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م�سكلة البحث :
لطاملا كانت مقدمات الأفالم وامل�صل�صالت التلفزيونية والتي تعرف بال�� ) Title( التايتل 
كان���ت دوم���ًا مثار اإعجاب و�صيئًا مهم���ًا وممتعًا وذا قيمة درامي���ة وجمالية ميكن ان يثري 
يف املتلق���ي ال�صيء الكثري من���ذ اللحظة الوىل ، فهي تعد مبثاب���ة النافذة التي تطلع على 
حياة الفيلم والق�صة الدرامية والتي تتواجد دائما يف بداية احلكاية الدرامية وميكن ان 
جند لكل فيلم طريقته اخلا�صة يف ا�صتثمار املقدمة ومعاجلتها مبا فيها عر�ص العناوين 

وا�صماء فريق العمل من فنني وممثلني وذوات و�صركات .
فنج���د ان بع����ص مقدمات العمال الدرامي���ة )) تقدمها ب�صورة عادي���ة خالل امل�صاهد 
الأوىل م���ن الفيل���م ، جم���رد اأ�صماء تطفو عل���ى ال�صا�صة ثم تختفي. بينم���ا هنالك اأفالم 
اأخ���رى تعطيه���ا بعدًا واهتمام���ًا فنيًا ، فت�صتق���ل لوحدها يف م�صهد خا����ص ونراها بطرق 
اإبداعي���ة خارجة عن املاأل���وف هذا الأمر جعل مقدمة الفيلم هو ف���ن قائم بحد ذاته((1 
ب���ل ان هذه الطريقة الإبداعي���ة اأم�صت ذات منطية �صادت لف���رتة طويلة يف حقل الإنتاج 

الدرامي وعلى كل امل�صتويات ال�صينمائية والتلفزيونية .
فاملقدم���ة الناجحة ه���ي لي�صت التي حتت���وي يف جنباتها على اجلان���ب الفني فح�صب بل 
يجب ان تكون مرتبطة اي�صا بهوية املنجز وما يحيط به من اجواء وبناء درامي ، فالكثري 
م���ن املقدمات اجليدة �صغل���ت النا�ص باحداث ق�صة امل�صل�صلة فهي قد تكون مبثابة الرمز 
التنبئي ملا ميكن ان يحدث يف اطناب الق�صة ، لتكون بذلك مفاتيح ل�صيء درامي فتحث 
املتلقي للتكهن على معرفة النهايات او احليثيات لدواعي ال�صراع وبالتايل املتابعة وال�صد 
، وق���د تاأتي املقدمة مبثابة الرمز املكثف ملحت���وى الق�صة فيمكن ان يخلق لدينا انطباعًا 

عن املحتوى من املقدمة . 
فبناءا على ما تاأ�ص�ص ميكن القول ان املقدمة او التايتل اجليد حتكمه معايري عامة منها 
اجلوانب اجلمالية والتعبريية والتقنية كونه عر�صا مكثفا ملعلومات واجب عر�صها �صمن 
حي���ز ق�صري فقد يكون ه���ذا احليز مثقاًل بكارت���ات ال�صماء وتنوع ا�صلوبه���ا فنيا وانواع 

http://mctoom.com/blog/?p=234 ، 1 - موقع مدونة مكتوم ، حتت عنوان )مقدمات الأفالم الرائعة ( ، من النرتنيت

القيمة الفنية والجمالية 
للمقدمة ) التايتل (
في الدراما التلفزيونية العراقية
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SUMMERY
For as long as the introductions to films and TV series which 
is defined as the )Title(.  Has always been something impor-
tant and interesting and dramatic and aesthetic value، Can 
raise in the receiver thing a lot since the first moment، it is a 
window that looked on the life story of the film and drama.
They are also linked to the identity of the completed and is 
surrounded by an atmosphere of drama and building Filled 
a lot of good introductions، the audience، the events of the 
story of the series May be predictive as a symbol of what can 
happen to be the keys to an event so dramatic
Which urges the recipient to know endings، or the merits 
for reasons of conflict، and thus follow-up Or it may come 
as propaganda intended to promote a certain thing، The im-
portance of this topic leapt Find revealed details of how the 
industry of the title، Iraqi confined in the series between 1969 
to 2012.
This phase is how to shift into production techniques to the 
television from the traditional methods of simple، down to 
maturity، and the use of other types of technologies and their 
impact on the completed form and the Title ، These included 
the study on the most beneficial results out of the Title، roads 
must be met in order to reach with product to success and 
achieve the desired goals، and summarize it in achieving the 
objectives of the research which provided for the following;
 1-   Identify the technical aspects and technical Title mobilize 
in the industry.
2-   What are the Implications resulting from the use of aes-
thetic Title as a prelude to the realization of the television 
drama.
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 D3 ( ���اخل���ط املكتوبه به ، واللوان والتكوينات ال�صكلية لالأ�صياء املبتدعة كالر�صوم بكل انواعها ال
او D2 ( ، وكذلك المني�صن ) Animation  ( ، واملقاطع املنتقاة من من العمل و�صال�صة ربطها ، 

واملو�صيقى وكيفية اختيارها او الغناء الذي يتنا�صب مع روح العمل .
كل تلك اجلوانب ت�صهم يف عمل مقدمة اإبداعية تتوافر فيها �صروط ال�صد واجلذب للمتلقي .

فم���ن هنا ميكن القول اإن���ه بالنظر لأهمية املقدمة التايتل اخلا�ص بالعم���ال الدرامية التلفزيونية 
انف���رد هذا البحث ليجيب عل���ى الت�صاوؤل التايل ) ما هي املعاير الفنية واجلمالية التي حتتوي على 

مقومات النجاح عند تنفيذ املقدمة التايتل؟( 

اهداف البحث :
يهدف البحث اىل الك�صف عن :

1-  اجلوانب الفنية والتقنية التي ت�صتنفر يف �صناعة املقدمات .
2 – املدل���ولت اجلمالي���ة من جراء ا�صتخ���دام املقدمات ) التايتل (  كمقدم���ة لالأعمال الدرامية 

التلفزيونية .
اهمية البحث :

بالنظ���ر مل���ا ن�صهده من نق����ص يف املعلومات وندرتها ح���ول مو�صوع �صناعة املقدم���ة التايتل ومدى 
تاأث���ريه على العمل الدرامي التلفزيوين وانعكا�صه على املتلق���ي بفعل عنا�صره الفنية التي تزيد من 
تلبية طموح ا�صحاب �صركات النتاج التلفزيوين بعد الخذ بنظر العتبار اجلوانب الفنية والتقنية 

التي تتيح امامهم ت�صويق اعمالهم وب�صكل يتنا�صب مع عوامل اجلودة والنت�صار .
ل���ذا اأتت هذه الدرا�ص���ة لت�صخ�ص قدر امل�صتطاع ه���ذه الظاهرة التي كانت مبثاب���ة اأ�صلوب تت�صف 
ب���ه الأفالم الروائي���ة والعمال الدرامية التلفزيونية العراقية ب�ص���كل خا�ص ، والتي تعتمد يف انتاج 
مقدم���ات عل���ى جانب كبري من الهتمام التقن���ي واجلمايل والتلفزيون قد �ص���ار على خطى الفيلم 
ال�صينمائي بهذا المر على الرغم التباين يف الطريقة وال�صلوب يف معاجلات الق�ص�ص املتناولة.

وهذا يدعونا اإىل تاأ�صري الأهمية التي �صكلها هذا البحث على وفق املحاور الآتية :
1 – تكمن اأهمية البحث يف درا�صة ظاهرة ا�صتيعاب التقنيات احلديثة الرقمية يف �صناعة التايتل 
باملقارن���ة م���ع ما كان �صائدًا من ا�صاليب تقليدية يف النتاج التلفزيوين العراقي وهذا ما يجعل هذا 
البح���ث ذو قيم���ه علمية وفنية وخ�صو�صا اأنه���ا درا�صة جديدة تنطلق من ه���ذه القاعدة اأي قاعدة 

املقارنة .
2 –ي�صاعد هذا البحث على التو�صل اإىل موؤ�صرات علمية جديدة ومفيدة وهادفة حول ظاهرة انتاج 
املقدمات التلفزيونية على وفق اأ�ص�ص علمية وفنية ت�صتوعب التقنيات الرقمية احلديثة واحلوا�صيب 

بعد ان ت�صخ�ص ب�صكل دقيق 
حدود البحث :

حتدد البحث بالفرتة الزمنية املح�صورة من عام 1969 اىل عام 2012. متناول العمال الدرامية 
)امل�صل�ص���الت ( العراقي���ة التي مت عر�صه���ا يف القنوات العراقية ح�صريا . وكان���ت املقدمات او ما 
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يعرف بال�� ) التايتل ( هي ما ا�صتهدفه البحث بالتحليل والك�صف وامل�صح .

