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 الملخص
 تعــدتدت انانــاد اندايــة الــ  وردت و الشــعر ونســياا الســيناا  ال ــ  الســاا  
ال  أصدرت ضجة هائلـة و داـائا الشـعر وأاـادت انائـي و هينـس متناسـ  مـ  
تقاناتـــي الدةيقـــة ويـــش یقـــوم الشـــاار و ابـــرنا احلاضـــر انتااـــة الشـــعر و احلقـــس 
السـيناائ  لنقــس فضـاء الــنر الشــعرو مـ  الاــود ملر البــورة ا رئيـة ا ت ركــة وةــد 
أدتى هذا النوع م  انسالي  ملر زازاة هائلة و مضاون القبيدة احلداثية. هلذا 

كالنامريا ال  تسرب  ةامت القبيدة ا لتزمة ا تح النافذة الى التقنيات السيناائية
 ا وزوایاهــا لقرااتوــا وهــباهتوا ارلیــا وعيلــة الشــاار،أغــوار الســرد الســيناائ   ركا ــ

فتقوم اتسخري تقنيا ا للقبيدة احلداثيـة كـ  تسـاح للاتلقـ  ةـراءة القبـيدة اعـ  
ثاةبـــة ونافـــذة وتقـــوم ارفـــ  مســـتوى القـــارجت ملر ا شـــاهد. وةـــد مل ـــي اعـــ  الشـــعراء 

ؤنء الشـعراء ا عاصری  و اآلونة انخرية ملر هذا انسلوب احلدیش وم  ضـا  هـ
الشــاار اــدنان البــائا ويــش اســتلوا و ةســا مــ  أهــعار  ا لتزمــة فضــاءا  واســ  
النطاق م  ال   الساا  مملوءا  اتقنيات النامريا. هذ  الدراسة هـ  ااولـة إلضـاءة 
الســرد الســيناائ  واــانخر النتااــة االنــامريا وتقنيا ــا و أهــعار اــدنان البــائا 

والنتيجــة احلاصــلة مــ  هــذ  الدراســة  ؛الت ليلــ  - الوصــ  ا لتزمــة، وفقــا  للاــنو  
للبــــورة ا رئيـــة ا ت ركــــة واإلتيــــان  ــــا و النبــــو   ترتنـــز الــــى اســــتثاار الشــــاار
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ا لتزمة. السؤال انساس  الذو نرید الب ش اني هو كيف  لتت تقنيات النامريا 
هـو النشـف اـ  واهلدف انساس  هلذ  الدراسـة  الشعریة و هعر البائا ا لتزم؟

موةـ  النـامريا  ركا ـا انفقيـة والعاودیـتة وأنــواع الزوایـا ا تعلقـة  ـا الـ  تـربز هــعورا  
رتبـــــاخي. ن ن ـــــم ملنت النــــــامريا خاصـــــا  و ا ت ـــــرب كالشـــــعور ااحلركـــــة وال وةيـــــة وان

وتقنيا ا الدةيقة تسوق القارجت م  البورة الامدة الغنائية حنو احلركة ومواة  النظر 
 ختل ة ال  تشتاس الى الزاویا ا نخ ضة وا رت عة وااحمایدة.ا 

الشـعر العراةـ  احلــدیش، السـينااء، الکـامريا الشـعریة، اــدنان  الكلماا  الرئيةاة 
 البائا.

 
 المقدمه .1

ملنت الشعر ف  ساور اإمنانـي أن ميـارد سـ ر  الـى ال نـون اندايـة انخـرى لينـت  ملاـدااا  أكثـر 
ـــي وهلـــذا نـــرى الشـــاار و ابـــرنا احلـــا  وخـــالل  عانـــا  وصـــ اءا   وفقـــا  للعبـــر الـــذو یتوااـــد في

التطـــورات انخـــرية كلاـــا أوـــ ت أنت االيـــة البنـــاء الشـــعرو إلتـــاب ملر أســـالي  ادیـــدة إلاـــادة 
اریقوا وص ائوا ةام اإلقاء هباخي ةلاي الس رو الى اناناد انداية انخرى كالقبة والروایـة 

أنت ثنائية الشـعر والسـيناا هلـا تـاریخ اریـ   مالساا  أو السيناا. ن ن وا سرح، ونسياا ال   
التغــ ت االنلاــات والــرةر  مفاإلنســان اإلغریقــ  انــدما يــان یریــد التعبــري اــ  مشــاار  یلجــ  مللــ

والتاثيـــس البـــامت، ومـــ    رســـا هـــذ  اللقطـــات الـــى ا غـــارة، أمتـــا و ابـــرنا احلـــا   لـــت 
السـيناا تـزداد وتنتشـر وـر ا رفـت هـذ  الظـاهر  اــسردیة الشـعر الدراسات وول االةة الشعر ا

السيناائ  أو السرد السيناائ . وةـد كنتنـت القبـيدة احلداثيـة أن تسـتعري أسـلوب لغـة النتااـة 
ــزت االنامرياومل وــار وركا ــا احلــرة وزوایاهــا، اــ  ســطورها م  ال ــ  الساا .فالقبــائد ا لتزمــة ريت

اوــــاز «اســـتخداموا للکـــامريا الشـــعریة لتجســـيد انوـــدال لعـــ  ا تلق .والنـــامريا هـــ   مالـــ
التبویر الضوئ  ا تتا  واالالة الذو مت ملجناز  و هنایة القرن التاس  اشر الـى یـد انخـوی  
 «لـــوميري وةـــد اـــ  الوـــاز ا ســـجس الســـيناائ    أاـــاد انمرینيـــون تعايـــد  الـــى اســـا كـــامريا

  .12م: 2017 اشور، 



 49   البائا ا لتزمةالنامريا الشعریة و ةبائد ادنان 

 ـي اعـ  الشـعراء ا عاصـری  و اآلونــة انخـرية ملر هـذا انسـلوب احلـدیش و الشــعر القـد 
م  خالل ملجياد دننت  فلالواية  وتو ي وا و النر الشعرو متنئ  اـذل  الـى ملوـدال 
مل و ات فلاية وتقنيات سيناائية داخس القبيدة ا  طریـ  انـاء تشـبيوات مرئيـة وملجيـاد رلیـة 

ومـ  هـؤنء الشـعراء ا عاصـری  الـذی  تراووـت و أهـعارها اناصـر البنـاء السـيناائ   ئية.سيناا
هو ادنان البائا ويش ريتز و انائي الشعرو الى داائا التقنيات السيناائية ونسياا النتااة 

تبور الشخبيات ا  كث  وم  دون أو مناورات  دف تسليط الضوء الى »االنامريا ال  
ليعـــرل للقـــارجت مشـــودا  ابـــریا  وســـيا . ةـــام   ،432:ا بـــدر ن ـــ  «  إلـــدلالتبـــدنت الـــ 

البائا ا  ت مقطوااتي الشـعریة مـ  ةيـود انسـالي  القدميـة وأورد فيوـا السـرد وواضـي  وةوالـ  
هر إلاس و طيا ا معانيا  دراميـة ورلیـة سـيناائية اعلتـي أن ینـون أاـدر اـالتعبري   نبوصـي 

  الــ  أنـا  السـاردة والــ  حنـ   ا تواعـة كونـي ا  الواة  اإلنسـاين انلـيا و ـذا ینـون ةـد  ـ  اـ
 هاارا  اإمناني أن یغريت مبري جمتاعي  ذا انسلوب الذو یتتخذ  و أهعار .

