی الذي یوحي أب َّن شیئّي (صریر الباب وإطاللة الشخص) سوف یلتقیان أل َّّنما مرتبطان بشيء ما.
جند َّ
أن تداعي احلر خلواطر الشخصیة ظهر من خالل املنولوج الداخلي حیث یتذكر صریر الباب
فیتوقع أن یطل ذلك الرجل برزمة أوراق.
ونقرأ يف موضع آخر من الروایة« :كان امللعب وكأنَّه ثكنة عسكریة .كان أفراد قوة الطوارئ ابلعتاد
الكامل مع رشاشاهتم ،وكان مع البعض كالب بولیسیة أیضاً .البعض منهم یُشرف علی إیقاف
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املتفرجّي .كان أغلبهم صغاراً يف العمر الیبدو َّأّنم تعدوا العشرین» (أنطون .)115-114 :2013 ،يف
إطار طعنه بشرعیة النظام البعثي وتعریته ،یصف الراوي يف هذا املشهد الذي تكون من عدة مقاطع
صغرية األجواء األمنیة ،فتوظیف مفردات وتعابري مثل :ثكنة عسكریة وقوة الطوارئ ورشاشات وكالب
بولیسیة تشي هبذه األجواء املكهربة ،موحیاً بوجود اهلوة العمیقة بّي النظام من جهة وبّي الشعب من
جهة أخری واليت تسببت يف أن ینظر النظام إلی الشعب بعّي الریبة واحلذر خالف ما یدعیه يف
ماكنته اإلعالمیة فهو مطارد كما تطارد الكالب البولیسیة اجملرمّي .بدأ الراوي بلقطة عامة أتسیسیة
افتتاحیة للمكان ،تكفلت ابلتعریف ابملكان اليت جرت به ،فأشار إلی املدارج والراایت واملتفرجّي وما
إلی ذلك «كان امللعب وكأنَّه ثكنة عسكریة» لكنها حتولت لتكون لقطة عامة متوسطة يف اللقطتّي
التالیتّي «كان أفراد قوة الطوارئ ابلعتاد الكامل مع رشاشاهتم ،وكان مع البعض كالب بولیسیة أیضاً»
فمنظر أفراد قوة الطوارئ ابلعتاد والرشاشات ،والكالب بولیسیة وصغر أعمارهم ،كلها لقطات عامة
متوسطة وقد قصد هبا الكاتب لفت انتباه القارئ واجنذابه حنو موضوع حمدد سیستخدمه للكشف عن
الكثري من حیثیات الواقع .تقرتب الكامريا أكثر من ذي قبل لتكون اللقطة قریبة لتكتمل عملیة
االكتشاف حیث تناولت مالمح تلك القوات و َّأّنم شباب وقعوا فریسة املاكنة اإلعالمیة للنظام «
كان أغلبهم صغاراً يف العمر الیبدو َّأّنم تعدوا العشرین» .زمنیاً اللقطات متساویة تقریباً حیث َّ
أن عّي
املشاهد تستهلك وقتاً مشاهبا يف الوقوف علیها وذلك ما یثبت أن املونتاج املوظف هنا مونتاجاً طولیاً.
ومنوذج آخر هلذا النوع من املونتاج« :كان كل شيء هادائً خارج البوابة اخلارجیة .مل یكن هناك
الكثري من السیارات يف اخلارج .أبصرت عمودي دخان من الناحیة الشمالیة .قبلت خدي ریح ابردة
وخجولة كأّنا ترحب يف شوارع بغداد من جدید .وكانت الریح نفسها حتاور أغصاان ألشجار الباسقة
علی جانيب الشارع فتبادهلا حبفیف مجیل» (املصدر نفسه .)122 :املشهد من ّناایت الروایة ،یصف به
الراوي الوضع يف البالد وابلتحدید بغداد بعد سقوطها وإزاحة سلطة البعث احلاكم علی ید األمریكان
وحّي خروجه من السجن .یتشكل هذا املشهد من مقاطع عدة ،تتسم من حیث الطول وزمن العرض
ابلتساوي تقریباً .فخروجه من بوابة السجن وخلو الشارع من السیارات وتقبیل الریح خده وحماورهتا
أغصان األشجار ،كلها سریعة خاطفة ومتساویة من حیث الطول وزمن العرض ،فیمكننا القول إ َّن
املونتاج املستخدم هو طويل .حیمل هذا املشهد بعداً رمزایً كما أغلب مقاطع هذه الروایة ،حیث َّ
أن
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الراوي أراد يف سیاق استشراقي استباقي إبراز الیأس والقنوط من األنظمة اجلدیدة والوعود اليت أتت هبا
بعد السقوط حیث أخفقت يف الكثري مما كان یستوجب علیها تقدميه .وظف الراوي اللقطة العامة يف