عينات البحث :
مت���ت اختي���ار عينة البحث ب�ص���كل ع�صوائي وعن طريق ال����� ) Youtube ( يف ال�صبك���ة العنكبوتية 
النرتني���ت ، وهي فقط مقدمات بع����ص امل�صل�صالت التي انح�صر تواجده���ا �صمن �صبكة النرتنيت 

وهي مثبته ح�صب اجلدول الآتي وعددها ت�صعة اأعمال عراقية :
ا�سم املخرجتاريخ الإنتاجزمن املقدمةا�سم امل�سل�سلت
عمانوئيل الر�سام541969 ثانيةحتت مو�س احلالق 1
ابراهيم عبد اجلليل1.251983 ثاالن�سر وعيون املدينة 2 
ح�سن ح�سني3.301989 ثاالماين ال�سالة 3
فاروق القي�سي3.262000 ثاعامل ال�ست وهيبة 4
او�س ال�سرقي2,052010 ثاكر�سي متليك5
ها�سم ابو عراق3.202008 ثا�سنوات النار6
امين نا�سر3.502011 ثاوكر الذيب7
علي ابو �سيف3.202011 ثافاتنة بغداد 8
�سامي اجلنادي3.152011 ثاابو طرب 9

التكثيف ال�سوري :
اول م���ا يتب���ادر اىل الذهن من عمليات التكثي���ف ال�صوري اأنها تتم عرب ترمي���ز الأ�صياء وحتميلها 
معاين كبرية ، فمن املمكن ان نحمل الرموز طاقة معنوية تتفجر حني تظهر �صمن املادة ال�صورية 
، ومن هنا ياأتي دور التاأويل لالأ�صياء وهذا هو مق�صد ولب الرمز الذي يحتاج دائما اإىل تاأويل حتى 
تتمك���ن من اخلو�ص يف عملي���ة حل عقده و�صفراته و�صرب اأغواره و�ص���ول اإىل املعنى األق�صدي الذي 

نريد التحقق من جدواه وم�صوغاته التعبريية يف حدود حيز ال�صورة الفيلمية املتدفقة .
والتاأوي���ل ه���و العن�صر الأ�صا�ص ال���ذي يتطلبه اإدراك الرم���وز وهذا الأمر يتناغ���م بالفعل مع الفن 
عموما )) كون الفن بناء رمزيا ((2 يف جممله حتى رغم ا�صتيعابه حماكيا الواقع بالتقاطه الواقع 
املحي���ط ب���ه فلو اأخذنا على �صبيل املثال الفنون الت�صكيلة والر�ص���م حتديدا �صنجد ان ما نطلق عليه 
بالواق���ع ه���و يف اللوحة املر�صوم���ة افرتا�ص على وفق مبدء التاأويل )) لن م���ا ن�صميه واقعا لي�ص اإل 

ال�صورة الذهنية التي لدينا عنه ((3. 
فم���ن ال�صع���ب جدا واأن���ت تتعر�ص اىل لوحة او عمل فن���ي ان تقول هذا هو الواق���ع بعينه ، فالواقع 
موطن���ه الواق���ع املح�ص ل اللوحة او حيز الإنتاج الفني لأنه مهما احتوى الفن من اإتقان فهو انطباع 
يف التج�صي���د )) فم���ن الع�صري يف الفن ان ت�ص���ع اإ�صبعك على جانب منه وتق���ول هذا واقعي ((4. 
فالفن يقوم بعملية حترير الواقع اجلامد املكبل وال�صري اىل حالته الواقعة . لياأتي دور الفنان خالقا 
انطباع���ا عن���ه جم�صدا اإياه جمازيا حتما لأنه لي�ص هو بعينه يف اللوح���ة او العمل الفني مهما كانت 

2  - م�صطفى نا�صف . ال�صورة الدبية ، ط3 ، دار الندل�ص للطباعة والن�صر والتوزيع ، بريوت ،1983: �ص 145
3  - حلمي مرزوق . النزعة الرومانتيكية والواقعية يف الأدب والأ�صول الأيدلوجية ، دار النه�صة العربية للطباعة والن�صر ، بريوت ، 1980 : �ص 76

4  - ح�صني مروه . درا�صات نقدية يف �صوء املنهج الواقعي ، مكتبة املعارف ، بريوت ، 1972: �ص 117 
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الدقة والإتقان ، فالفنان عالقته مع الواقع )) يف�صر الواقع عن طريق اإعادة الرتميز ((5 . 
وه���ذا الأمر ياأت���ي وا�صحا مع ما يوؤكد عليه ) رودلف ارنهامي ( يف كتابة ) فن ال�صينما( فيقول )) 
الأ�صي���اء الت���ي لي�ص لها دللة ل مكان لها يف العمل الفني ((6 . فالفنان ينتقي ما يرغب من الواقع 

وي�صعه مبا ميكن ان يكون له معنى وغاية تعبريية .
فحق���ل ال�ص���ورة حقل وا�صع مفرداته ميكن ان ترمز على وف���ق م�صتويات الإدراك الب�صري فمثل ما 
م���ر بن���ا ان ما جنعله يف ال�صورة ه���و انطباع هذا يعني ان دللت ال�ص���ورة هي رمز هذا من حيث 
ا�صتثم���ار الواقع م���ن قبل الفنان . اما ال�صورة م���ن حيث ادراكها من قبل املتلق���ي وقراءتها ، فان 
هنال���ك ع���دة م�صتويات نتطلع بها اىل ال�صورة من اجل ان نتفاع���ل معها ونحل �صفراتها ون�صتنطق 

معانيها .
واإجم���ال ميكنن���ا القول هنالك )) م�صتوي���ات ثالثة لقراءة ال�صورة هي : م�صت���وى الكليات، وذلك 
م���ن خ���الل احاطة الن�صان بال�صورة ب�صكل عام ، وم�صتوى اجلزئي���ات وفيه يحاول الن�صان تو�صح 
مالم���ح اج���زاء ال�ص���ورة و�صفات كل ج���زء ، واما امل�صت���وى الثالث  فيح���اول فيه الإن�ص���ان تف�صري 
ال�ص���ورة وتاأويلها ((7 وه���ذه اأي�صا تعترب من اخل�صو�صيات التي تعمل به���ا الرموز اإذ ان الإن�صان 
يف�ص���ر ال�صورة على ما ميتلك من معرفة وخربة حياتية وما ميكن ان تكون عليه مرجعيته الفكرية 

من ر�صيد معريف .
ومب���ا اننا نتحدث ع���ن مو�صوع الفيلم والذي ينق�صم اىل ق�صمني ال�ص���ورة وال�صوت وهما ركيزتان 

ا�صا�صيتان من الفيلم فهذا يعني يجب ان يكون لل�صوت مداليل رمزية كما هو حال ال�صورة .
فمن���ذ انزي���اح ال�صوت اىل حيز ال�صورة الفيلمية ال�صينمائ���ي يف اأوائل القرن املا�صي واجلدل كان 
وا�صع���ا فه���و قد ح���رر ال�صمت اىل �ص���وت والرتهل ال���ذي ي�صاحب العر�ص اىل �ص���د وجناح اخذا 

م�صاحة جيدة من التعبري يف املحيط الفيلمي .
فكانت امل�صارات ال�صوتية للفيلم منوعة وغنية بل انها حتمل يف طياتها الكثري من املعاين التعبريية 
ه���ذا اذا جتاهلنا احلوار وهو العن�ص���ر ال�صا�ص يف ال�صينما الناطقة ، ل بل اإنه قبل دخول ال�صوت 
كان هنال���ك ن�ص���اط وا�صحفي ا�صتخدام الرموز التي كان ل منا�ص منها يف غياب ال�صوت . فكانت 
تل���ك الرموز بدي���ل يغطى به النق�ص احلا�صل عن مكمالت ال�ص���ورة )) فكان من امل�صتحيل بدون 
اللتج���اء اىل الو�صائ���ل غري املبا�صرة با�صتعم���ال الرموز ، واملناظر املعق���دة ، وا�صتعمال اخلدع يف 
الكتاب���ة والقرتاب من تعقيدات وغوام�ص الفكر وال�صعور الإن�صانيني ((8 وذهب ) اندريه بازان( 
اىل املحور نف�صه معتربا ان الرمز لعب دورا كبريا يف الفيلم ال�صامت حتى يعو�ص النق�ص احلا�صل 
يف التعب���ري م���ن جراء ال�صوت اذ يقول ))لق���د كان الفيلم ال�صامت عامل���ا حمروما من ال�صوت ، 
وهذا هو من�صاأ الرموز املتعددة املخ�ص�صة لتعوي�ص هذا العجز ((9، ومل يتخل�ص الفيلم من هذه 
الفجاجة املفرطة يف ا�صتخدام الرموز ولغة الرتميز التي كان اأ�صا�ص وجودها �صد النق�ص احلا�صل 

يف مكمالت ال�صورة ال وهو ال�صوت .
5  - وليم راي . املعنى الدبي ، ترجمة يوئيل يو�صف ، دار املاأمون للن�صر ، بغداد ، 1987: �ص 94 

6  - رودلف ارنهامي . فن ال�صينما ، ترجمة عبد العزيز فهمي و�صالح التهامي ، املوؤ�ص�صة امل�صرية للتاليف ، القاهرة ،ب.ت : �ص 55
7  - طاهر عبد م�صلم . اخلطاب ال�صينمائي من الكلمة اىل ال�صورة ، دار ال�صوؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 2005:�ص 239

8 - روجر مانفل . الفيلم واجلمهور ، ترجمة برلني من�صور ، املوؤ�ص�صة امل�صرية العامة للكتاب والرتجمة والطباعة والن�صر ، القاهرة ،ب.ت: �ص 50
9  - مار�صيل مارتن . اللغة ال�صينمائية ، ترجمة �صعد مكاوي ، الدار امل�صرية للتاأليف والرتجمة ، القاهرة ،ب.ت:�ص 113
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دخل ال�صوت اىل حيز ال�صورة الفيلمية بكل اأمناطها املعروفة من ) حوار ومو�صيقى وموؤثرات ( بعد 
ان كان من ال�صعب )) العتماد على ال�صورة وحدها اذا اردنا التعبري عن افكار معقدة ((10كون 
ال�ص���وت يحتوي على وم�صات رمزي���ة وفيها تكثيف كبري للمعنى عن طري���ق ال�صتعارة والرمز )) 
فف���ي اأفالم ال�صور املتحركة ميثل ال�صوت غالبا ا�صتعارة او رموزًا ((11 فمنذ دخول ال�صوت بكل 
اإ�صكال���ه واأمناطه ولغة الفيلم تنمو نحو اكت�ص���اب �صفة اللغة اخلال�صة وهي اللغة ال�صينمائية والتي 
ت�صابكت مفرداتها من اللقطة وحجمها وزواياه اىل املونتاج والإ�صاءة والديكور و�صول اىل الأ�صلوب 
يف الإخراج هذا النمو جعل الفيلم يكون م�صتقال بذاته من حيث كونه جن�صًا فنيًا تعبرييًا حاله حال 