ـــد  ملنت احلـــوادل واحلـــروب وا نســـ  اإلنســـانية الـــ  أويطـــت اـــالعراق، اعلـــت البـــائا جيست
دراميتوـــا ومشــــاهدها صــــور مت ركـــة تســــت ادت  ةبــــائد ســـيناائية وو  ـــروف الــــوط  ا  دیـتــة و

ا  ســاویة مــ  الواةــ  اإلاتاــاا  والسياســ  و جمتاعــي؛ ملنتــي یقــوم ابنــاء الشــعر الــى داــائا فنيتــة 
ــد لــي مشــودا  وســيا  ابــریا  وجيعــس مضــام  ةبــائد   لريفــ  مســتوى القــارجت ملر مت ــرب وتــم ميوت

. ملنت أهــعار  إلتــوو ةائاــة الــى فنــرة انلتــزام خلدمــة الشــع  وايفتاــ  الغریــ  و الظلــا واآلنم
الم تقنيـات سـيناائية یـ ا  ـا مـ  خـالل اللقطـات الـ  تلتقطوـا ادسـة النـامريا الشـعریة. مـا 
نـــرا  و ةبـــائد البـــائا ا لتزمـــة هـــو ابـــارة اـــ  فلـــا ةبـــري یـــنعن  و ضـــوء  صـــدى ا  ســـاة 
ذا اإلنســـانية وضـــجي  هـــذ  ال وااـــ  الـــ  إلـــرق القلـــوب وتـ ــذوتب القلـــ  القاســـ ؛ ملنـتــي و هـــ

 وصرخات متتالية م  هعٍ  مت طا. الشریط ال لا  القبري یعرل لنا صورا  
إلاول هذ  الدراسة أن تقدتم مدى ملفـادة القبـيدة احلداثيـة مـ  السـرد السـيناائ  ومـدى ةرااـة 
الشعر احلدیش م  الرلیة السيناائية م  خالل كتااـة الشـعر الـى طریقـة النـامريا وإلـوتل اللغـة فيـي 

ئية،كاا وة  اختيارنا الى معالة ةساا  م  نبو  البائا ا لتزمـة ارلیـة سـيناائية ملر لغة سيناا
لقرااــة نبوصــي الشــعریة مــ  ايفــال الســيناائ . ومــ  خــالل هــذة الدراســة تبــ ت لنــا أنت و نبوصــي 
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الشـــعریة تتجلـــى البـــورة الببـــریة ا ت ركـــة الـــ  یـــنعن  فيوـــا الواةـــ  اإلاتاـــاا  ا ریـــر وا  ســـاة 
هلذا فقــد ةــام الب ـــش نية، مــ  خــالل رصــد النــامريا الشـــعریة لل ــوادل الببــریةوانماك ،اإلنســا

الت ليل  ادراسة نبـو  البـائا ا لتزمـة ارلیـة سـيناائية وخاصـة  ال كيـز الـى  -اا نو  الوص   
النتااة اعدسة النامريا؛ والب ش منوتن م  ازئ ؛ أوهلاا إلری  النامريا داخـس اللقطـة واإلطـار 

  تشــتاس الــى وــركت : وركــة ا يالنواحلركــة البانوراميــة أو احلركــة اإلستعراضــية؛ وثانيواــا زوایــا وهــ
 النامريا وهنا نسلط الضوء الى ثالل منوا: لقطة اينادا وكن واينادا واللقطة ااحمایدة.

 

 أسئلة البحث 1.1
 وملننا و هذ  الدراسة حناونن جني  ا  انسئلة التالية:

نــامريا الــى القبــيدة احلدیثــة و ملرتقائوــا حنــو البــورة ا رئيــة؟ كيــف  لتــت كيــف أثـتـرت ال
البــورة الببــریة الــ  زــترت ازوایــا النــامريا الشــعریة ووركا ــا احلــرتةو النبــو  الشــعریة ا لتزمــة 

مامدى ملفـــادة القبـــيدة احلدیثـــة مـــ  التقنيـــات الســـيناائية واـــانخر تقنيـــات لعـــدنان البـــائا؟
 ؟و النر الشعرو ةرااة اللغة الشعریة م  اللغة السيناائية والنتااة االنامريا مامدىالنامريا؟ 

وملنتنـــا ن ـــ ل و هـــذا الب ـــش أن البـــائا اـــاء و ةبـــائد  انايـــات كبـــرية مـــ  ا شـــاهد 
الســيناائية الــ  تتايتــز اتقنيــات النــامريا الشــعریة كزوایاهــا ووركا ــا احلــرتة ممــا اعلتــي یتايتــز اــ  

ـــاة  الشـــعراء  و العبـــر احلـــا . ملنت تقنيـــات النـــامريا  الـــ  و ت وـــا و أهـــعار  واـــانخر و ا
ةبـائد  ا لتزمـة اعلــت مـ  أهـعار  مشــاهد سـيناائية وجـرد أن یقــوم القـارجت اقراء ـا یتبــورها 
اــي نمينــ  نو هــاار ممارســتوا و نتاااتــي  أمــام نا ریــي وهلــذا اــاء ابــور ابــریة دةيقــة وخالت

 أهعار  أكثر ملرتباطا  االتقنيات السيناائية ولغتي أةرب للغة السيناائية. الشعریة، هذا مااعس
 

 البحث خلفية 2.1
م  أهات الب ول ال  االت موضوع السرد السيناائ  اامـة، و الشـعر احلـدیش هـ : كتـاب 

للناتبــة أمياــة ابدالســالم الرواهــدة البــادر اــ   التبــویر ا شــودو و الشــعر العــر  ا عاصــر
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م. یســــعم الناتــــ  و ال بــــس الثالــــش 2015وزارة الثقافــــة و ا النــــة انردنيــــة اهلا يــــة اــــام 
ــــ  ـــة النـــامريا الشـــعریةا عنـــون ا أن یبـــ ت اوااـــش  القبـــيدة ا شـــودیة والتقنيـــات الســـيناائيةم زاوی

ااتاـــاد الشـــعراء الـــم التقنيـــات الســـيناائية ومـــ  ضـــا  هـــذ  التقنيـــات زوایـــا النـــامريا و انـــاء 
اـشعریة السرد السـيناائ  وال كيبـات احلنائيـة و الشـنس بيدة احلدیثة. و ش آخر موسوم الق

 ــش  م. وهنــاخي2009اــام جملــة انكــادمي اقلــا طــي وســ  اهلــا   وةــد مت نشــر  و  ال لاــ 
ـر  اـالتقنيات السيناائية و الروایة احلدیثة  البعد ا رئـ  للـنر موسوم  هليـام ابـد زیـد اطيـة؛ ن ش 

م. یســعم الناتــ  مللــم 2016اــام  اامعــة الکوفــةالبــادر اــ   لــة اللغــة العرايــة وآدا ــاجمو 
الب ــش اــ  البــلة القائاــة اــ  الســينااء اوصــ وا فنــا  مرئيــا  واــ  الروایــة اوصــ وا فنــا  مقــروءا . 