ثالثة مقاطع« :كان كل شيء هادائً خارج البوابة اخلارجیة» و«مل یكن هناك الكثري من السیارات يف
اخلارج» و«أبصرت عمودي دخان من الناحیة الشمالیة» ،تؤسس ألجواء وظروف سیاسیة اجتماعیة
جدیدة حصلت بعد سقوط النظام الدیكتاتوري كان من املؤمل أن تزیح اهلم اجلامث علی قلوب
العراقیّي ،واللقطة العامة «التركز علی املمثل وحده وإمنا تتعداه إلی ما حییط به ،سواء كان متحركاً أو
ساكناً فتجعل املشاهد یستكشف جغرافیة املكان وحمتواه» (بوحاري وبوحاري .)48 :2015 ،لكنه يف
مقطعي« :قبلت خدي ریح ابردة وخجولة كأّنا ترحب يف شوارع بغداد من جدید» و «كانت الریح
نفسها حتاور أغصاان ألشجار الباسقة علی جانيب الشارع فتبادهلا حبفیف مجیل» وظف اللقطة القریبة
جداً وذلك ضمن التوظیف الرمزي الذي متوج به الروایة .هذه اللقطة القریبة جداً وظفها الكاتب يف
موقف شعوري ،حیث مثلت الیأس والقنوط املتسرب بداخله.
 .2-3املونتاج اإلیقاعي
أساسه السرعة اليت تقوم علی إیقاع احلركة داخل اللقطات «یعتمد هذا النوع من املونتاج علی القواعد
األساسیة املستخدمة يف املونتاج الطويل ولكن سرعة التولیف فیه تعتمد علی إیقاع احلركة داخل
اللقطات حبیث تصبح احلركة داخل الكادر هي العنصر الذي یفرض حركة التولیف من كادر إلی
كادر ،وميكن أن یستخدم املونتاج اإلیقاعي لتعزیز وتقویة االحساس ابلنبض وسرعة املونتاج الطويل
داخل املشهد ورمبا یصبح نقیضاً له» (كوك.)220-219 :1999 ،
نت أرقب غیمتّي تتساحقان بصمت يف مساء بغداد .مثَّ هربتا غرابً رمبَّا
نقرأ يف روایة إعجام« :ك ُ
خجال .وتركتاين جالساً علی مصطبة حتت النخلة الفرنسیة ...حیث كنت أنتظر أریج ككل صباح.
حبث عما یستحق القراءة يف جریدة اجلمهوریة» (أنطون .)11 :2013 ،من خالل السطور األولی لروایة
إعجام یبدأ سنان أنطون مونتاجه السینمائي عرب ثالث لقطات مثقلة ابلرمز .األولی« :كنت أرقب
غیمتّي كانتا تتساحقان» وهي لقطة طویلة عامة تؤسس للمكان والسیاق وخلق حالة نفسیة
للمشهد ،تتحرك الكامريا فیها حركة املیالن ترتفع من األسفل حنو األعلی (بیكادا) ،لتضیف علی
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املشهد طابع النشاط واحلیویة .الثانیة« :مث هربتا غرابً رمبا خجال وتركتاين جالساً علی مصطبة».
الثالثة«:حبثت عما یستحق القراءة يف جریدة اجلمهوریة» حیث حركة الكامريا املیالين (كنرتوبیكادا)
العكسیة اليت تتجه من األعلی حنو األسفل يف اللقطتّي األخريتّي لغرض كسر الراتبة وامللل ،ذلك َّ
أن
اللقطة األولی بطیئة رتیبة ألّنا حلظات االنتظار مث تستمر الراتبة يف اللقطة الثانیة حیث هروب الغیوم
ويف الثالثة متثلت الراتبة يف البحث املتوتر يف جریدة البعث احلاكم اليت لیست جدیرة ابلقراءة ،ما یدل
علی َّ
أن االیقاع البطيء متحكم يف املشهد یكشف عن حالة نفسیة وهي اإلضطراب والتوجس
املوجودین يف داخل الراوي حیث احلیطة والرتقب مما سیمسه من خطر املخابرات ،ظهر من خالل
مفردات بسیطة مثل تتساحقان (تتسابقان) اليت توحي ابملطاردة و(اجلمهوریة) اليت توحي إلی غطرسة
النظام وبطشه وهذه كلها قد أثَّرت أثراً كبرياً يف منو الشعور النفسي من خالل املشهد الدرامي الذي
نتج عن تولیف احلركات تلك ،السیما و َّ
أن الراوي أراد بذلك أن تنطلق الروایة من مبدأ اإلدانة
واالستنكار لعبثیة نظام البعث .نالحظ َّ
أن زمن العرض للقطات متساو وهذا ما جعل إیقاع املشهد
بطیئاً ما أعطاه داللة حزن وكأبة.