امل�صرح والرق�ص واملو�صيقى وغريها حتى اأطلق عليه م�صطلح الفن ال�صابع . 
ان غي���اب ال�صوت مبجمل���ه عن الفيلم يحط من قيمته التعبريية ويجعل���ه غري مفهوم لن ال�صورة 
بحاج���ة اىل �صوت دائم���ا وقد يكون هنالك بع�ص ال�صمت املعرب وه���ذا يتاأتى يف الت�صابك الوا�صح 
لل�صوت ويتفجر من خالله فيعرف ال�صمت عندما يقع مبقارنته مع ال�صوت ، وهذه لي�صت القاعدة 
لن )) ال�ص���وت عندما يكف عن م�صاحبة ال�صورة يف ال�صينما ت�صبح ال�صخ�صيات والأ�صياء على 

ال�صا�صة ا�صد ت�صطيحا ((12 .
وه���ذا ي�صيف م�صوؤولي���ة كبرية تلقى عل���ى عاتق ال�صوت لدع���م ال�صورة الفيلمي���ة باأ�صكال رمزية 
وجعله���ا اأك���رث تعبريية ، فالفيلم اأم�ص���ى اأداة تعبريية ب�صكل ب�صري و�صمع���ي عن طريق )) اجلمع 
م���ا بني فن الكلم���ة باعتبارها ترث���ًا اأدبيا وفن التعب���ري الب�صري الذي ي�صتند اىل ت���راث من الفن 
الت�صكيل���ي ، وي�صاف اىل ذل���ك تعبريية املو�صيقى وم�صداقية الأ�صوات الطبيعية ، وي�صهر الكل يف 

بنية متكاملة ومتبادلة التعبري والتاأثري ((13.
ومما �صبق اأ�صبح وا�صحا ان ال�صورة وال�صوت �صكالن جلن�ص واحد هو الفيلم وميكن ان ن�صحنهما 
برم���وز ذات قيمة تعبريية عرب خلق �صورة ذهني���ة وا�صحة املعامل تنا�صد حتما معاين حمددة ، اأي 
م���ن املمك���ن ان نرمز الأفالم وهذا ما يوؤكده ) هرني اجي���ل ( يف كتابة ) علم جمال ال�صينما ( اذ 

يقول )) ان اللغة ال�صينمائية هي لغة رمزية مبدئيا((14 
وم���ن هن���ا وتاأ�صي�صا على م���ا مر بنا ميكن الق���ول ان الفيل���م ال�صينمائي غني بالرم���وز على حمور 

ال�صورة وال�صوت . 
 ومن ا�صهر تلك الرموز ما يتج�صد بفعل التقنيات احلديثة يف الإنتاج التلفزيوين وال�صينمائي فكانت 
هنالك رموز م�صنعة تكنولوجيا حتى انها عرفت بالرموز التكنولوجيا )) الرموز التكنولوجية وهي 
الرم���وز الت���ي تعلن  عنها ال�ص���ورة نف�صها ، فنحن نعلم ان ال�صورة متر بع���دة مراحل تكنولوجية ، 
ه���ذه املراح���ل هي التي كونت هذه ال�ص���ورة املعينة وفقا لوجهة نظر الفن���ان او مبدع هذه ال�صورة 
مبوا�صفاته���ا الفني���ة املحددة لتعطي انطباع���ا معينا ، فال�صوء والزاوية ودرج���ة ح�صا�صية العد�صة 
وعملية الت�صوير وعملية التحمي�ص ، جميع هذه املراحل هي التي اأعطت وكونت هذه ال�صورة وفقا 
ملفه���وم ووجهة نظر الفنان لتعطي املتلقي انطباع���ا معينا ((15وهذا ي�صاف اىل الإمكانية الهائلة 

10 - كاريل راي�ص . فن املونتاج ال�صينمائي ، ترجمة احمد احل�صري ، الدار امل�صرية للتاليف والرتجمة ، القاهرة ،1964: �ص 236
11 - رالف �صتيفن�صون . ال�صينما ، ترجمة خالد حداد ، املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما ، دم�صق ، 1993: �ص 246

12 - بول وارن . ال�صينما بني الوهم واحلقيقة ، ترجمة علي ال�صوبا�صي ، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ، القاهرة ،1972: �ص 62
13  - عدنان مدانات . وعي ال�صينما ، �صل�صة الفن ال�صابع )180( املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما ،دم�صق،2010: �ص 17

14  - هرني اجيل . علم جمال ال�صينما ، ترجمة ابراهيم العري�ص ، دار الطليعة للطباعة والن�صر، بريوت ، 1980: �ص 97
15  - ن�صمة البطريق وعادل عبد الغفار . الكتابة لالذاعة والتلفزيون ، مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح و القاهرة . 2005 ، �ص 93
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للحوا�صي���ب يف بلورة تلك الرموز امل�صحونة كما هو احلال عند ا�صتعرا�صنا  لل�صكل رقم )1( و�صكل 
رقم )2( هذه الأ�صكال تعد من الرموز التكنولوجية وامل�صنعة بفعل احلوا�صيب .

ان كل تل���ك التكوين���ات ت�صاعد الدرام���ا على ايجاز ال�ص���رد وتو�صيل الفكار ع���رب تلك املنظومات 
الرمزية املبتكرة بفعل تقني تكنولوجي ((وعلينا التاأكيد باأن اأهمية الدراما يف عاملنا املعا�صر تكاد 
تفوق اأي �صيء غريها فهي موجودة يف كل التكوينات الرمزية التي ينتجها الب�صر، �صواء اأكان ذلك 
اأدبًا اأم م�صرحًا اأم دراما تلفزيونية اأو حتى اإعالنات جتارية.  يقول )اإ�صلن( عن التجربة الدرامية 
يف ال���دول ال�صناعية “ اإنن���ا… حما�صرون ب�صبكة ات�صال درامية، ويج���ب اأن نفهم ونحلل اأثرها 
علين���ا – وعلى اأولدنا.  اإن انفجار الأ�صكال الدرامي���ة للتعبري يعّر�صنا جميعًا ملخاطر كبرية يف اأن 
ت�صتعبدن���ا اأ�صكال ماكرة للتالعب بوعينا بطريقة �صامية بارعة، اإل اأنها اأي�صًا متنحنا فر�صًا هائلة 

لالإبداع ((16
ومب���ا اننا تناولنا مو�ص���وع الرمز فهذا يعني انن���ا �صوف ينح�صر حتليلنا ل���ه يف املقدمات الدرامية 
املعروف���ة بال����� ) التايت���ل ( وهذا يعني اأنن���ا �صوف نتعامل مع ق���راءة ال�صورة وال�ص���وت والتي من 
خاللهم���ا نب���داأ مرحلة التاأوي���ل ملا ميكن ان حتمل تل���ك الرموز من معاين عند ح���دود ال�صتخدام 

والتوظيف يف ن�صيج الفيلم عموما الذي جل حموره ال�صا�ص ال�صورة .
تل���ك ال�ص���ورة املتكون���ه ب�صكل خالق والت���ي اأطلق عليها املخ���رج الرو�صي ) ازن�صتاي���ن ( مفهوم ) 
ال�ص���ورة الذهني���ة ( . وال�ص���ورة الذهنية التي حتدث عنه���ا ازن�صتاين ت�صبه اإىل ح���د بعيد الرمز 
والآلي���ات التي تعمل فيها عند حدود التاأويل بع���د ان ت�صحن مبعاين كبرية ، وهذا يقرتب من حيث 
قيم���ة التعب���ري والأداء يف ال�صتخ���دام ب���ل ميكن ان نقول عنه���ا ال�صورة الرمزية لأنه���ا تتج�صد يف 
اأذهانن���ا عرب اآلية اإدراك خا�صة ت�صب���ه األيه اإدراك الرمز كما مر بنا ، فاإننا ح�صب هذا املفهوم اأي 
مفه���وم ال�ص���ورة الذهنية نرى مالمح فيه���ا �صورتان الأوىل موجودة وهي مبثاب���ة نافذة وال�صورة 
الثاني���ة هي األ�ص���ورة املغيبة التي ل نراها واإمنا ندركها عرب مرورنا من نافذة ال�صورة الأوىل ليتم 

اإدراكها ذهنيا اأي حترك فينا اإمكانية التفكري ل�صتنطاق املعنى .
وع���ن ه���ذا المر ميك���ن ان نختم قولنا بالتوافق م���ع ما قاله ) جان مي���رتي ( �صاحب كتاب )علم 
جم���ال ونف����ص ال�صينما( ))ل ا�صتطيع روؤي���ة �صورة كر�صي ما مل اأفكر به���ذا الكر�صي ، كما اإنني ل 
ا�صتطي���ع التفك���ري به ما مل اخ���رت بال�صبط ان افعل ول���دي قدر من ارادة ان افع���ل ذلك . وبالتايل 

فال�صورة الذهنية اآمر من فعل م�صيئة موجهة نحو غر�ص نعرف انه غائب ((17.
�سناعة التايتل قبل دخول احلوا�سيب :

ل ميك���ن ان نتوق���ع ان من املمكن ان ن�صاه���د اأي منجز ادبي او فني او عم���ل تلفزيوين او �صينمائي 
م���ن دون مقدمة او تايت���ل م�صنع او عنوان ي�صتبق عر�ص الأحداث والق�صة او ال�صرد. لتقودنا هذة 
املقدمة  اىل معرفة عنوان املادة املنجزة اذا كانت تلك املادة �صورية و�صوتية او حتى ن�صية .، فهذا 
الم���ر ا�صبح من امل�صلم���ات اذ ل ميكن جتاوزها يف الظروف الطبيعية عن���د البدء بانتاج اأي عمل 

16  - و�صيم الكردي . موقع مركز القطان للبحوث والتطوير الرتبوي ، من النرتنيت:
 ، http://www.qattanfoundation.org/qcerd/subpage/ar/index.asp?SectionID=57