ــر  اــام  اـــدراسة ا ونتــاب الســيناائ  و تشــنيس صــورة العــدتودة ا بــریة ومقــال آخــر معنــون ن ش 
للبـــاوث  هاهـــا ااـــد هاهـــا ومـــر  االئـــ . ةـــام هـــذا  فبـــلية ملضـــاءات نقدیـــةو م 2015

الب ش ادراسة نبو  م  ف ت العدیـد و مبـر ارلیـة سـيناائية، وةـد توصتـس الباوثـان مللـم أنت 
التقنيات السيناائية ارزت اوضوح و هذ  النبو  ا دروسة وسامهت و ااراز وـانت احلـزن 

 م  خالل مشاهد تبویریة. 
م  ضا  الب ـول الـ  دارت وـول موضـوع النـامريا الشـعریة ابـورة دةيقـة  ـش معنـون و 

اقلـا ابدالسـتار ابـداا صـاد ومـد ااـود الـدوخ  وةـد مت  اـا ونتاب و دیـوان ااـود درویـ 
م؛ یب ــش هــذا ا قــال و أســلوب ا ونتــاب 2010اــام  جملــة أ ــال ال ايــة انساســيةنشــر  و 

اــــشعریة اللغـــةم ا وســـوم  دة احلدیثـــة ابـــورة دةيقـــة وهـــ افة، وو أوـــد اـــاور وتقاناتـــي و القبـــي
أكــدا الب ــش الــى العالةــة اــ  الشــعر والنــامريا. وكــذل  دراســة ملنطباايــة نت تعــدى   النــامريا

اقلا ااد صاار ا بيـد مت  النامريا الشعریة و ةبائد ال  اع ر العالقص  ت  إلت انوان 
ـاو ل 2014نشرها و صـ ي ة القـدد العـر  الن ونيـة اـام  و هـذ  الدراسـة أن الباوـش م؛ ُي 

یرف  مستوى القبيدة احلدیثة للشـاار الـ  اع ـر العـالق ملر البـورة ا رئيـة وا ت ركـة اواسـطة 
ناریو كــا ا احلجــاب اـــجااليات الســيناا و الشــعر ســيالنــامريا الشــعریة. ومقــال آخــر موســوم 

م؛ یسـعى الب ــش أن 2015اــام  رســائس الشـعر جملـةاقلـا اشــرى البسـتاين مت نشــر  و  منوذاـا  
یکشــف اــ  سلســلة أوــدال و القبــيدة وننلــو مــ  اإلهــارة مللــم تقنيــات النــامريا ووركا ــا 
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مهتيتوــا ملنت احلــرة. وياــا هــو معلــوم أنت هــذ  الب ــول الســااقة اــالرغا مــ  غــزارة مادت ــا العلايتــة وأ
ــا ت تعــاو نبــو  البــائا وت  ــتات  ــا ولــو ااهــارة اــاارة، فاــ  هــذا ا نطلــ  ونظــرا   کانــة  أهنت
ــد معانــاة الشــع  ا ســلوب ســيناائ   التقنيــات الســيناائية و نبــو  البــائا ا لتزمــة الــ   ست
إلستســــنا ضــــرورة الب ــــش و هــــذا الانــــ  النــــا أن نســــاها و يشــــف اانــــ  مــــ   اليــــات 

 النبو  ا لتزمة ذات الرسالة اهلادفة. 
أمهتوـــا: رســـالة مااســـتري  مأمـــا الب ـــول الـــ  تناولـــت هـــعر اـــدنان البـــائا فنشـــري مللـــ

للطالبــة آمنــة آانــون و اامعــة خلــي   الغراــة واحلنــ  و هــعر اــدنان البــائاموســومة اـــ 
ووياتــي  ش. تعــاو الرســالة  ــاهر  الغراــة واحلنــ  انــد الشــاار1394فــارد، اوهــور اــام 

اسيي واناتااايي كاـا تعـاو يوا وثرات ال  كانت هلا دور و اغ اب الشاار كانمور الس
وهنــاخي رســالة  .أیضــا  أهــات ا المــح انســلواية و تعبــري  اــ  وــانت الغراــة ومواةــف احلنــ 

للطالبـة راولـة ااـودو و  اـدنان صـائا مسياسـ مااتاـاا یها اندیشي ـاموسومة  یأخر 
ش وه  دراسة تدور وول القضایا اناتاااية والسياسـية و 1391اامعة اص وان اام 

نشــرها و ايفــالت ااحمکاــة داخــس البلــد  هــعر البــائا. وهنــاخي  ــول اــ   راــة الشــاار متت 
در هــعر اــدنان  یفرآینــد نوســتال   ماررســوخاراــي، ّــرت منوــا االــذكر: مقــال موســوم اـــ 

لعلــــ   «اــــاء و خــــوذة»و «سمرایــــا لشــــعرها الطویــــ»دیــــوان  یمــــورد ی البــــائا، مطالعــــي
ل ش.ملنتنا م  خـال1395اام معاصر جبامعة یزد  مأدب ارا دجملة نقخضرو وآخری  و 

اآلن و  مدراســـة تعــاو النـــامريا الشـــعریة وتـــ م ثنــا و هـــعر اـــدنان البــائا ت نعثـــر الـــ
 هعر  وهذ  الدراسة ت عترب الرائدة و هذا ايفال.

 
 حياة الشاعر 3.1

 و ايــت«م 1955اــدنان البــائا هــاار اراةــ  و لـ ـد و مدینــة النوفــة، و العــراق اــام 
رة وأوتل ةبــيدتي كتبوــا و العاهــرة  صــغري ةریــ  مــ  هنــر ال ــرات. اــدأ النتااــة و ســ  مبنتــ

 »وةـــــــد كانـــــــت  راتـــــــي الشـــــــعریتة انور و وياتـــــــي الشـــــــعریة مـــــــ  ااـــــــر  اـــــــ  والـــــــد  ...
  .30م: 2015وآخرون،   االوو
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وــر ت ، ملثــر ال قــر اضــطرت ن تبيــ  أماليوــاملنتــي نشــ  و اائلــة تبــارع ال قــر واحلرمــان وهلــذا 
. ملنت ط ولتـي كانـت معذتاـة واعـد وفـاة أايـي یتب  هلا م  ه ء، و لتوا یتنقلون م  ايت ملر ايـت

 اـدأفسراان مـا تـرخي الشـاار اللعـ  و  .متونت أمتي اخلياطة وةراءة القرآنألـاتت ال اةة االعائلة فا
انـــاء،  یعاـــس و موـــ  ادیـــدة إلاانـــة اائلتـــي مثـــس: اامـــس مقوـــى، نـــدافا ، اـــائ  ســـجائر، اامـــس

اامـــس و ايفـــارو، اـــائ  مرطبـــات، اـــائ  رةـــ ، اامـــس و تبـــليح الرادیـــوات. ینتقـــس اـــدنان ملر 
م للدراسة و أود ا عاهد الزرااية اـدون رغبتـي زلبـا  مـ   روفـي و البيـت. 1973اغداد اام 

واـــ  النتـــ  ومقوـــى أم كلثـــوم وانرصـــ ة وانصـــدةاء یعـــي  صـــخبا  هـــعریا  اعيـــدا  اـــ  دوائـــر 
  .27-25ش: 1394آاگون،   ااء واناالماند

ادأ تعرتف الشاار واطتالاي الى العدید م  النت  واندااء و النجف ملذ ذهـ  ملر ايـت 
اآللــي البــائا و الببــرة وصــار   خالــي الشــاار والناةــد اند  والباوــش انكــادمي  الربفســور ابد
الـــى العدیـــد مـــ  انداـــاء وكـــان اإمکانـــي التطلتـــ  الـــى العدیـــد مـــ  النتـــ  وايفـــالت والتعـــرتف 