يف مشهد الخيلو من السخریة ،یتناول الكاتب الطعن يف نزاهة احلكومة البعثیة واليت كانت تروج
لنفسها فتدعي االهتمام ابلشعب وأتمّي متطلباته ،فنقرأ« :جیلس موظف حكومي خلف مكتبه
كإمرباطور ویقف أمامه مواطن یلهث ویتصبب عرقاً من تعب یوم قضاه يف ماراثون استحصال التواقیع
والدمغات .ویطلب املواطن املسكّي من املوظف توقیعاً أخرياً كي ینهي معاملته ویعود إلی بیته .لك َّن
املوظف یرد علیه بربود :تعال ابچر ...حتی أگلك تعال ابچر» (املصدر نفسه .)26-25 :یتكون
املشهد من لقطتّي :األولی «جیلس موظف حكومي خلف مكتبه كإمرباطور ویقف أمامه مواطن
یلهث ویتصبب عرقاً من تعب یوم قضاه يف ماراثون استحصال التواقیع والدمغات» والثانیة« :یطلب
املواطن املسكّي من املوظف توقیعاً أخرياً كي ینهي معاملته ویعود إلی بیته .لك َّن املوظف یرد علیه
بربود :تعال ابچر ...حتی أگلك تعال ابچر» .هااتن اللقطتان متساویتان يف احلركة والسرعة تقریبا مما
یثبت َّ
أن املونتاج املستخدم مونتاج إیقاعي .نوعیة اللقطات املستخدمة يف هذا املشهد هي لقطات
متوسطة القرب واليت تُستخدم عادة للحوار بّي اثنّي .فهنا نالحظ املواطن املسكّي الذي یتلقی
ضروب الذل واملهانة من قبل املوظف املتغطرس الذي اختذ لنفسه دور اإلمرباطور وقد استخدم أنطون
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هذه اللقطة بغیة تقدمي صورة وضحی للمشاهد كعینة ملمارسات النظام وطریقته يف اإلسفاف حبق
الشعب .حركة الكامريا ابنورامیة من الیسار إىل الیمّي ومن الیمّي إىل الیسار يف مشهد واحد وقد
إن حركة الكامريا السریعة تدل علی َّ
وظفت خللق التشویق وتنشیط املتابعةَّ .
أن جانيب احلوار يف حالة
نفسیة غري طبیعیة وهي عند املوظف التغطرس والعنجهیة ابعتباره عینة حقیقیة من النظام ومنوذجاً
لغطرسته والتوتر والتوجس عند املواطن الذي یلهث من شدة التعب واإلرهاق ابعتباره عینة للشعب
املغلوب علی أمره .یربز عنصر السخریة الناتج عن التناقض هنا يف العبارة األخرية من احلوار حیث
یقول املوظف« :تعال ابچر ...حتی أگلك تعال ابچر» ذلك َّ
أن النظام یدعي تفانیه يف االهتمام
ابلشعب ورعایة مصاحله بینما نراه یتعامل إبسفاف معه.
ونقرأ منوذجاً آخر من املونتاج اإلیقاعي« :فعندما قُتل امللك غازي كانت يف كنیسة أم األحزان،
َّ
ألن بیت جدي كان يف عقد النصاری .ويف حركة رشید عايل الكیالين كانت يف...وعندما جاء

البعثیون كانت يف كنیسة كرادة مرمي .لكل حدث كنیسة» (املصدر نفسه .)103 :يف إشارة رمزیة
یتحدث الراوي يف هذا املشهد املكون من ثالثة مقاطع وهي :مقتل امللك غازي وحركة رشید الكیالين
وجميء البعثیّي ،عن تغییب الطائفة املسیحیة من األحداث الكبرية اليت جرت يف اتریخ العراق وكونت
مصريته .ففي وقت تتعاقب احلكومات وتتغري األنظمة السیاسیة ،تكون اإلثنیة املسیحیة يف الكنائس،
ال یسمح هلا ابملشاركة الفاعلة .وقد یقصد الراوي يف هذا املشهد الطعن بنظام حكم البعث ابعتباره
أحد األنظمة السیاسیة وأشدها ضراوة حیث مل أتت إال ابإلنقالابت ولیس عن طریق إرادة الشعب.