17 - ج���ان مي���رتي . املدخ���ل اىل عل���م جمال وعلم نف�ص ال�صينم���ا ، ترجمة عبد اهلل عوي�صق ،الف���ن ال�صابع 165 ، املوؤ�ص�ص���ة العامة لل�صينما ، 
دم�صق ،2009: �ص 90
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درامي او اأي عمل فني �صمعي ب�صري .
 ام���ا املقدمات التايتالت يف العم���ال الدرامية التلفزيونية فنحن للوهل���ة الويل نعتقد انها حتوي 
ابت���داءًا ا�صم���اء املمثلني والعاملني والفنيني الذين كانوا خلف هذا املنجز الفني وهذا هو يف احلال 
اول م���ا يحتوي���ه عند النزياح اىل ال�صا�ص���ة . ولكن هذه الفكره تطورت حت���ى ا�صبح التايتل فل�صفة 

درامية وق�صية يجب الهتمام بها لنها ترويجية اىل عمل فية جهود وافكار وحتى اأيدلوجيات .
هذا اذا جتاوزنا فكرة ان املقدمة اجليدة ميكن ان ت�صري بلمحات اىل ما ميكن ان يكون عليه العمل 
الدرام���ي . فه���ي ب�صكل ب�صيط تعد مبثابة الهوية والنافذة التي تك�ص���ف وتالزم العمل الفني املنجز 

�صينمائيا او تلفزيونيا .
ال ان �صناع���ة املقدمة قبل دخول احلوا�صيب كانت تعتمد على مهارات املخرج يف ايجاد �صبل يوفر 
فيه���ا اب�ص���ط املقومات الواجبة يف تق���دمي املقدمة التي تليق بالأعمال الدرامي���ة التلفزيونية . ففي 
م�صل�ص���ل ) حت���ت مو�ص احلالق ( املنتج يف ع���ام 1969 بالأ�صود والأبي�ص جن���د ان املقدمة التايتل 
تعر����ص لنا بلقطة بانروميه ا�صتعرا�صي���ة وب�صكل )Rolling ( ل�صور مر�صومة باليد ومكتوبة باليد 
للعناوي���ن واملهام وكانت يف تلك الر�صوم جوانب دللية ترمز لجواء امل�صل�صل اذ ر�صم �صورة املو�ص 
ال���ذي ي�صتخدم���ه احلالق وهو جزء مه���م من فحوى ق�صة العم���ل وكذلك الر�ص���وم الكاريكاتريية 
للمقه���ى وغريه���ا من املف���ردات املتواجدة يف امل���ن احلكائي للق�ص���ة ال�صعبية كم���ا مبني يف �صكل 
رق���م)3(  . اعتمد املخرج ) ع.ن.ر ( ما كان �صائ���دًا قبل دخول احلوا�صيب وهي الر�صوم التهكمية 
ال�صاخرة كونها توجز التعبري رغم مرورها على ال�صا�صة لفرتة ق�صرية اذ ان زمن التايتل كله كان 

54 ثانية معززا هذه املقدمة باغنية ) حلمودي احلارثي ( وهو من ابطال هذا امل�صل�صل .
وتط���ورت المور النتاجية و�صبل �صناعة التايتل بعد هذا امل�صل�صل التلفزيوين لياتي امل�صل�صل الخر 
ال�صهري والذي تبنى ا�صلوبًا اخر يف عمليات �صناعة التايتل نعم مل يكن م�صنوعًا باحلا�صوب لأنه مل 
يكن معروفًا يف �صركات النتاج عند ت�صوير م�صل�صل ) الن�صر وعيون املدينة( اخراج ابراهيم عبد 
اجلليل وتاليف عادل كاظم ، اذ مت اإنتاجه يف عام 1983 ، كان العمل باللوان والتايتل زمنه دقيقه 
واحده وخم�ص وع�صرون ثانية ، وهذا يعني ان م�صاحة التايتل بداءت تطول كلما ا�صبح هنالك تقدم 

بالتقنيات وهذا يثبت اهمية املقدمات يف امل�صل�صالت الدرامية .
ان ه���ذه املقدم���ة كانت تعر�ص فقط �صورًا ثابتة مقتطفة من م���ن امل�صل�صل بطريقة )Still ( وهذه 
ال�ص���ور توج���ز بع�ص ال�صيء اهم الحداث التي تدور يف امل�صل�ص���ل وال�صخ�صيات املهمة ، ولكن كما 
يبدو لنا ان من المور التي تثري النتباه هو حجم الكتابة امل�صتخدمة والتي حتجب تفا�صيل ال�صورة 
وه���ذا المر �صكل جانبا من الإرباك عل���ى املحتوى امل�صرود كما هو مبني يف �صكل رقم )4( وكذلك 
مت عر�صه���ا بطريقة ال� Rolling ولك���ن من الأ�صفل اىل اأعلى ال�صا�صة . مع العلم ان املقدمة مل تكن 

غنائية واإمنا مو�صيقى عراقية تواكب طول عر�ص املقدمة .
ث���م بع���د ذلك �صهدن���ا م�صل�صل ) الم���اين ال�صال���ة ( اخراج ح�ص���ن ح�صني ع���ام 1989 ، وهو من 
امل�صل�ص���الت التي اأنتجتها �صركة بابل باللوان، وهو ل يختلف عن م�صل�صل الن�صر وعيون املدينة من 
حي���ث التقني���ة كثريا ال ان الغناء هو ال�صمه الوا�صحه للمقدم���ة وبزمن ثالث دقائق ون�صف.. ويف 
ع���ام 2000 �صهدنا بع�ص التقدم يف �صناعة املقدم���ات و لول مره تقنية حديثة يف مونتاج و�صناعة 
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املقدمة التايتل وهي تقنية جهاز ال�� ) DME( وهو جهاز موؤثرات يقرتب من عمل احلا�صوب ، فهو 
 )Wipe ( ��ي�صتخ���دم بذل���ك احلركات التقنية عند النتقال من لقطة اىل اخرى بطريقة تعرف بال
مع ا�صتعمال حدود ملونه حلافات النتقال تعرف بال��� )Board( كما مبني يف �صكل رقم )5 ( .  مع 
العل���م ان زمن املقدمة ثالث دقائق وثالثون ثانية ، وميكن ان نقول عن هذه املقدمة اول ا�صتخدام 
تقن���ي يف العراق ب�ص���كل وا�صح ، مع الدقة العالية والحرتافية يف ا�صتخدام العناوين املكتوبة ، وقد 
ب���رز اول ا�ص���م يف حقل اجلرافك�ص هو �صدوق ابو طالب . وبهذا ن�صتطيع القول ان اول عمل عراقي 

دخل فيه احلا�صوب هو عامل ال�صت وهيبة .
)) وم���ع التطور التكنولوجي ودخول احلا�صبات يف جمال العمل التلفزيوين اأ�صبحت هناك العديد 
م���ن الأجهزة الت���ي ت�صتطيع توليد وعمل مئات بل الآلف من املوؤثرات اللكرتونيةDVE، ومن اأمثلة 
هذه الأجهزة جهاز DFS 300 وهو جهاز ي�صتخدم لتنفيذ املوؤثرات الرقمية وي�صتطيع اأن يولد اأكرث 
من 9500 موؤثر متعدد وخمتلف بكافة الأ�صكال واخل�صائ�ص واملوؤ�صرات التي ميكن توقعها ويحتوى 
عل���ى وحدة ت�صمى User Program وم���ن خاللها ي�صتطيع املونتري ت�صميم وعمل املوؤثر الذي يريده 

والذي مل يحتوى عليه جهاز املوؤثرات الرقمية ((18

ت�سنيع التايتل يف حيز احلا�سوب : 
املقدم���ة التايت���ل : )عبارة عن �صورة و�صوت م�صنوعة ب�صكل مركز ومكثف تكون على �صكل مقدمة 
ت�صبح مبثابة العنوان اىل املنجز امل�صور ليقودنا اىل اإمكانية ال�صرت�صال يف متابعة املنجز والتكهن 
مب���ا ميكن ان نتاب���ع من احداث فيلمية ( فم���ن اجلانب التقني لجناز املقدمة ق���د نختار األ�صوره 
وال�صوت من املادة املعدة للفيلم اي من الر�صز )والر�صز هو املادة اخلام قبل املونتاج( التي �صورت 
يف مواق���ع الت�صوير وق���د يوؤخذ ويقتطع منها مب���ا يعرف بالوت���ات )Outs( والوتات هي املادة 
امل�ص���ورة الت���ي ي�صتغني عنها املخرج ل نها ت�صبح غري منا�صبة لال�صتخدام داخل من الفيلم فعند 
الذه���اب اىل غرفة املونتاج يق���وم املخرج با�صتثمارها يف املقدمة او قد ي�صتقطع املخرج من الأ�صل 
اي ال�صورة التي �صوف ت�صتخدم يف العمل نف�صه بع�ص اللقطات التي �صوف تكرر فنجدها يف التايتل 
م���رة وامل���ن مرة اأخ���رى ، او قد ت�صتثمر ال�صور وال�ص���وت من املكتبة ال�صوري���ة وح�صب نوع العمل 
وطبيعت���ه .. وكذلك ت�صن���ع اىل التايتل كارتات مطبوعة اي ) �صرائ���ح مطبوعة ( على وفق برامج 
حا�صوبي���ة حتتوي كلمات تعريفية ت�ص���ري اىل عنوان العمل والأ�صماء والتنويه���ات وباإ�صكال خمتلفة 
ح�ص���ب حترير املو�صوع بعد )) ان يراعي مبنتهى الدقة وجود التباين يف اليقاع اللوين بني الكتابة 
وخلفي���ة اللقط���ة فعندما تكون الكتابة �صوداء يجب ان تكون اخللفي���ة يف لون م�صاد لها حتى ي�صهل 