یستا  ملر أوادیثوا انداية، مشدودا  هلا. اعـد ااتعـاد البـائا اـ  الـوط  هـعر ااإلهـتياق ملر 
الوط  وهعر اإستياء كبري لبعد  ا  وطني ور أنتي ةد خبر معظـا ةبـائد  وضـام  الغراـة 

ااــــس و » تتــــدااى نذهــــان مــــ  یقرأهــــا    وماهــــاكلوا و ــــس جيســــدها ابــــور ابــــریة لنــــ
الب ف وايفالت العراةية والعراية... تنقس و الدان ادیدة منوا ااان واـريوت، وـر وصـولي 

م، واةامتـــي فيوـــا لســـنوات ادیـــدة،   ليســـتقر اعـــدها و لنـــدن منـــذ 1996ملر الســـوید خریـــف 
  .8-6م: 2008 الزریيب، « م2004منتبف 
 

 الةينما. 2
العظياة لعبرنا احلا  ويـش ةامـت اضـا ال نـون السـتة إلـت ت عدت السيناا م  اإلرهاصات ال نية 

ا عــرب ، وــ  كانــت ال نــون النــربى هــ   -و ادایــة القــرن  العشــری  «أان توــا الالمتناهيــة، و
الرسا وا وسيقى والشعر والعاارة والن ت والرةر، طالـ  طليعـو السـيناا انوايـة السـيناا كـناط 

 . وقتقــت الســيناا جناوــات هائلــة ممتــا اعلوــا 95و94م: 2017 اشــور،  »ادیــد مــ  التاثيــس
يــت اــال   الســاا  مــ  ةبــس الناةــد ال رنســ  اإلیطــا  ملذ یقــول  أن تلاــ  اــ  ال نــون الســتة ولــذا ا 
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ملنت العاـــارة وا وســـيقى، ومهـــا أاظـــا ال نـــون مـــ  مناال ـــا مـــ  فنـــون الرســـا والن ـــت والشـــعر »
ویــرى   اع لل لــا الاــا  الــى مــر العبــور،والــرةر، ةــدكوتنت وــر اآلن النــورال سداســ  اإلیقــ

كــانودو أنت الســيناا  اــس تلــ  ال نــون الســتة، وتضــاتوا، ملذ فيوــا طبيعــة ال نــون التشــنيلية ومــ  
 ، 313م: 1973 مرسـ ، « طبيعة ال نون اإلیقااية و الوةت ن سي، ولذل  فوـ  ال ـ  السـاا 

ا نالت م  ةبس ابيوا أمهية كبرية نی ستوان   ا لاذايتوـا وهلـذا ال ـ  السـيناائ  مـ  أهـا ت ور أهنت
ال نــون و العبـــر احلــدیش الـــ  هلــا متلقـــون ك ثـ ـر منـــذ نشــ  ا وـــر اآلن ومــ  خـــالل كــس هـــریط 

فلـــا ُيـــدل اـــرب التـــاریخ أنت »فيلاـــ  نعـــي  انوـــدال واحلـــانت وانزمـــان وانمـــاك  ا ختل ـــة، 
ة العاليـة واإلنتشـار العـا   و وةـت ةياسـ  نشاطا  ثقافيا  وبس الى مثس هذ  الااهريیة والشعبي

یتجاوز القرن اقليس هو كـس ااـر السـيناا الـى واـي انرل، ملذن فعنـوان وضـارة القـرن العشـری  
هــو الرســا االضــوء، لقــد اســتطاع اإلنســان أخـــريا  أن یســتخلر العــات انــس أاعــاد  فــوق هاهـــة 

انوــــدال الـــ  كــــرت اــــي الليلــــة  ايضـــاء، ویقتــــنر الــــزم  و حلظـــة أادیــــة نتتبــــدد، ویســـجتس كــــس
  .12و11م: 2013  منبور،« والوضيعة و ذاكرة نیوهنوا النسيان

ومـــ  ا عـــروف أنت وضـــور ال ـــ  الســـيناائ  و الشـــعر اعـــس الشـــاار أن ینـــون ذا موهبـــة 
ــي وملذا كــان اإلخــراب واوــدا  مــ  أهــات ال نــون الســيناائية و القــرن العشــری  »و عراــا  ايــدا  لنبت

ســينون أوــد ا عــات الرئيســة ل نــون القــرن احلــادو والعشــری  ويــش ســتاتزب هــذ  ال نــون فإنتــي 
اعضــوا اــبع  وزت ــ  احلــوااز ال اصــلة فياــا اينواــا أو تنــاد، لتنــون و جماواوــا فنــا  هــامال  

  .4م: 2015 البستاين، « تش خي فيي اللووة والنلاة وا وسيقى
 

 الكاميرا الشعرية. 3
تركيــ  ملارائــ  إلضــر لــداا الــنر جبوــاز »ليســت مبــطل ا  اقــدر مــا هــ  النتااــة االنــامريا

واصــف یتنت ــس ملضــاءة زاویــة مــ  زوایــا القــول الشــعرو. وةــد هــاكلنا، هــيئا  مــا، مبــطلح الناةــد 
ةلـــا، ...الـــ  هـــ  أول ةنـــاة مـــ  ةنـــوات التوصـــس و منظومـــة  - النســـندر اســـ وخي  النـــامريا 

ســــــية و  اللغــــــة  الســــــيناائية وهــــــ  كثــــــس الشــــــعور التعبــــــري الســــــيناائ  وم ــــــردة ضــــــروریة وأسا
 . 349م: 2010والدوخ ،  صاد« السيناائ 
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النامريا الشـعریة هـ  الـ  زـتر االوصـف الشـعرو الـدةي  وی عـربا  ـا الشـاار اـ  والتـي 
معایشــة الشــاار الواةــ  ومشــاركتي ايفتاــ  و  یعــ »الوادانيتــة و ةالــ  فنــرة انلتــزام الــذو 

ي وةضـــایا  اناتااايـــة والسياســـية والوطنيـــة وتبـــویرها كاـــا وـــدل الـــى أرل مهومـــي وآنمـــ
 مقدســ  وآخــرون، « الواةــ  ووــش هــذا ايفتاــ  الــى النضــال ومناف ــة الظلــا وانســتبداد

أسلوب النتااة االنـامريا اعلـي أن جيستـد هـذ  ا  سـاة  م . ملنت ترييز البائا ال2م: 2017
اناصــر فنيــة  لقــد نقلـت النــامريا للاشـاهد»الـ  یعانيوــا الشـع  ابــورة أرةـى وأكثــر دةـتة. و

« ومعلومــات ةياــة اــ  ت بــيالت مــ  الــدینورات واإلكسســوارات ومــا إلتویــة مــ  دننت
س القبـــيدة مـــ  مســـاوة تعاـــس الـــى نقـــ» . وكـــذل  النـــامريا الشـــعریة 8م:2016 اطيـــة،

النالمــالل ظ  ملر مســاوة الشاهــة ا رئيــة، ومــ  ا تلقــ  الــذه  ا تخيــس ملر ا تلقــ  الببــرو 
 ،م2014 ابيـــد، « ا رئــ  واـــذل  تـــذه  القبـــيدة حنـــو اســـتثاار طاةـــات الســـيناا وآليا ـــا