استخدم الكاتب تقنیة القطع ) (cutوهي قطع لقطة معینة والبدء بلقطة أخرى بشكل مفاجى «هو
من أكثر االنتقاالت بدائیة وأكثرها لزوماً أیضاً» (مارتن .)82 :1969 ،حیث قدم لقطة بصریة سریعة
عن مقتل امللك مثَّ وبنفس السرعة حركة الكیالين ويف النهایة ظهور البعثیّي الذین تعهد الكاتب
فضحهم والطعن هبم .وهذه التقنیة تعطي االنطباع َّ
أبن املشهد حدث يف أماكن خمتلفة وقد أراد به
الكاتب لیكشف عن حالة نفسیة حمددة وهي اضطراب يف النفس املسیحیة ،اضطراب نتج عن خیبة
األمل .إ َّن القاسم املشرتك يف هذه اللقطات هو التشابه يف السرعة واحلركة حیث یذكر التاریخ َّ
أن قتل
امللك وحركة الكیالين وجمیئ البعثیّي تشبه احلركة االنقالبیة حتدث علی حّي غفلة وكل هذا جیعلنا جنزم
َّ
أن هذا املونتاج من ضمن املونتاج اإلیقاعي.
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 .3-3املونتاج النغمي
أساس هذا املونتاج هو التأثري اللحين «یُعد ایزنشتاین هذا النوع من املونتاج تطوراً للمونتاج اإلیقاعي،
ففي اإلیقاعي تصبح احلركة داخل الكادر هي العنصر الذي یفرض حركة التولیف من كادر إلی كادر،
لكن احلركة داخل اإلیقاع تعين شیئاً أكثر اتساعاً حبیث تتضمن احلركة كل العناصر الوجدانیة والدرامیة
َّ
داخل اللقطة ،ومسي هذا النوع من املونتاج ابملونتاج النغمي ألنه یركز علی نغمة سائدة داخل املشهد»
(كوك.)220 :1999 ،

وجند مناذج من املونتاج النغمي يف روایة إعجام منها« :نظر إلی الساعة املصلوبة علی أحد جدران
غرفته :عقرب الساعات خامل كعادته ،وعقرب الثواين یدور ببالهة .ترك ورقة صغرية علی مكتبه بعد
أن كتب علیها :وداعا َّإّنا لعبة خاسرة! خرج إلی الشرفة وتطلع إلی املدینة من ارتفاع شاهق .كان
یعرف إنَّه الیتمكن من الطريان أبداً ،لك َّن الرصیف قبل استقالته من احلیاة» (أنطون.)67 :2013 ،
یصور املشهد املؤلف من عدة لقطات حماولة انتحار انجحة لشخص یری احلیاة فاشلة .یتجلی
املونتاج النغمي من خالل اللقطات التالیة .يف األولی« :نظر إلی الساعة املصلوبة علی أحد جدران
غرفته» ،تتحرك الكامريا حركة میالنیة من األسفل إلی األعلی (بیكادا) وقد وظف الكاتب اللقطة
املتوسطة كي تساهم يف خلق األنسیابیة يف االنتقال بّي األحداث واللقطات األخری داخل عملیة
املونتاج السینمائي .يف اللقطة الثانیة« :عقرب الساعات خامل كعادته ،وعقرب الثواين یدور ببالهة»
نری حضور آلیة الزوم الستجالء املونتاج ومجالیاته ،حیث وظف اللقطة القریبة اليت تؤكد علی شيء أو
حالة وجدانیة حمددة ألن اللقطات القریبة الیظهر فیها السیاق مبعنی أ َّّنا التكتسب معناً اال عند ما
توضع جبانب بعض إذ َّ
أن الكاتب أراد رسم صورة البؤس والیأس عند املنتحر .ويف اللقطة الثالثة« :ترك
ورقة صغرية علی مكتبه بعد أن كتب علیها :وداعاً َّإّنا لعبة خاسرة!» وظف اللقطة املتوسطة مرة
أخری ويف اللقطة الثالثة« :خرج إلی الشرفة وتطلع إلی املدینة من ارتفاع شاهق» اللقطة عامة لتأسیس
املكان والسیاق ويف الرابعة« :كان یعرف إنَّه الیتمكن من الطريان أبداً ،لك َّن الرصیف قبل استقالته
من احلیاة» اللقطة متوسطة عادت من جدید ،يف إطار آلیة التتابع الكالسیكي لنشاط الكامريا.