على امل�صاهد قراءتها((19.
ف�صناع���ة املقدمات التايتالت يف احلوا�صيب تعطيك القدرة عل���ى الختيارات بل ان كل اخليارات 
قابل���ة لتغري اإحداثياته���ا وتطويعها ح�صب ما ترغ���ب وتتطلع ان تعمله كمقدم���ة لعملك فعلى �صبيل 
املث���ال برنامج املونتاج ال�صهري )Premiere Pro ( قادر على ان يعطيك امكانيات كبرية يف ت�صنيع 
املقدم���ات حيث يتيح لك هذا الربنامج ))و�صع ن�صو����ص وباي ا�صكال تريد ، وا�صترياد ال�صعارات 

18  - حممود حامد ابو قوطة ، حما�صرات يف مادة املونتاج ، جامعة فل�صطني � كلية العالم ،2009 ،�ص 29
19 - حماد البمبي . فن الخراج التلفزيوين ، املركز العربي للثقافة والعلوم ، بريوت ،ب . ت ،�ص 83
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الر�صومي���ة ، وان�صاء ا�ص���كال ر�صومية جديدة ، ومترير الن�ص ح���ول ال�صا�صة ، وحتريكه عن طريق 
تطبي���ق موؤثر احلركة العالية ((20 . وقد مينحك كذلك امكاني���ة ل�صتخدام تقنية الكروما ب�صكل 

دقيق وعايل اجلودة كما مبني يف �صكل رقم )6( .
وم���ن الربام���ج الكرث �صهرة وتط���ورا يف �صناعة التايت���الت وبناء املقدمات �صم���ن احلوا�صيب هو 
برنام���ج ) After Effects ( وال���ذي يعت���رب من عائلة ال����� )Premiere Pro ( وميكن ان يعمال يف ان 
واح���د وعلى توافق فاذا احببت ان حترتف يف �صناع���ة املقدمات التايتالت )) فعليك ان ت�صتخدم 

21)) After Effects برناجما مثل
وقد ي�صاف اىل هذا كله تقنيات اجلرافيك التي تعطينا معلومات �صورية وطباعيه تخدم التايتل . 
وكذلك ميكن ان تعطينا قيمًا تعبريية اأخرى مثل الأبعاد الثالثية والتج�صيمية والنيمي�صن وغريها 

من املوؤثرات التي تعزز التايتل وتغنيه . 
واجلرافي���ك يعد من الفنون احلديثة الت���ي دخلت اول حيز العالم والنتاج التلفزيوين وهو يعرف 
عل���ى ان���ه  ))كان اأول من اأطلق ت�صمية )جرافيك ديزايرن( هو امل�صمم وليام اأدي�صون دويغنز عام 
1922 ال���ذي عرف م�صطلح )امل�صمم اجلرافيك���ي( باأنه ذلك ال�صخ�ص الذي يجمع بني العنا�صر 

املختلفة )كلمات، �صور، األوان…( يف �صفحة واحدة ب�صكل يجذب النظر.
الت�صمي���م اجلرافيكي م�صتق م���ن كلمة )جراف( وهي تعني )ر�صم بي���اين( اأما كلمة )جرافيك( 
فه���ي تعن���ي )ت�صويري، مر�ص���وم، مطبوع…( والبحث ع���ن معنى هذه الكلم���ة الأجنبية ل ي�صكل 
�صعوبة تذكر فمعظم القوامي�ص الفنية املتخ�ص�صة تفيد اأن اأ�صل هذه الكلمة لتيني وهي من كلمة 
جرافو�ص – وتعني �صمن ما تعني ) خط مكتوب اأو مر�صوم اأو من�صوخ ( فا�صتعري اللفظ يف اللغات 

الأوروبية لكي يطلق على كل ر�صم بخط من�صوخ ثم اأ�صبح ا�صمًا عامليًا لهذا الفن
فن اجلرافيك يف معناه العام هو فن قطع اأو حفر اأو معاجلة الألواح اخل�صبية اأو املعدنية اأو اأي مادة 
اأخ���رى بهدف حتقيق اأ�صط���ح طباعية ، واحل�صول على تاأثريات فني���ة ت�صكيلية خمتلفة عن طريق 

طباعتها ((22.
وهنالك بال�صافة اىل ما تقدم برامج تقوم  بت�صهيل عملية �صناعة املقدمات ومن اهمها وا�صهرها 
عل���ى الط���الق ه���و ال����� ) Photoshop ( )) فيعترب برنام���ج ) Photoshop (  ج���زءا ا�صا�صيا من 
امله���ارات الت���ي يج���ب اتقانها من خمتل���ف املتعامل���ني بال�صورة واملعني���ني مبعاجلاته���ا ، ويق�صد 
باملعاجلة عمليات ادخال بع�ص التعديالت على ال�صورة والتي ت�صمل : تعديل اللوان جزئيا او كليا 
، ح���ذف بع����ص حمتويات ال�صورة ، تكرار بع�ص املحتويات ، عمليات تركيب ال�صور ، ا�صافة بع�ص 

الن�صو�ص ، ترميم ال�صور ((23.
وخ���ري مثال على ذلك هو امل�صل�ص���ل العراقي ) كر�صي متليك ( اأخرج او����ص ال�صرقي انتاج 2010 ، 
فمقدم���ة امل�صل�صل غنائية ولكنها معمولة ب�صكل دقيق باجلراف���ك �صمن احلوا�صيب فزمن املقدمة 
كان دقيقتني وخم�ص ثوان وفني اجلرافك ا�صاف قيمة جمالية ورمزية معربة اىل العمل كما مبني 
يف �صكل رقم )7( . اعتمد على خلق التماثل املفربك فنيا ب�صكل رمزي مع اخللفية املوظفة بطريقة 

20  - نبيل كورابي . تعلم تقنيات حترير الفالم با�صتخدام الربميري برو ، �صعاع للن�صر والعلوم ، حلب ،2005، �ص 313
21  - نف�ص امل�صدر . �ص 313

http://www.fkra.co/archives/15 ، :22   - موقع فكرة ، على �صبكة النرتنيت
23  - نور الدين النادي  واآخرون . املطبعي الرقمي  Photoshop  ،مكتبة املجتمع العربي للن�صر ، عمان ، 2005، �ص 7 
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اجلرافك ، وبنف�ص عر�ص الكر�صي الذي ميثل ال�صلطة ب�صكل م�صنع �صمن حدود اجلرافك . 
وبالطريق���ة والأ�صل���وب نف�صها كان م�صل�صل ) وكر الذيب ( املنتج ع���ام 2011 على يد املخرج امين 
نا�ص���ر كما مبني يف �صكل رقم )8( . مع العلم ان زمن عر�ص املقدمة قارب الربع دقائق مع اغنية 

للمطرب ح�صام الر�صام .
وبهذا ميكن القول ان احلوا�صيب خلعت جانبا جماليا وتعبرييا على عمل املقدمات مبا حتتوية تلك 

احلوا�صيب من برامج ميكن ان ت�صنع عماًل فنيًا متميزًا يالقي ا�صتح�صان املتلقي .

اجلوانب الواجب توافرها يف املقدمات :
وم���ن املمكن ان تخلق املقدمة التايتل وتنجز بعد ان تاأخ���ذ هوية املنجز الفني امل�صل�صل التلفزيوين 
واجل���و الع���ام الذي يحكمه مبا يعرف بال����� )) Mode (( يف نظر العتب���ار جم�صدين عند اجنازه 

جوانب عديدة منها :
1 – القيم اجلمالية : والتي ميكن ان يقال عن هذه املقدمة للمنجز الفيلمي باأنها متتلك مقومات 
الإب���داع والتجدي���د وتخ�صع اىل �صوابط احلرف���ة والإتقان لت�صبح مناطة بالتق���ومي اجليد بعد ان 
تبتعد عن كل ما هو زائد ول ي�صب يف م�صلحة العمل بل انها حتتوي على املقتطفات التي )) ميكن 
ان تث���ري اهتمامن���ا كث���ريا باثارتها للعواطف ((24 عل���ى الرغم من كثافتها وق�ص���ر فرتة عر�صها 

الزمني وموقعها من امل�صل�صل الدرامي كونها تعر�ص هي اول واملن احلكائي للدراما لحقا .
واله���م هن���ا ان يكون كل �صيء مبني���ًا على اأ�صا�ص التنا�ص���ق مابني ال�صكل وامل�صم���ون لن الأ�صكال 
اجلي���دة يجب ان حتيلن���ا اىل املعاين اجليدة . وتكون مريحة اىل الع���ني الرا�صدة فيجب ان يو�صع 
يف املقدم���ة التايتل كل ما هو منا�صب ومعرب والبتعاد عن احل�صو واثقال التايتل مبفردات �صقيمة ، 

فالب�صاطة والو�صوح هو الأهم .
وهن���ا ياتي كذل���ك دور اجلرافك ) Graphic ( لتعزيز القيمة اجلمالي���ة اذ )) ان القيم اجلمالية 
للعم���ل الفن���ي ، تنطبق على امل�صهد التلفزيوين بو�صفه عم���ال فنيا بكل ما حتمله من معنى ، والذي 

يتكون من جمموعة من الفنون اجلرافيك جزء منها ((25 .
بل اإن هذا النمط من التقنية احلديثة خلق ثورة يف عامل الت�صوير والنتاج ال�صينمائي والتلفزيوين 
عل���ى ح���د �صواء )) فالكرافي���ك يف الديجتال ي�صتطيع الن ان يحقق او ينت���ج او ي�صور او يخلق اأي 
�صخ�صية �صواء كانت خيالية او واقعية ومن دون اأي خالف او اخطاء .. اأي ان له القدرة بان يكرر 

جي�صًا يتكون من ع�صرين مقاتاًل ويجعله يظهر بخم�صني الف مقاتل ((26.
ففي م�صل�صل ) ابو طرب ( املنتج من عام 2011 واخراج �صامي اجلنادي والذي احتوى على مقدمة 
غنائية ومب�صاحة زمنية ثالث دقائق وخم�ص ع�صرة ثانية وكان اجلرافك ل يكاد يختفي من اأي من 
م�صاحة تلك املقدمة كما يف �صكل رقم ) 9 ( مع التقطيع ال�صريع الذي يتنا�صب مع ايقاع املو�صيقى 

املتدفقة . 
24  - بيري بورديو . التلفاز ونفوذ ال�صحافة ، ترجمة مها حممد ، دار املاأمون للرتجمة والن�صر ، بغداد ،2010 . �ص 81 .