الــــ   صــــ ي ة القــــدد العــــر  الن ونيــــة . ت عــــدت النــــامريا الشــــعریة مــــ  أهــــات وأاــــرز التقنيــــات
ملســــتعالوا الشــــاار و القبــــيدة احلداثيــــة ملذ تست ضــــر لاذهــــان انوــــدال والبــــور ا رئيــــة 
ا ت ركــة وكي يــة اإلنتقــال مــ  فضــاء ملر فضــاء آخــر  ركــات دةيقــة مالئاــة للــنر الشــعرو 
والبور ال  تتدااى و اخليال. ملننا و هذا الب ش سنعال ركات النامريا الشـعریة وزوایاهـا 

ختيارنـــا الـــى االـــ  تتايتـــز االبـــور الســـيناائية واإختبـــار وةـــ   الشـــعریةالبـــائا  و نتااـــات
 القبائد ا لتزمة ال  تتجلى فيوا هذ  النوع م  التقنيات:

 
 حركا  الكاميرا الشعرية 3.1

النامريا الشعریة تلع  دورا  هاما  و النر الشعرو ملذ تتاتت  ويـزة اإلنتقـال مـ  منـان ملر آخـر 
ـــا دینامينيــــة ومشـــ ونة ااحليویــــة»ملر آخـــر وومـــ  وــــدل   اــــالم « تتايتــــز احلركـــة ااومــــا  ا هنت

وركــــة النــــامريا هــــ  اللقطــــة الــــ  تت ــــرتخي فيوــــا النــــامريا، لتظوــــر  . »130م: 2014خضــــر،
ا تت رتخي أو تبدتل ا اهوا، أو لتغـريت مـ  منظـور ا ت ـرتب ومـ  أاـرز هـذ  احلركـات: «البورة، وك هنت

 الدوران أو احلركة البانورامية. وركة ا يالن ووركة



 هـ .ق 1440-1439 ، اخلریف والشتاءالعدد الثاينوالعشرون،  ةالسنة احلادی، اإلسالمية احلضارة  آفاق    56

 حركة الميالن 3.1.1
هـذ  التنننـة ت عـدت مـ  وركـات النـامريا الـ  غالبـا  مـا نراهـا كتـزب مـ  الـنر الشـعرو احلــدیش. 

لقطــة ا ـــيالن هـــ  وركـــة ااودیـــة تتجـــي ملمتـــا مـــ  انالـــى حنـــو انســـ س، أو مـــ  انســـ س حنـــو »
ضيف للقبيدة ا لتزمـة طـاا  النشـاا واحليویـة ملنت هذ  احلركة ت  134:ا بدر ن  «  انالى

وــر تنســر البــور الامــدة كاــا یــ ا الشــاار و اعــ  ةبــائد  كقبــيدة طلقــة الــ  اعنواهنــا 
تعنــ  ةاــة أواــاع اناریــاء مــ  الشــع  العراةــ  وإلاــس و أاااةوــا م ســاة ملنســانية لتعــربت مــ  

رب اــ  صــاتي و ــاونت غــري خــالل الرمــوز الــ  تتاــريت  ــا، اــ  واةــ  هــع  صــامت ینــاد نــ
جمدیــة.وو هــذا الســياق وركــة ا ــيالن تســااد القبــيدة إل وــار هــذ  البــور اإلنســانية اشــکس 
واضح وإلوتهلا لبورة مرئيةويش ی ا الشـاار  ـذ  التنننـة إل وـار البـورة ا رئيـة الدةيقـة الـ  

 إلاس و طيا ا ااحمتوى اإلنساين ا ریر،كاا و النر التا :
..!م یقـف . یوبط الغب .. ثانيةم   یبعدم والبلبس ا ت راح منشغس االغناءم طلقة»

« م كـــــــــس البالاـــــــــس- و الغااـــــــــة-تبـــــــــات...م  الغبـــــــــ  مر  ـــــــــا م حلظـــــــــةم   یســـــــــن 
  .297م:2017  البائا،

هنا یقوم الشاار كاخرب ايتد اإلتقاا لقطة اامـة لتبـوتر ضـخامة ا سـاوة ا بـوترة مـ  
ولت دیـد موةـ  احلـدل.و هـذا ا قطـ  مـ  الـنر الشـعرو تبـدو لنـا النـامريا الغااة ومـا فيوـا 

الشعریة ثااتة وثااتة ملنسان مراة  یراة  مشودا  وسيا  ابریا  ليتلبتر احلدل،   تقوم آلة 
التبویر االتقاا لقطة ةریبة م تووة م  اللقطات الطویلة زمنيا ، والظـالم، وتعـا الغااـة تـرانيا 

رمــز ملر صــوت الشــع  العراةــ  ا تــ ت الــذو نــرب اــ  صــاتي ملثــر اآلنم الــ  البالاــس الــ  ت
حل قــت اي.والضــوء ســاط  الــى الشــجرة ويــش ت ائــى لنــا الغبــون أثنــاء اســتارار اللقطــة،   
ة  زوم  أو الت ری  الببرياا، لت وتل اللقطة القریبة ا  تووة  الشاار یستخدم العدسة ا نربت

 ملر لقطة ةریبة ادا .
یظوــر الـــى الشاهــة البـــس اـــال  الــى الغبـــ ، یــنعا  ـــدوء وســـنون هــدید،  ـــ  ریـــح 
ــز النــامريا الــى الشخبــية ااحموریــة  وهــ  البلبــس الــذو ازــذ   مالئاــة ونســيا اليــس،وم  هنــا تركت
الشاار لينون رمزا  لشع  متوود و صوت واود  و القبيدة، وتقوم النامريا الشعریة  ركـة 



 57   البائا ا لتزمةالنامريا الشعریة و ةبائد ادنان 

.. . ت   م  ملرت اع الغب  و بط م  هبوطـي كاـا اـاء سـااقا   یوـبط الغبـ ا يالن ااودیا  ف  
ـــة  والغبـــ  یـــ راح البلبـــس    یبـــعد  فونذاتســـتار النـــامريا اتبـــویر الغبـــ  الـــى هـــذ  احلال
ا شغول ا حلاني وترانياي. وفج ة تقـس وركـة ا ـيالن مـ  ملهتـزاز هـدید و آلـة التبـویر اتبـوی  

صـــوتي الـــذو یطالـــ   قـــوةوثا تثبـــت النـــامريا اـــ  احلـــراخي اقـــول الطلقـــة حنـــو البلبـــس وإلطـــيا 
الشاار   یسن   والبات الاـاا ت یوـيا  الـى ا نـان،  یسـتخدم اللقطـة العامـة للخـروب 

م كـس البالاـس . وا شـود و هـذ  القبـيدة جيستـد لناوريـة - و الغااـة - م  ا شـود  تبـات
ر البالاـــس الـــم الشجرةصـــورة مـــوازة اـــ  النـــاد هـــذا البلبـــس و الغااـــة، وصـــورة البلبـــس مـــ  ســـائ

 اناریاءوا  ساة اإلنسانية وزوال اهلدوء والسنون السائد و ايفتا  اإلنساين.
ـــــر دةتـــــة   ـــــا صـــــورة أكث ـــــد لن ـــــزو  ليجست وأويانـــــا  یســـــتعاس الشـــــاار وركـــــة ا ـــــيالن مـــــ  الت

 التالية: كا قطواة
حل لاوـام  راةبـت  ملننسـار هـ   الشـرود  -ملتـذتة   -أسبلت رمشـوا انسـودم وملستسـلات »

...« الـــى هـــ وب وانتيوـــا راةبـــت وايـــ  أصـــااعوا الـــى خطـــوا الطاولـــة ا تعراـــة راةبـــت  
  .141:ا بدر ن   

تظوــر لنــا الــى الشاهــة اــ  واســعة، رمشــوا هــدید الســواد القطــة ةریبــة اــدا ، تبــدو وركــة 
انالــى ملر انســ س   تتبعوــا لقطــة  التـزو  الــى الــرم  انســود مـ  وركــة النــامريا الدةيقــة مـ 

 متوسطةلتبوتر لنا فتاة ملتوية  لاوا مغاضة العين .