اللقطات هلا حركات تصاعدیة مما أثرت يف تطور الشعور النفسي حیث یبدأ املشهد من عقارب
الساعة املصلوبة مث الورقة الصغرية ،مث اخلروج إلی الشرفة ويف النهایة االنتحار .فاللطقات مثلت كل
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العناصر الدرامیة ابإلضافة إلی كثرة األفعال مما أدی إلی زایدة األثر النفسي املنتهي ابالنتحار ،قد
ساعد يف ذلك قصر اللقطات الدال علی اختصار الزمن وإحداث التوتر والنغمة السائدة يف املشهد.
ومنوذجاً آخر هلذا املونتاج« :متوز يف بغداد سادي القسوة .أشعة الشمس سیاط تلهب ظهور
الناس وخترتق مساماهتم لتعبث بك ِّل خلیة من خالایهم وحتی بتفكريهم وأمزجتهم .أهلذا ختتار
«الثورات» متوز لتطلع علینا مبنجزاهتا؟» (املصدر نفسه .)23 :متوز هو الشهر السابع للسنة املیالدیة
والذي تبلغ فیه احلرارة ّنایتها .ابإلضافة إلی ذلك َّ
فإن متوز أو دموزي ،إله الرعي يف احلضارات
الرافدینیة وقد اختذه الشعراء والكتاب رمزاً للحزن أو العذاب أو املأساة أو االضطهاد وكل هذه
الدالالت قد وظفها الكاتب يف هذا املشهد الذي یتألف من مقطعّي أساسیّي ینتهیان أبسئلة مؤملة
تعكس احلاالت النفسیة املضطربة للراوي واليت جتلت يف الكثري من مقاطع الروایة ومنها يف املقطع
األول من هذا املشهد حیث نقرأ« :متوز يف بغداد سادي القسوة» وتطورت هذه احلاالت النفسیة يف
املقطع الثاين« :أشعة الشمس سیاط تلهب ظهور الناس وخترتق مساماهتم لتعبث بك ِّل خلیة من
خالایهم وحتی بتفكريهم وأمزجتهم» .ابلرغم من اختالف طول املقطعّي إال َّ
أن احلركات التصاعدیة
للمشهد يف املقطع الثاين طورت الشعور النفسي ابحلزن واملأساة واالضهاد حتی خاطب الراوي نفسه
يف أسئلة تقطر أملاً وتعكس الواقع الصعب .بدأ الراوي بلقطة عامة يف مقطع« :متوز يف بغداد سادي
القسوة» مثَّ انتقل إلی لقطات قریبة جداً واللقطة القریبة جداً «یتم االحتفاظ هبا بوجه عام ملناسبات
الرتكیز اخلاص علی رد الفعل الذي یظهره تغیري الوجه» (برونل ،د.ت .)31 :ركز الراوي يف هذه اللقطة
علی ظهور الناس ووجوههم بل وخالایهم وأفكارهم وأمزجتهم ،قد أراد هبا اإلحیاء مبغزی رمزي أو حلظة
مهمة ضمن السیاق الدرامي .إن مجعنا املوقف الدرامي للمشهد مع التصعید العاطفي أو احلاالت
النفسیة الشعوریة املتصاعدة فیه نالحظ َّ
أن هذا األمر یؤكد أن املونتاج املوظف هنا هو مونتاج نغمي.
ونقرأ أیضاً يف مقطع آخر من الروایة« :أحفر يف الصمت حبثاً عن صمت أعمق أهیله علی
عل الصراخ یبتعد
نفسي .لك َّن الصراخ واألنّي یهامجانين من جدید .ألطخ اجلدران هبذایين وهلوسيت َّ
لكنَّه یزداد وضوحاً وتنظم إلی ضحكات ساخرة .أضحك أان أیضاً مثَّ أبكي» (أنطون.)34 :2013 ،
یتكون املشهد هنا من عدة مقاطع ال تتناسب مع بعض من حیث طول اللقطات لكنَّها مرتبطة متام
االرتباط يف حالة شعوریة معینة وهي احلزن واألمل الذي یشكل اخلیط املمتد من بدایة الروایة حتی
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ّنایتها .نفهم ذلك من خالل اللعب يف احلركة بّي اللقطات اليت تتضمن العناصر الوجدانیة والدرامیة
داخل اللقطات .نلمح آلیة الصوت املستخدمة يف اللقطات واليت متثلت يف مفردات «صمت»
و«صراخ» و«أنّي» و«هذاین» و«ضحكات» و«أبكي» ،فقد الحظنا املزج الصويت (املكساج) بّي
تلك اللقطات ،لیس إلضفاء الطابع اجلمايل بقدر ما یقصد به الراوي رسم حاالت األمل والضغط
النفسي الذي متارسه حبقه أزالم النظام والذي یبلغ َّ
حد الوحشیة والرببریة غالباً .من خالل حركاهتا
التصاعدیة أثرت هذه اللقطات يف تطور الشعور النفسي ،فاملشهد الذي یبدأ مبقطع« :أحفر يف
الصمت حبثاً عن صمت أعمق أهیله علی نفسي» تتصاعد نربته املؤملة يف اللقطات األخری وذلك من
خالل الضحك اهلسرتي اجلنوين الذي یتحول إلی بكاء مریر ،فالضحك لیس دائماً نتاج الفرح .إن
أخذان بعّي االعتبار اللطقات اليت مثلت البعد الدرامي ابإلضافة إلی املفردات الصوتیة األلیمة اليت متَّ
ذكرها ،جند َّ
أن األمر هذا أدی إلی زایدة األثر النفسي املنتهي بتلك التساؤالت األلیمة ،وقد ساعد يف
ذلك القصر الزمين للقطات والذي یوحي إلی نغمة التوتر السائدة يف املشهد .كل هذه القرائن توكد
نوعیة املونتاج املستخدم وهو املونتاج النغمي.