25  - خليل القران و عبد الرزاق معاد . القيم الت�صكيلية والتعبريية يف امل�صهد التلفزيوين وتاثريها يف املتلقي ، بحث من�صور يف جملة جامعة 
دم�صق الهند�صية ، جملد 25، عدد 2 ، ل�صنة 2009 ، �ص 624

26 - عب���د البا�ص���ط �صلم���ان . ديجيتال العالم مفهوم ال�صحاف���ة وال�صينما والتلفزي���ون وامللتميديا رقميا ، الدار الثقافي���ة للن�صر ، القاهرة 
،2008 ، �ص 153.

م.الدكتور �شذى العاملي      �شياء حممد حممد تقي الأمارةالقيمة الفنية واجلمالية للمقدمة ) التايتل ( يف الدراما التلفزيونية العراقية



324 األكاديمي

 Adobe ومن هنا ميكن القول ان اهم ما قدم لدعم اإمكانية اجلرافك تقنيا هو عرب )) �صركة
وه���ي من ك���ربى ال�صركات الرائدة يف برجمي���ات الكمبيوتر ل �صيما يف جم���ال اجلرافيك�ص ، فهي 
قدمت برامج يف جمال الت�صميم العالين املطبوع ، او يف جمال الفيديو واملونتاج وامللتميديا او يف 
جمال الر�صوم املتحركة ((27. وهذا بالفعل ما اتاح امام العمال العراقية ان ت�صتثمر تلك التقنية 
يف �صناعة مقدماتها كما هو احلال مع م�صل�صل ) ابو طرب وكر�صي متليك وفاتنة بغداد ووكر الذيب 

و�صنوات النار( . واملراقب ي�صتطيع ان مييز ذلك بو�صوح .
2 – القي���م الرمزي���ة : ق���د يحتوي التايتل على بع����ص الدللت التي تغني املنج���ز اكرث عند تبنيها 
ملو�صوع معني وقد تكون هنالك دللت واإ�صارات واإيحاءات حتيلنا ب�صكل رمزي اىل املحتوى او اجلو 
الع���ام للعمل ال�صينمائ���ي او التلفزيوين . وهذا ينطبق على الل���ون والتكوينات واحلركات والأ�صكال 
فكله���ا ميكن ان ترمز . فوجدن���ا معظم العمال احلديثة تتبنى �ص���ورًا رمزية مكثفة توجز الفكرة 
فالفق���ر ب�صب���ب احلكام كان رم���زه الكر�صي الذي يتحك���م مب�صري النا����ص والمل جنده ب�صرخات 
الرام���ل والن�صاء الت���ي جت�صدت ب�صكل معرو�ص على خلفية تاكلها الري���اح وت�صوهها ومغزاها ان ل 
اح���د ي�صتمع اىل العويل وغريها الكثري من الدللت الرمزية املكثفة وجدناها يف م�صل�صل ) كر�صي 

متليك ( وغريها .لن املقدمة من املمكن ان ت�صتوعب مثل هكذا �صرد . 
3 – القي���م التقني���ة : كما هو مع���روف ان حقل النتاج ال�صينمائي والتلفزي���وين من احلقول املهمة 
الت���ي ت�صتوعب التقنيات ب�صكل م�صتمر ودوؤوب ومن اب���رز تلك التقنيات هي الرقمية )) ولعل الثر 
الفعل���ي لتطور التكنولوجيا الرقمية يف جمال ال�صورة هو اكرث المثلة تطبيقا لهذا التاثري املتبادل 
بني التقنية والبداع .. بل ان التوظيف المثل لهذا التطور هو ذلك ال�صتخدام اخلالق والواعي من 
الفنان لتلك المكانات التي يتيحها هذا الو�صيط املتطور الذي وفر له العنا�صر ال�صرورية لتج�صيد 
فكرت���ه وتاكيد الهدف الذي ميثل غايتة الفنية ((28 واملقدم���ات الدرامية واحده منها كونها خري 

من ا�صتوعبت هذه التقنيات ب�صكل ملفت للنظر عند متابعة اأي عمل درامي تلفزيوين .
م���ن الوا�ص���ح ان التقنية نراها تتدخل ب�صكل كب���ري عند عمل معظم التايت���الت لأنها م�صاحة )اي 
م�صاحة التايتل( معدة اأ�صال ل�صتيعاب تلك التقنية فمن املمكن ان يكون التايتل �صاخبا باملوؤثرات 
والنتقالت وغريها يف حقل ال�صورة وال�صوت . ولكن ليجعل املونتري يف ذهنه ان التقنية اذا اأفرط 
ا�صتخدامه���ا كان هنال���ك اإ�صاءات للعم���ل واذا ا�صتخدمت بحكمة واإبداع اأ�صب���ح العمل اأكرث بريقا 

وتعبريا .
فف���ي م�صل�صل ) �صنوات النار ( املنتج يف ع���ام 2008 واخراج ها�صم ابو عراق ، وجدنا ان املوؤثرات 
اخلا�صة غلبت على التايتل من البداية اىل النهاية بل انها اخذت قالبا واحدا بطريقة تثري املتلقي 
لتلفت الأنتباه اىل تلك التقنية . وبالطريقة نف�صها عر�صت احداث مقدمة م�صل�صلة ) فاتنة بغداد( 

املنتجة عام 2011 واخراج علي ابو يو�صف ، كما يف �صكل رقم )10( .
و )) نظرا للجاذبية الفائقة التي تتحقق با�صتخدام العديد من املوؤثرات املرئية عامة، والإلكرتونية 
منه���ا بوج���ه خا�ص، فاإنه���ا قد تغري الكثريي���ن با�صتخدامها – خا�صة املبتدئ���ني من املخرجني – 

27  - حممد �صديق البهن�صي . ادوبي فوتو�صوب CS3 ،مكتبة املجتمع العربي للن�صر والتوزيع . عمان ، 2009، �ص 13. 
28  - ها�ص���م جم���ال ، التكنولوجي���ا الرقمية يف الت�صوير ال�صينمائي والتلفزيوين احلديث ، مطابع الهرام التجارية ، القاهرة ، 2006 ، �ص 

.243
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لتحقيق جذب الهتمام اأو الإثارة، اأو لإثبات ذاتهم وقدرتهم على الإبهار، اإل اأن ذلك قد يوؤدي اإىل 
نتيج���ة عك�صية متام���ا تتمثل يف اإنتاج مناظر غري مفهومة اأو �صور معقدة اأو غري وا�صحة، اأو اأجزاء 

من مناظر لي�ص لها معنى.
ولذل���ك ينبغي ا�صتخدام هذه املوؤثرات يف اإطار الهدف املن�صود وبطريقة حتقق ذلك دون مبالغة اأو 

اإفراط على النحو الآتي:
1- اأن حتق���ق املوؤث���رات الب�صرية امل�صتخدمة اإيح���اًء معينًا ي�صاعد على فه���م اأو ا�صتيعاب �صيء اأو 
خلق الوهم اأو النطباع بالزمان اأو املكان اأو اجلو، بحيث ل ميكن حتقيق ذلك بدونها، اأو تكون هي 

الطريقة الأمثل والأف�صل لتحقيق الغر�ص.
2- يج���ب اأّل ت���وؤدي املوؤثرات الب�صرية اإىل ت�صتي���ت انتباه امل�صاهد اأو اأن تت�صب���ب يف ان�صرافه عن 

متابعة الفيلم اأو ا�صتيعاب مغزاه.
3- ينبغي اأّل يكون ا�صتخدام املوؤثرات �صببا يف زيادة وقت الإنتاج اأو تكاليفه.

4- يجب اأن يكون املوؤثر ناجحا وفعال يف حدود الغر�ص الذي ي�صتخدم من اأجله.((29
ه���ذه اجلوانب وجدناها م�صتغلة ب�صكل وا�ص���ح يف معظم عينات البحث التي كان لها انزياح وا�صح 

لتقنيات احلا�صوب ومن ابرز تلك النزياحات هي فنيات اجلرافك .
اجلرافيك نق�صد به  هو كل ماتراه من تعديل او تغري فى ال�صور او ابتكار �صورة او اأي �صكل اخر ، 
واجلرافك قد عرف ابتدًء ب�صكل قوي يف جمالت عمل العالنات والكارتات ال�صخ�صية والن�صرات 

الورقية واللوحات التو�صيحية وغريها من المور الخرى يف هذا امليدان .
ام���ا م�صطل���ح اجلرافك يف حقل الف���ن ال�صابع والتلفزي���ون فهو يعني ب�صكل دقي���ق عمل املقدمات 
والتايت���الت لالفالم والربامج فال ميكن ان نت�صور الن حمط���ة او قناة تلفزيونية خالية من ق�صم 
للجراف���ك فقد ا�صبحت هذه الوظيفة جزءًا ل يتجزء م���ن العمال التلفزيونية والعالم وال�صينما 

ب�صكل عام .
ب���ل ان اخل���دع ال�صينمائي���ة والتلفزيونية الآن تتطل���ب جرافك من اجل عملها ف���ان ع�صر عمليات 
اخل���داع الب�ص���ري يف املوؤثرات الب�صري���ة قد انتهىبعد دخ���ول الكرافك فاأف���الم الكارتون اأبعدت 
نف�صه���ا عن حقل الر�صم واللوان والفر�صات واللوح���ات ال�صفافة واألقت نف�صها يف حقل احلوا�صيب 
وبرام���ج الكرافك التي ذهبت بالفيلم اىل الرت�صيد يف امليزاني���ات الهائلة واجلوده العالية للمنجز 