مقطواـــة هـــعریة أخـــرى یـــ ا  ركـــة ااودیـــة أخـــرى فيخـــرب الشـــاار مـــ  اا ـــي الواةـــ   وو
ویعي  و اخليال.  تاح النامريا الشعریة اات خيا  ی بوتر والـة الشـاار الروويـة اعـد الووـدة 

 ويش یقول:والغراة 
وأنـــا وـــزی  اـــال زورق ونةبـــيدة ون مظلتـــٍةم وويـــد كرااـــان فقـــد اوصـــلتي م  ـــام ء  كغریـــ م »

« أتعلت  ارمش  الطویسم ناسيا  اهتزاز ، صعودا  وهبوطا م ابثـا  أتشـبش اـزوارق الـذكریات ا ثقواـة
  .142م: 2017 البائا، 

ا یـدل الـى والـة ملكتئـاب واغـ اب وم ظل ـ هناتـدخس النـامريا الشـعریة و اـات خيـاٍل م عقتـدٍ 
اــ  وطــ  اعــدما مزتةتــي احلــروب والظلــا، ومــ  هنــا یبــدأ الشــاار و ملجيــاد ن ســي و اــات اخليــال 



 هـ .ق 1440-1439 ، اخلریف والشتاءالعدد الثاينوالعشرون،  ةالسنة احلادی، اإلسالمية احلضارة  آفاق    58

ویبف لنا والتي الوادانية احلزینة ال  تض ت و أااـاق  من ردا  ووزینا ، اات عتر االشعر،
والشــاار یظوــر فيوــا واة ــا ،   و وتلــتقط النــامريا مــ  اعيــد لقطــة كاملــة مــ  ا نــان  رووــي،

ة وو هـــذ  انثنــاء  تلـــتقط النــامريا لقطـــة ةریبــة اـــدا ، اللقطــة الثانيـــة یســتخدم العدســـة ا نــربت
، وو اللقطـة الثالثـة  تـاح النـامريا الشـعریة  تظور لنا فيوا مالمح الشاار وهو وزی   منتئ  

انوجام وتبدو لنا الرموش اإهتزازهـا   ويش ت نس ر فيي ةوان  اات الشعراخليا  اخلا   ا،
أكرب وجاا  م  الشاار ؛ و هذ  انثناء تبدأ النامريا  ركـات ااودیـة متتاليـة مـ  انسـ س 
ملر انالى واالعن ، م  ملهتزاٍز خ يـف و النـامريا، ويـش یـ اءى لنـا الشـاار متعلتق ـربم  

ـــزاز ، ارمشـــ طویـــس وكبـــري احلجـــا صـــاادا  وهااطـــا  وـــ  یقـــول  أتعلتـــ    الطویـــسم ناســـيا  اهت
 صعودا  وهبوطا  .

 )الحركة اإلستعراضية( حركة الدوران 3.1.2
ــا مــ  اليســار للياــ  أو مــ  »لقطــة الــدوران ابــارة اــ   تتــاا  وركــة الــى طــول اــور أفقــ ، ملمت

الياــ  لليســار، ومثــس والــة ا ــيالن، تقــوم اللقطــة البانوراميــة  لقطــة الــدوران  وتااعــة احلــدل أو 
تنشـف احلركـة اإلستعراضـية »  كاا 133و134م:2014 االم خضر،  »اكاة وركة الع ا

انفقية ا ستارة ا  جماواة م  انهـياء الثااتـة، مثـس النـاد واآلنت وانهـياء وا نـا ر البعيـدة 
 .ومـ  أمثـال 399م: 1997 احلضرو، « ولقطات التغطية انفقية  ا نت  تغط  ةطااا  اریضا  

 و النبو  الشعریة:هذ  احلركة 
ا ت كلــة انلــوان أســري وويــدا ..م أت يــ  هــذا الظــس ا تعــرب، منعراــا م  و ــاذاة الــدران »...

  .446م: 2017 البائا، « الشوارع دون  الل
ةبــس البــدأ یــ خي لنــا الشــاار فراغــا  اــثالل نقــاا وهلــذا تســت نف النــامريا احلركــة القطــة اعيــدة 

م احلركــة و ــاذاة الــدران أفقيــا  وــر یظوــر لنــا الــى الشاهــة وتبــدأ مــ  منتبــف الطریــ  وتقــو 
الشــاار ميشـــ  و ــاذاة الـــدران أفقيــا  ملر أوـــد الوــات، فتت ـــرتخي النــامريا الشـــعریة أفقيــا  معـــي 
ا تتلبتـر النظـر اليـي مـ  اعيـد وهـو یـ وزاع نظراتـي الـى الـدران الرثـتة ا تنكلـة  القطة كاملة وك هنت

ـــوان ویســـتار و ال ســـري ولنـــ  النـــامريا الشـــعریة اـــدن  مـــ  أن تواصـــلي و الســـري تســـبقي و انل
 وركتوا انفقية ملر درب طویس ايناا هو  س یت ي  إلت الظالل ا تنسرة.
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ال  ت عترب  كناـوذب لل يـاة اليوميـة و اـات الطبيعـة  كركرات الط س موندكذل  و ةبيدة 
أرل الوطنـوال  یعـاف فيوـا السـالم وانمـان دون ملغ اب،تظوـر لنـا النـامريا الشـعریة  ماهلادئة ال

  ركة استعراضية ويش یقول:
 - زاو ا فوق اشـ  احلدیقـةم ممتلئـا  االنـدى، والغبـون اخل يضـة والنركـراتم أرا  ُيـدق«
م أو االســا  تلــ  اللعينــة و اللعــ  هــيااءو واــو  الضــيوف الغریبــةم من شــرا  ةــرب  - مرتبنــا  

  .428 :ا بدر ن    »فوق وض 
ــــة  ــــة ااحليوی هنــــا تتتجــــي ادســــة النــــامريا حنــــو صــــوت كركــــرات ط ــــٍس القطــــة متوســــطة مملوئ

ـــا اوالنشــاا، وتعـــرل لنـــا أاشــاب احلدیقـــة وزهورهـــا، فتبــدو هنـــا النـــامريا و والــة  رتبـــاخي وك هنت
ااحمــور انفقـــ  اقـــول  تب ــش اـــ  هــىء مـــا ملر أن تالةـــ  الط ــس مونـــد   تــزداد ســـراتوا الـــى