 .4-3املونتاج الذهين أو األیدلوجي
املونتاج الذهين أو األیدلوجي ،یعتمد علی الصراع أو التفاعل بّي الصور «یُعد املونتاج الذهين أو
الفكري أو األیدلوجي من أهم أنواع املونتاج عند ایزنشتاین وهو ملخص جتربة ایزنشتاین السینمائیة
أن املونتاج الذهين عنده الیهتم ابلسرعة أو اإلیقاع أو الطابع الوجداين علی الرغم من َّ
حیث َّ
أن هذه
العناصر ميكن أن تكون متضمنة يف أي تتابع من اللقطات ،ولكنَّه یعتمد يف جوهره علی العالقة
الذهنیة بّي اللقطات ذات احملتوی البصري املتناقض ،مبعنی أن یعتمد علی اجلدل والصراع أو التفاعل
بّي العناصر البصریة ،حیث َّ
أن مفهوم املونتاج ووظیفته عند ایزنشتاین الیقف حد خلق املشاعر
واألحاسیس ولكنَّه قادر أیضاً عن التعبري عن أفكار جمردة وصیاغة مقوالت ذهنیة مباشرة وصرحیة».
(كوك .)220 :1999 ،حول الصورة الذهنیة فقد أكد إیزنشتاین َّ
أن املعىن الفردي للقطة معینة لن
مبعىن أخر للقطة اثنیة خمتلفة على مستوى املضمون ،ألن احلصیلة الذهنیة لتصادم
یدوم ،عندما یرتبط ً
اللقطتّي أعطى لقطة اثلثة ومهیة مل یشاهدها املشاهد بل ُخلقت يف عقله أو إحساسه ،فحركة الفیلم
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كما یقول إیزنشتاین تتجه «من الصورة اىل الشعور حىت تصل إىل األطروحة املوضوعیة ،صحیح أننا
ابشتغالنا على هذا النحو جنازف ابلوقوع يف أسر الرمزیة ،بید َّ
أن السینما تكاد تكون الفن الوحید
الذي یرتدي يف نفس اللحظة طابعاً دینامیكیاً ویثري هتیجاً يف الدماغ» (احلاج.)2019 ،
ومن مناذجه يف روایة إعجام« :كان طریق حممد القاسم مير فوق مقربة قدمية قیل َّ
أن فیها قرب
السیدة زبیدة ،زوجة هارون الرشید ،أو رمبا زبیدة أخری من عصر متأخر ،وقرب انظم الغزايل .تداخلت
صور املمثلة السوریة اليت لعبت دور زبیدة يف مسلسل هارون الرشید وصوت انظم الغزايل وهو ینوح
«هذوله املرمروين ،هذوله العذبوين وعلی جسر املسیب سیبوين»» (أنطون.)15 :2013 ،
یسرد الراوي ساعة اعتقاله علی ید رجال استخبارات النظام البعثي .یتكون النص من ثالث
تعج ابحلركة حلجم األفعال املتوالیة فیها .بدأ الكاتب بلقطة عامة تؤسس
لقطات طویلة نسبیاً وهي َّ
للمكان والسیاق العام كما َّأّنا تعطي املشهد شاعریة ومرونة .استخدم الكاتب يف اللقطة كامريا
متحركة تغطي مساحة واسعة من الزاویة املرتفعة (بیكادا) «عادة ما تُسمی ابلزاویة املرتفعة وتنتج
اللقطات البیكادا ،شعوراً ابلفوقیة عند املتفرج ،واضعة إایه يف وضعیة ممیزة عند املراقبة» (فینتورا:2012 ،
 ،)128لتشمل املقربة أبكملها من أجل اإلحیاء ابملوت الذي جلبه النظام احلاكم ،واهلدف هو التأثري
الدرامي علی املتلقي« :كان طریق حممد القاسم مير فوق مقربة قدمية» واللقطة الثانیة ذات الشحنة
التارخيیة اليت توحي ابلنوستالوجیا حیث اخللیفة العباسي املقدر هارون الرشید وهو يف قمة االقتدار:
«قیل َّ
أن فیها قرب السیدة زبیدة ،زوجة هارون الرشید ،أو رمبا زبیدة أخری من عصر متأخر ،وقرب انظم
الغزايل» واللقطة الثالثة واليت متتاز بقوة احلركة لرفدها بصوت مطرب شهري أتلق بصوته الشجي وأیضا