الفني . 
وم���ن ا�صه���ر تل���ك الربامج وه���ي عدي���دة برنام���ج )Maya ( وهو من الربام���ج املهم���ة التي تهتم 
بال�ص���ورة ذات البع���اد الثالثي���ة املتحرك���ة )) ان الر�صوم���ات الثالثية البع���اد CG والتي تعرف 
احيان���ا بالخت�ص���ار CGI وهي بب�صاطة اخت�صار للعب���ارة )Computer Graphics Imagery ( اأي 
ف���ن الر�صوم���ات الكومبيوترية والتي متثل اأي �صورة او لوحة او جمموعة من ال�صور التي مت ر�صمها 

با�صتخدام الكمبيوتر ((30
 ولي����ص م���ن ال�صروري ان جنع���ل كل مقدمات اأعملنا من اأولها اإىل اأخره���ا مزدحمة مبا وفرته لنا 

التقنيات من موؤثرات وانتقالت وموؤثرات لونية و�صاءة وغريها من الأ�صكال الفرتا�صية .
29  - كرم �صلبي . النتاج التلفزيوين وفنون الخراج ، دار مكتبة الهالل ، بريوت ، 2008، �ص 381

30  - داريو�ص ديراخ�صاين . مايا Maya 7( 7  ( ،ترجمة الدار العربية للعلوم ، الدار العربية للعلوم نا�صرون ، 2007 ،�ص 2
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فالل���ون او )) ال�ص���ارات اللونية تظل غالبا ماتاتي ، وه���ي تنكتب لت�صم بالبهجة م�صهدا ما لت�صيء 
�صيئا ما او ت�صتدعي النتباه اىل مزاج �صخ�صية ما ((31. وهذا ما وجدناه وا�صحا يف كل العمال 
التي اجنزت يف املراحل التي تلت حقبة الثمانينات من القرن املا�صي فكانت تعول على اللون كونه 

ذا مدلول رمزي وكذلك جمايل .
اما ال�صاءة فلها خ�صو�صية عالية ومميزة يف �صناعة التايتل اذ انها م�صدر ا�صتقطاب كبري ومركز 
اثارة للمتلقي ب�صكل يجعله م�صدود النتباه حتو التايتل كون ال�صوء يف ا�صا�صه ))العن�صر احلا�صم 
يف الو�صف .. فهو املن�صط واملوجه للمنظر وهو الذي مينحه حركته وتنوعه كما انه املحفز الأ�صا�ص 
ل �صتح�ص���ار كل م���ا هو لمع وم�صقول((32. فتميزت اجلوان���ب التعبريية يف معظم املقدمات من 

خالل خلق التبياين اللوين كونه ميثل م�صحه جمالية وامكانية تعبريية عالية .
4 – الت�صويقي���ة والنت�ص���ار: قد يكون ه���ذا العنوان مث���ارًا للجانب القت�ص���ادي والتجاري لن فيه 
م�صطل���ح الت�صويق )) وهذا امليدان �صديد اخل�صوع والر�صوخ لل�صغط القت�صادي ، ميار�ص بدوره 
نف���وذا جتاريا عل���ى بقية امليادين الخ���رى ((33 وقد يكون يف المر جانب م���ن هذا خ�صو�صا ان 
جت���ارة العمال الدرامية ا�صبحت رائجة ب�صكل �صخ���م بفعل النت�صار الوا�صع للمحطات الف�صائية 
والتناف�ص الكبري فيما بينها من حيث النت�صار والثبات والرتبع على قوائم املحطات الكرث م�صاهده 

�صمن اقرانها لهذا جتد ان اجلانب الت�صويقي يجب ان يتواجد يف من التايتل .
ان التايت���ل يج���ب ان ياأ�صر املتلق���ي ويهيمن عليه فعندم���ا نريد ان نرى عمال �صوري���ا منجزا فاإننا 
اأول م���ا ن���رى التايتل فمن املمكن ان نقتن�ص امل�صاهد وجنعل���ه جمربا على ان يتابع امل�صاهدة او ان 
ل جنعل���ه يغ���ادر اىل حمطة اأخرى او عمل درامي  اآخر. بل ميكن للتايت���ل ان يوؤثر �صيكولوجيا على 
املتلقي على م�صتوى ال�صورة وال�صوت وغريها من التكوينات التي تثري املتلقي وت�صده نحو املتابعة . 

وبع�ص الدرا�صات توؤكد ان املتلقي ينظر اىل التايتل ثم يقرر اما يتابع واما ينفر من امل�صاهدة .
فلو عملنا م�صحًا �صريعًا اىل عينات البحث لوجدنا الآتي :

تطور زمن عر�ص املقدمات فقد كانت النطالقة الويل يف م�صل�صل حتت مو�صى احلالق بواقع اقل 
من دقيقة حتى ا�صبح يف م�صل�صل ابو طرب اكرث من ثالث دقائق وهذا ال�صتطراد يف الطالة يعطي 
انطباع���ا وا�صحا على اهمية املقدمات من الناحية الفنية كونه���ا يعول عليها يف ا�صتدراج امل�صاهد 

اىل م�صاهدة هذه امل�صل�صل .
ب���ل ان معظ���م العين���ات كانت تبني �صرده���ا على ماتوفر م���ن امكانيات تقنية تبه���ر العني وجتذب 

امل�صاهد نحوها وهذا قد لوحظ منذ م�صل�صل حتت مو�ص احلالق .
اذا فم���ن اج���ل ان نقتن����ص امل�صاه���د ملتابعة عم���ل درامي معني علين���ا ان ن�صتدرج���ه اىل اجللو�ص 
وامل�صاه���دة وهذا الأم���ر يبدءا حتما مع اللحظ���ة الأوىل التي يعر�ص فيها امل�صل�ص���ل ال وهو التايتل 
وال���ذي يج���ب ان تتوفر في���ه عنا�صر ال�صد كم���ا ت�صميها الدكت���ورة نادية ر�ص���وان )بعمليات تغيري 

الجتاهات ( وهي ثالثة ت�صنيفات :
)) ا – امليل او الهتمام . 2 – ال�صتهواء . 3 – القناع ((34

31  - عبد اللطيف حمفوظ . وظيفة الو�صف يف الرواية ، الدار العربية للعلوم نا�صرون ، جلزائر ،2009،�ص 74
32  - عبد اللطيف حمفوظ . وظيفة الو�صف يف الرواية ، الدار العربية للعلوم نا�صرون ، جلزائر ،2009،�ص 75

33   - بيري بورديو . التلفاز ونفوذ ال�صحافة ، ترجمة مها حممد ، دار املامون للرتجمة والن�صر ، بغداد ،2010 . �ص 84 .
34  - نادية ر�صوان . دور الدراما التلفزيونية يف ت�صكيل وعي املراأة ، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1997، �ص 202 .
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وهذه كلها يجب ان تتوفر يف املقدمة لنه هو النافذة التي حتيلنا اىل من الق�صة الدرامية .  

م�ساحة التايتل ال�سوتية : 
كم���ا مر بنا فان التايتل وعاء مميز ميك���ن ان ي�صتوعب الكثري من الأ�صياء الفنية والتقنية على حد 
�ص���واء ليك���ون بعد ذلك �صابطا لإيق���اع العمل املراد عر�صه ب�صكل خالق وه���ذا الأمر قد يكون على 
حم���ور ال�ص���ورة وال�صوت . ام���ا فيما يخ�ص مو�صوع ال�ص���وت فهو من الأم���ور الأ�صا�صية لأي عمل 
فيلم���ي لأن���ه  يعد مف���ردة من مفردات اللغة وه���ي تت�صكل يف )) ال�صريط  ال�صوت���ي يف الفيلم على 

اربعة عنا�صر :
1 – املوؤثرات ال�صوتية .             2 – املو�صيقى .     

  3 – اللغة ) احلوار او التعليق ( .            4 – ال�صمت .
وهذه ال�صوات ميكن ا�صتخدامها مع بع�صها او ب�صورة م�صتقلة وب�صكل واقعي او ب�صكل تعبريي((35. 
ه���ذه العنا�ص���ر هي التي ل تربح التايتل لنها تعد من عنا�صرها ال�صا�صية ، فتخيل انك ترى تايتال 
رف���ع من���ه ال�صوت واختفت املع���ادلت ال�صوتية  واملوؤثرات الطبيعية وغريه���ا فانه يكون فجا وغري 
مقب���ول . لذا جن���د ان ال�صوت ي�صكل حمورا مهما من حماور التايتل وهو يتواجد يف جميع الأحوال 

على ال�صكال الآتية وبح�صب ما يتما�صى مع الطبيعة التلفزيونية :
1 – املو�صيقى والغناء:

فف���ي اغلب الحيان تكون التايتالت مبني���ة على ا�صتخدام املو�صيقى يف حيز املجرى ال�صوتي ولكن 
))املو�صيقى وال�صورة تعمالن يف وقتني متعار�صني بل يجب ان تكون وقفات احداهما تتفق ووقفات 
الخ���رى ويجب اي�صا ان يحر�ص املخرج على النقل يف نهاية اجلملة املو�صيقية والتي تنا�صب النقلة 
املرئي���ة ال�ص���ورة ((36. ومنها م���ا تكون مو�صيقى موؤلف���ة خ�صي�صا للمقدم���ة ومنها ما جتلب من 