الشــاار  زاو ــا  فــوق اشــ  احلدیقــة  وتتتجــي ملر اوــة مــ  الوــات مــ  زوــف الط ــس الــى 
أاشــاب احلدیقــة ا اتلئةاالنــدى وانهـــجار ا تدليــة الغبــون   ملنت النـــامريا الشــعریة ت ظوــر لنـــا 

ة النـدى وغبـون انهـجار وا ناشـاب وركة أفقية ملستعراضـيةأخرى لتعـرل لنـا االعدسـة ا نـربت
و احلدیقة ملر أن تتتجي ادسة النامريا م  اخلارب ملر الداخس ویدخس الط ـس منـان الضـيوف 
وإلـدتق النـامريا القطــة أفقيـة أخـرى الــى واـو  الضـيوف و والــة اهتـزاز خ يـٍف وملرتبــاخي  أرا  

 و واو  الضيوف . - مرتبنا   - ُيدتق

ات البانوراميـة ميينـا  و ـان  ويـش تـداا وتقوم النامريا الشعریة اإلتقـاا نـوع آخـر مـ  اللقطـ
ملُياء النر الذو یتايتز  الة م  الت سر الى انمان انستقرار و مافات م  انیام ال  كـان 
الشاار یقض  أیامي و الوط  وإل وار النر ابورة مرئية ی ا الشاار القطـات اانوراميـة كاـا 

 نرى و النر التا :
ــسام ذاكــرا، هــذتاتوا ا عــاولم أااءنــا، و الرائــد كســح فيوــا ايــ  الــذو ی ــرل  الشــعر و « الس 

  .19م: 2017  البائا، »ا نظ ة القرویتة م نافذة الغرفة
ـــا تلـــتقط النـــامريا الشـــعریة لقطـــة اامـــة مـــ  كـــس أراـــاء ا نـــزل ويـــش تنتشـــر فيـــي كتـــ   هن
انهــعار، وتقــوم ا نظ ــة القرویـتـة اــالتنظيف، و اللقطــة الثانيــة تنتقــس ادســة النــامريا ملر لقطــة 
ة وت ائـــى لنـــا انســـام  و  ةریبـــة مـــ  الرائـــد، و هـــذ  انثنـــاء یســـتخدم الشـــاار العدســـة ا نـــربت
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ــد لناهاتــان اللقطتــان انخريتــان والــة مــ  اإلمهــال الــ  حلقــت االنتتــاب صــورة كبــ رية  وةــد  ست
البارزی  ملثر اإلوـتالل ، وو اللقطـة الثالثـة كسـ  ا نظ ـة القرویـتة الرائـد لتنظـتف نافـذة ال نـدق 

 م  وركة النامريا البانورامية ویداها تت رخي ميينا  و ان .
 

 زوايا الكامير الشعرية .4
ت عــدت زوایــا النــامريا مــ  ضــا  التقنيــات الــ  ملســتعار ا النــامريا الشــعریة مــ  الســيناا انــس مــا 

الزاویــة ا قاالــة لعدســة النــامريا وتشــاس ا ســاوة «اليوــا مــ  دةتــة وفنتيــة و رافــة وهــ  ابــارة اــ  
م . 2015 زوایـا التبـویرم زوایـا النـامريا،  »ال  تدخس و ودود النادر مـ  ا وضـوع ا ب ـوتر

أثـر فعتـال »وةد ااء  ا الشاار ا عاصر و النبو  الشعریة ا لتزمة  ا كتلني هـذ  الزوایـا مـ  
« و درمنة معىن اللقطة، أو تقدميي ا سلوب ف  غري مباهر إلوـدال التـ ثري الـدرام  ا طلـوب

لتزمــة، وةــد  لتــت هــذ  التقنيــة ابــورة اــارزة و ةبــائد البــائا ا   251م، 2015 الرواهــدة، 
ويــــش نــــرا  ةــــد أتــــى  ــــذ  الزوایــــا و أهــــعار  ومــــ  أمهتوــــا: الزاویــــة ا رت عــــة  اينــــادا ، والزاویــــة 

 ا نخ ضة، والزاویة ااحمایدة.
 

 )بيكادا( الزاوية المرتفعة 4.1
هذ  التقنية الداخلة و القبيدة احلدیثة هـ  ابـارة اـ  وضـ  النـامريا و ملرت ااـات هـاهقة أو 

اادة ما ت ساتى االزاویة ا رت عة وتنت  اللقطات البينـادا هـعورا  اال وةيـة »العين  وفوق مستوى 
 . تظوـر أويانـا  128م: 2012 هـنانة، « اند ا ت رتب، واضعة ملیا  و وضعية مميزة اند ا راةبة
فوـ  ةـد تـوو   بـار الشخبـية والضـغط «هذ  الزاویـة و الـنر ا لتـزم وهلـا دننت خاصـة 

و وةواوــا إلــت ســطوة القــوتة ا ضــادة أو خضــواوا وةورهــا وــ  تظوــر صــغرية اراــة اليوــا أ
  .129: ا بدر ن  «  ةواااز

ــــة  ــــاد أرضــــ   كاملــــة للادین وكناــــوذب یــــ ا الشــــاار و القبــــيدة التاليــــة اطواوغرافيــــة  ةي
ات ال  ولتت  ا ا  طری  زاویة اينادا:  ليجستد التغريت
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ملر هـــوارع  - كعنقـــود مـــده  -القلعـــةم وةلعـــة تن ـــرا  ..م هـــوارع تـــؤدو ملر . كركـــوخي»
، وانـــود مســـتجدی  ومقـــا  منتظـــة، وهـــراویس ووـــ  الشـــا و ـــالل ايـــوت، ونســـاء ومـــ ذن 

.م أزةـاـة .. .. كــا تتغــري ا ــدن  . ارتاةــٍة، وفنــادق اــاردةم أاــود ملر كركــوخي اعــد اســة أاــوامم یــا 
  .219م: 2017 البائا، « تتناسس كالقطط

 تـــتح ةبـــيدتي القطـــة كاملـــةتغطت  ا دینـــة ا كالوـــا وتعقبوـــا سلســـلة مـــ  هنـــا الشـــاار ی
اللقطات ال  إلن  لنا ا  ايشـة ايفتاـ  و حلظـات دخـول الشـاار للادینـة، لقطاكسـتقلة 

فالنامريا الشعریة إللت  و  م؛..  ویبوتر هذ  اللقطة م  انال. وةائاة اذا ا،اقولي  كركوخي
ـــا تبعـــ ش و روح ا ت ـــرتب والـــة ملرتبـــاخي وتـــوتر،ومين  رلیـــة ا دینـــة مــــ  اـــاء ا دینـــة وـــر أهنت

فوة س  منظور ا  الطائر و صورة مشوتهة،ونمينننا أن منيتز ا  ما یواد الى سط وا 
ادةتــة. وجيعــس هــذ  اللقطــة وســيلة للــدخول و غــرل وصــف ا دینــة اعــد ســن  مضــت مــ  

التغيري والت ونت ال  ارت و ا دینـة خـالل زیارتي هلا، یسااد  هذا النوع م  الزوایا لرلیة 
غيااــي انوــا واعــد احلــوادل ا ــدمترة الــ  حلقــت  ــا. و اللقطــة الثانية،الشــاار یــ ا االعدســة 
ة ور تظور لنا ا دینة أكثر وضووا  م  اللقطة انور وت ائى لنا هوارع تنشع  وتبس  ا نربت