انفتاحها علی السینما وتقنیاهتا عرب استدعاء مسلسل هارون الرشید وتوظیف اكسسوار جسر املسیب
للتزویق «تداخلت صور املمثلة السوریة اليت لعبت دور زبیدة يف مسلسل هارون الرشید وصوت انظم
الغزايل وهو ینوح هذوله املرمروين ،هذوله العذبوين وعلی جسر املسیَّب سیبوين» .من املالحظ َّ
أن
اللقطة الثالثة خارجة عن سیاق احلدث ،فالظروف ظروف االعتقال واخلوف ما جعل جبّي الراوي
بتصبب عرقاً ،فافتضحت حماوالته يف أن یظهر مبظهر صخري يف صمود وقوة ،معرتفاً أبنه وألول مرة
یشعر ابخلوف من املوت ،إذن لقطة األغنیة للمطرب انظم الغزايل جاءت دون ارتباط ابلسیاق .من
املؤكد َّ
ج هذه اللقطة يف سیاق النص لیعقد بذلك عالقة ذهنیة جدلیة بینها وبّي اللقطتّي
أن الراوي ز َّ
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السابقتّي عرب مفردات رمزیة مثل «مرمروين» وأن یُشعر القارئ به عرب موجات من التأثري النفسيَّ :
أن
املرارة اليت یشعر هبا املواطن العراقي َّإمنا جلبها حكم البعث بتصرفاته ،لیحرض بذلك القارئ ضد
تعسفات احلزب احلاكم.
ومنوذجاً آخر جنده يف املقطع التايل« :كانت ك ُل العالمات واإلعالمات وحتی لوحات السیارات
بالنقاط .رأیت طوابري الناس تتشكل أمام مدرسة الطلیعة االبتدائیة القریبة من بیتنا ،واليت حتولت يف
حبر دقائق إلی مركز للتربع ابلعیون .وما زاد يف غضيب َّ
أن الكلب كان یضحك ویهلل وكان بعضهم
یغين» (أنطون .)19 :2013 ،املشهد ذات طابع فانتازي ،قدمه الكاتب لكشف ممارسات الدیكتاتور
وطغیانه العسكري وتعریة الواقع االجتماعي السیاسي العراقي واختزاله وتدمري التصورات الذاتیة عن
العالئق واألشیاء وحتی البشر ،كل ذلك یهدف إلی فتح عوامل بدیلة یتحاور فیها اخلیال اجلامح والعقل
احلائر والواقع الذي ابت بشعاً بك ِّل املقاییس .یقول حممد الباردي يف تعریف الفانتازای» :إرابك
التشخیص التقلیدي يف عالقة السارد بقارئ النص عندما ُجیرب النص قارئه علی اعتبار ِّ
عامل الشخوص
عامل أشخاص أحیاء وعلی الرتدد بّي التفسري الطبیعي لألحداث والتفسري اخلارق للطبیعة« (:1995
 )273ومن أجل أن تكون هذه الصور الفانتازیة قریبة ملموسة للقارئ ،فقد استخدم الراوي اللقطات
القریبة اليت هتدف إلی إبراز أمهیة الشيء والتأكید علیه وعادة ما یكون هلا مغزی رمزي أو أمهیة ضمن
السیاق الدرامي .لذلك نالحظ َّ
أن الراوي ركز علی امنحاء النقاط كرمز لفقدان املعنی واهلویة يف احلیاة
كما أشار إلی التربع ابلعیون كرمز لفقد البصرية واالحندار خلف الدیكتاتور دون اختیار ،مثَّ أشار إلی
الضحك والبكاء اهلسرتي ما یرفد صحة استخدام هذه الرموز .اللقطة األولی اليت تُصور العالمات
واإلعالمات وحتی لوحات السیارات وهي تعوم يف فضاء الضیاع والالمعنی من دون نقاط ،حتمل بعداً
جرافیكیاً واللقطة الثانیة اليت تصور طوابري من الناس تقف يف بالهة للتربع ابلعیون حتمل تشویهاً
بصرایً ،فإن وضعنا هاتّي اللقطتّي إلی جانب بعض تظهر لنا صورة أخری یستنتجها الذهن ترسم لنا
بطش الدیكتاتور وطغیانه العسكري وإسفافه بكرامة الشعب وحقوقه اإلنسانیة ما یثبت َّ
أن املونتاج
املوظف هنا هو مونتاج ذهين.