م�صدر معني مثل املكتبة ال�صوتية . 
اما الغناء فقد وجدنا ان له اهمية ق�صوى يف مقدمات امل�صل�صالت الدرامية العراقية ب�صكل كبري فهو 
باع���ث قوي وم�صاعد على خل���ق الإيحاءات مبدركات الواقع واحلياة اليومية التي جت�صدها العمال 
الدرامي���ة وب�صكل رمزي مكثف ، كون الغاين بحد ذاتها متثل وا�صح وبني لك�صف املكامن الواقعية 
للمجتمعات واملواقف والق�ص�ص لهذا فانها حني تن�صاب اىل اأي عمل درامي فلم او م�صل�صلة درامية 
يكون ذا تاثري واقعي قوي لن )) دور الغنية ال�صا�صي يف الفيلم يكمن يف جت�صيد املوقف الدرامي 
ان���ه جت���اوب ع�صوي مع املوق���ف وامل�صمون يف احلي���اة اليومية ((37 . وه���ذه اخل�صو�صية جعلتها 
تتنا�ص���ب ب�ص���كل طيع ومعرب يف املقدم���ات الدرامية التلفزيونية بالنظر مل���ا للم�صل�صل من قدرة اىل 
الو�صول ب�صكل اكرب من الفيلم ال�صينمائي اىل املتلقي بفعل الو�صيط وطبيعة عر�ص الدراما يف عدة 
حلق���ات وعلى مدى ايام ، فهنا ميكن القول ان الغ���اين يف املقدمات الدرامية و�صمن بناء التايتل 
ميكن ان تكون ذات مغزي رمزي عرب خ�صائ�صها يف تكيف احلتوته عرب جمل مو�صيقية تكون مرنه 
يف منطي���ة املونتاج بالتقي���د بامناط ال�صرد الروائي و ميكن لالغنية ان تبن���ى بناء مونتاجيًا يوافق 

35  - علي ابو �صادي . لغة ال�صينما ، من�صورات وزارة الثقافة املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما . دم�صق ، 2006 ، �ص 133
36  - حماد البمبي . فن الخراج التلفزيوين ، املركز العربي للثقافة والعلوم ، بريوت ،ب . ت ،�ص 83

37  - �صوفيا لي�صا . جماليات مو�صيقى الفالم ، ترجمة غازي منافيخي ، املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما ، �صوريا ، دم�صق ، 1997 ، �ص 63
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معانيها ومغزاها وايقاعها وجملها املو�صيقية .
فل���و عملن���ا جردًا ب�صيط���ًا اىل النماذج الت�صع���ة من العم���ال الدرامية العراقية لوجدن���ا ان �صبعة 
م���ن عينة البح���ث حتتوي مقدماتها على غن���اء عراقي ي�صرد الحداث اما ب�ص���كل �صاخر او رمزي 
ا�صتع���اري . ام���ا م�صل�صل ) الن�صر وعي���ون املدينة وعامل ال�صت وهيب���ة ( فاعتمد املو�صيقى فقط يف 

�صناعة املقدمة .
وه���ذا انعك�ص بالنتيجه على ايقاع مقدمات العم���ل الدرامي فكان للمو�صيقى والغناء دورًا كبريًا يف 

املقدمة فهما ي�صكالن اهم مالمح �صبط اليقاع .
متحورت تلك النطباعات على ال�صكل الآتي : 

2 – املوؤث���رات : وتك���ون على انواع فمنها ما هو طبيعي او �صناعي . فق���د ا�صتخدم م�صل�صل �صنوات 
الن���ار ووكر الذي���ب ب�صكل عمق ال�صورة بع���د ان تعمد بتخفيف �صدة �ص���وت املو�صيقى ذهب ليربز 

وب�صكل مرتفع موؤثرات امل�صاهد امل�صورة .
3 – احل���وار والتعليق : احلوار وهو ال���كالم الب�صري الذي ن�صمعه يف التايتل والذي تنطق به احدى 
ال�صخ�صيات ب�صكل فرادي او جماعي وقد يكون مقتطفًا من من العمل الدرامي ، اما التعليق  فهو 

الكالم )) وي�صدر من �صخ�ص غري مرئي (( 38.
وق���د اأ�صيف���ت اىل بع�ص املقدمات حوارات وم�صي���ة ت�صاعد على دعم �ص���رد الق�صة املقت�صبة مثل 

م�صل�صل حتت مو�ص احلالق ووكر الذيب 
عموم���ا ان املو�صيق���ى واملوؤثرات يف مقدمات العمال الدرامية العراقي���ة كانت وا�صحة ب�صكل كبري 

ولكن الدور الكرب كان للغناء الذي يعد ا�صلوبا عراقيا متفردا يف تناول موا�صيع املقدمات.
نتائج البحث :

1 – ان �صناع���ة الدرام���ا يف الع���راق تقدم���ت ب�صكل مت�صارع عل���ى امل�صتوى التقن���ي يف ا�صتيعاب 
احلوا�صي���ب وغريه���ا من الجه���زة الرقمية التي قدم���ت المكانيات الهائل���ة يف �صناعة الدراما 

عموما ، ومقدمات امل�صل�صالت الدرامية خ�صو�صا .
2 – كان���ت معظم مقدم���ات امل�صل�صالت الدرامية قبل منت�صف عق���د الثمانيات هي ب�صيطة من 
حي���ث ا�صتخدام التقنيات وكذلك ال�صكل وامل�صمون فكان���ت يف اأف�صل اأحوالها ل تتجاوز الدقيقة 

الواحدة من حيث زمن عر�صها .  
3 – بفع���ل ا�صتخدام التقنيات اقت�صت املقدمات اخلا�ص���ة بامل�صل�صالت جهدا كبريا يف الخراج 

واملونتاج .
4 – برزت اجلوانب التقنية والفنية للحوا�صيب من خالل الثقل الوا�صح للمقدمات .

5 – من اهم خ�صو�صيات املقدمات انها ميكن ان ت�صتوعب كل انواع التقنيات كاجلرافك واللوان 
واملوؤثرات والنتقالت وغريها من دون ان نعيب على تلك ال�صاليب ، لن فيها البهار والثارة .

6 – م���ن خالل م���ا مر بنا وجدنا ان زمن عر����ص املقدمة قفز اىل ثالث دقائ���ق ون�صف تقريبا 
عك�ص ماكان عليه يف العمال التي �صبقت 1985 .

7 – كان للغناء دور اكرب من املو�صيقى املوؤلفة او املقتب�صة ، وهذا جعل ملونتاج املقدمة خ�صو�صية 
38  - عبد الوهاب الدباغ . الفنون ال�صينمائية ،مديرية الرتبية العامة ، بغداد ، 1999، �ص 74
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عالية . 
8 – اللوان واحلركات اخلاطفة وموؤثرات اخللفيات هي املهيمنة على املقدمات املنتجه حديثا.

9 – الكتاب���ة واخل���ط انع���م وا�صغ���ر مما هو علي���ه يف املقدمات الت���ي كانت يف العم���ال الدرامية 
امل�صنوعة قبل 1985 ، فكلما تقدم الزمن ا�صبحت العناوين ا�صغر واخليارات اكرث يف عر�صها.

10 – التايتل ميثل ا�صتعرا�ص امكانية ال�صركة املنتجه ويف هذا المر جانب ت�صويقي وا�صح .
11 -  غل���ب عل���ى كل املقدم���ات ا�صتخدام جوان���ب رمزية يف ال�صكل والل���ون واحلركة لنها تثري يف 

املتلقي جوانب وجدانية ولها القدرة على اعطاء ملحات ملا ميكن ان تكون عليها .
12 -  معظ���م املقدمات تتج�صد عل���ى �صكل ق�صة ولي�ص ربطًا غري منظم وامنا يهتم بالأولويات من 

حيث الظهور والعر�ص .

اال�ستنتاجات :
بالنظر للتقدم الهائل الذي ن�صهده يف التقنيات الرقمية ومايتكهن به العلماء بتقنية النانو وغريها 
م���ن التقني���ات ، وال�صباق املحموم للو�ص���ول بال�صورة اىل امل�صتوى املثايل واملوؤث���ر يف املتلقي برزت 
برام���ج وم�صغ���الت وحوا�صيب حديثة اأخ���ذت عمليات النتاج الفني اىل اأع���الن مفهوم من اجلودة 

وهذه كلها اأثرت على �صناعة التايتل .
لهذا نعتقد ان هنالك بع�ص النقاط املهمة التي ك�صفتها اجراءات البحث كا�صتنتاجات ومنها:

1 – ان منتج���ي العم���ال الدرامي���ة العراقية اذا كانوا �ص���ركات ام ا�صخا�ص قط���اع عام او خا�ص 
كله���م و�صعو ن�صب اعينهم املقدم���ات للم�صل�صالت اذ ح�صبوا انها مرك���ز الهتمام الول للت�صويق 

ولقتنا�ص امل�صاهد .
2 – مل تك���ن اأي مقدم���ة تناولها البحث خالية من الكرافك����ص اذا كان فنا على وفق احلوا�صيب او 

الفن على وفق ال�صناعة اليدوية .
3 – كلم���ا ظهرت تقنيات حديثة خا�صة بالإنتاج الدرامي كان العراق من الدول التي ت�صتوعبها يف 

�صناعة املقدمة وهذا المر وا�صح منذ النظرة الوىل اىل تاريخ انتاج امل�صل�صالت .
4 – بالنظر حلكم الهتمام مبقدمات العمال الدرامية العراقية على الرغم من ق�صور المكانيات 
يف بداية ال�صبعينات ال ان املنتج �صعى اىل ا�صتخدام اغاٍن عراقية تثري يف املتلقي جوانب وجدانية 

جتعله يهتم بالأعمال م�صاف اىل انه يتم بفعلها ك�صب امل�صوقني . 
5 – كل العمال العراقية اهتمت باملقدمات ب�صكل وا�صح وجلي .

التو�سيات :
يو�ص���ي الباحث���ان الباحثني املخت�صني مبهام الفن ال�صابع والدرام���ا التلفزيونية ان يهتموا بدرا�صة 
التاثريات الرقمية على جوانب جودة النتاج و الرت�صيق يف ميزانية النتاج ول باأ�ص ان تكون هنالك 
درا�ص���ة متكامل���ة يف ت�صليط ال�صوء على الجه���زة واملعدات التي عمل عليه���ا مقدمات امل�صل�صالت 

الدرامية العراقية يف الوقت احلا�صر . 
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مناذج مقدمات عينة البحث :
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