وأیضاً نقرأ يف موضع آخر« :رغم انتقاداهتا للوضع اليت كانت تشتد مع ازداید أسعار اخلضر
والفواكه وشحة البیض ومعجون الطماطم ،إال َّأّنا كانت تعزو ك َّل شيء للقدر ،وكانت مقتنعة ابلواقع
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َّ
وأبن األمور دائماً تسري لألسوأ» (أنطون )103 :2013 ،یتحدث الراوي ضمن عملیة التداعي احلر
للذكرایت واخلواطر عن جدته وأفكارها واليت تولت تربیته بعد ما مات أبواه يف حادث سیارة عندما
كان يف السادسة وقد اختذها الراوي رمزاً لإلثنیة املسیحیة يف العراق .كلما أراد الراوي التحدث عن
اتریخ املسیحیّي وعن القضاای اإلميانیة ،جراه علی لسان هذه العجوز .یتكون املشهد هنا من مقطعّي
بینهما صراع ونزاع علی مستوی وجهات النظر ،حیث جند َّ
أن العجوز يف املقطع األول تنتقد بشدة
صعوبة الوضع املوجود من غالء األسعار وضیق العیش وغريه ،لكنَّها وذلك حسب ما یقتضي
معتقدها الدیين تعزو ك َّل شيء للقدر رغم علمها أبنَّه یسري ابجتاه األسوأ فاألسوأ .قام الراوي بتولیف
وجهيت نظر بینهما صراع ونزاع ،ومها أتفف العجوز وشعورها ابلضیق املعیشي من جانب وتسلیمها
للقدر من جانب آخر ،لذلك ميكننا أن نضع هاتّي اللقطتّي ضمن املونتاج الذهين ،إذ َّ
أن أحد أوجه
املونتاج الذهين هو النزاع والصراع بّي وجهات النظر« .النزاع بّي اللقطات مبين يف عدة مستوایت...
نزاع وجهات النظر» (فینتورا )349 :2012 ،لقد عکس الکاتب عرب هذا النزاع الغلق والتوتر املرتسب
لدی الشخصیات.
 .4النتیجة
تبینت لنا يف هذه الدراسة النتائج التالیة:
 مبا َّأن املونتاج یُعترب لغة خاصة تتمثل يف جمموعة من القطع واملقاطع االنتقالیة اليت هلا القدرة علی
تقدمي أفكار وصور جدیدة بطرق خمتلفة وممیزة وتزوید املشاهد املعلومة املهمة خالل سرد الروایة،
إضافة إلی تلك اليت یقدمها الصوت والصورة لتمكنه من فهم أفضل ملا حیدث يف الروایة ،فقد
وظف سنان أنطون هذه التقنیة يف روایة إعجام اليت تقوم علی تقنیة تیار الوعي.
 َّإن تقنیة تیار الوعي ساعدت الكاتب يف استخدام املونتاجات األربع (حسب املخرج ایزنشتاین) يف
التعبري عن صراعها النفسي وذلك الحتواء هذه املونتاجات علی مرونة عالیة وقدرة هائلة تتیح
للشخصیات قدرة االستبطان الداخلي للكشف عن تلك الصراعات ،وسبب ذلك َّ
أن تداعي
الوعي املتقطع عند الشخصیات أساسه االنفعاالت الداخلیة اليت تقوم علی اتریخ طویل من
مشاعر وأحاسیس تكون سبباً الستمرار ذلك الصراع.
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 جنح سنان أنطون يف استخدامه املونتاج السینمائي كتقنیة سامهت يف تنظیم حركة تیار الوعيوإحداث تغیري مفاجئ يف التوتر الدرامي الذي یرفع شأن األحداث وخيلق التنویع يف الصور
واإلحیاء واحلركة ،یكشف عن الغلق واالرتباك واالضطراب والصراع النفسي اليت تعیشها
الشخصیات ذلك أنَّه عمد إلی توظیف وسائل متعددة ساعدته يف ذلك ومنها :القطع واالنتقال
املفاجئ من لقطة إلی أخری والتوايل السریع للصور واللقطات البطیئة واللقطة عن قرب وتقنیات
الكامريا.
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