و اللقطة الثالثة ی ا الشاار القطة اينادا مـ  زاویـة ملر القلعة  هوارع تؤدتو ملر القلعة    
ــز النــامريا الشــعریة الــى هندســة  مرت عــة، تبــدو أكثــر وضــووا  مــ  اللقطتــ  الســااقت ، ف كت

تــؤدتو ملر هـوارع    یســتار و  - كعنقـود منـده  -القلعـة والشـوارع فقــط  وةلعـة تن ــرا 
ة ويـش یقـول  زیارتي للادینة وی ا القطات م  زاویة اينادا  الزاویـة ا رت عـة  االعدسـة ا نـربت

 ونسـاء ومــ ذن..  ووــر هنــا تبــدو لنــا زوایــا النــامريا مرت عــة و كــس لقطا ــا.وأخريا  یســتعاس 
العدســة ا بــغترة وی نوــ  ا شــود القطــة كبــرية اــدا  ازاویــة مــ  أالــى ا دینــة  یــا .. كــا تتغــريت 

 أزةة تتناسس كالقطط . ا دن..م
ی تتح ةبيدة أخرى  تتايتز ابور م  الطبيعة اخلالاة  ازاویة اينادا ليبوتر لنا مـ  وكذل  

 خالهلا منظر  يس و  یقول:
م . ریثاــا» م خــوف  ــ ة م ا  س  ــ   ــةم داينــا منــرت الــى الع شة م زهــرة  وفـ ر اه  ..م تنتوــ  مــ  انــاقة

م م  ندى انهتياق ق ة م نوةظ م العاه    .272م: 2017 البائا، « أنة
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ـــا  ـــة ســـيناائية و مقطـــ  ةبـــري، تبـــدو لن و هـــذ  ا قطواـــة الشـــعریة یبـــوتر لنـــا الشـــاار رلی
 ـيال  ل راهـة وزهـرة. وو اللقطـة الثانيـة  ا  النامريا و زاویة مرت عـة القطـة ةریبـة، وتبـوتر لنـا منظـر 

اب یظور الشاار و ووار م  صدیقتي وتت ـرتخي النـامريا ازاویـة اينـادا  ركـة أفقيـة الـى اناشـ
ب، اـــــــن   الزاویـــــــة الـــــــى الزهـــــــرة وال راهـــــــة  وتـــــــ ا اللقطـــــــة انخـــــــرية لتنوـــــــ  ا شـــــــود اخلـــــــالت
م نوةظ م العاهق م م  ندى اإلهتياق . م أنة  ا تشاانتينببع ، و والة سنون اقولي  خوف 
وو مقطواــة هــعریة أخــرى تعطينــا النــامريا هــعورا  اال وةيــة ويــش ی تــتح الشــاار ةبــيدتي 

يلوا وما ینعا اـي النـاد مـ  « ااحمااري»لقریة  ااد  و  سيد صورة موازةالقطة اينادا لتس ّو
 هدوء فيوا و  یقول:

وطتت ثالل  م  اماتم كان البباح ین   أغبان ي م م  «م ااحمااري»..م و . الى ّلةٍ «
  .321: ا بدر ن    »اقایا الندىم فريتع  العش 

فضــــــاءات نمتناهيــــــة لقریــــــة ااحمــــــااري ازاویــــــة اــــــ  إللتــــــ  النــــــامريا و البــــــباح البــــــاكر و 
الطائر،وو اللقطة الثانية  بط الى ّلة م  ّيلوا و زاویة مرت عة، و هذ  انثناء ت ا ثـالل 
مامـــات  الـــ  كانـــت وينوـــا ت عـــدت رمـــزا  للوـــدوء والســـنون الـــذو یســـود الـــوط   و لـــ  الـــى 

نــادا متتاليــة  زاویــة مرت عــة  مــ  الــو البــاو النخلــة   تقــوم آلــة التبــویر االتقــاا لقطــات اي
والنســيا العليــٍس  كــان البــباح یــن   أغبــانيم مــ  اقایــا النــدى  ومــ  أالــى ا نظــر اخلــالب 

 لااشاب ا نتعشة م  اقایا الندى  فريتع  العش  .
 

 الزاوية المنخفضة )كنتروبيكادا( 4.2
وجنعــــس زاویتوــــا عتل ــــة ااودیــــا  لتــــ طري انــــدما ّ ــــ  ملرت ــــاع النــــامريا، «الزاویــــة ا نخ ضــــة هــــ 

  .118م: 2012 هــناني،  »«كون ااينــادا»ا وضــوع أو الشخبــية ا بــوترة، فإنتنــا نبــوتر لقطــة 
ــــد أغلــــ  كتــــ  اإلخــــراب الســــيناائ  أنت  ویلــــز  ملســــتخدم هــــذ  الزاویــــة للت كيــــد الــــى  و تؤكت

  .119 ن ـ  ا بـدر: » بالشخبـيات ا بـوترة، واضـعا  ملیاهـا و لقطـة اليـا اـ  نظـرة ا ت ـرت 
 عــس الشخبــيات تبــدو أكثــر ةــوتة وذاتيــة، وأكثــر اؤســا ، لنــ  «وكــذل  الزاویــة النن واينــادا 

  .119 ن   ا بدر:  »أیضا  غریبة ومبتعدة
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نـرى البـائا اسـتخدم هـذ  التقنيـة و الــنر التـا ، أثنـاء التبـویر اخلـارا ، ويـش ن ــ  
وا ؤســـف مـــ  ال جائعوا نســـ  اإلنســـانية والـــذو ی ثـــري تعـــاط ف النـــامريا لتـــ طري ا شـــود ا ـــؤثار 

 ا شاهدم القارجت ويش یظور أمام ا ت رتب و نظرة م  انس س ملر انالى:
، تنوشـــي الطــائراتم تنقــر  و نبضـــي، ةطعــا  مـــ   - انــى صــاويبم  ـــا رأى الــوط « القلــ  

  .22م: 2017 البائا،  ».. والشوداء. ضلوع ا نازل
  النــامريا الشــعریة   تطيــس النظــر اشــنس متواصــس مــ  انســ س ملر انالــى و هنــا تــنخ 

الســـااءاقولي   ـــا رأى الـــوط  ، مـــ  هـــزتات خ ي ـــة وهـــدیدة ت ثرا االطـــائرات احلرايـــة الـــ  زـــرق 
ت ـ ل الزاویـة ا نخ ضـة للنـامريا »اناواء وتـنو  ا دینـة  ركـات اویـتة سـریعة وعي ـة، وهنـا 

 ،وانـــدما 119م: 2012 هـــنانة، « ة ا رت عـــة مـــ  أســـ س ملر أالـــى للات ـــرتباســـتاراریة للنظـــر 
، تنوشـــي الطائرات ،جيعـــس هـــعر  و  -یقـــول الشـــاار و هـــذا ا قبـــود   ـــا رأى الـــوط   القلـــ  

ةال  اندب ا لتزم لي ظو ر لنا مدى إلستر الغريم الباو  الى اهلدوء الذو كان یعـات الـوط ، 
ـ  الطـائرات اهلجـوم الـى ا دینـة هذا الوط  الذو إلوتل  اآلن ملر سـاوة ةتـال ودمـار ويـش ت ش 

م  كس الواتوتسقط البواریخ م  الطائرات م  كس اوة لتـدمتر ا دینـة ا كالوـا وتتطـایر مـ  
 أثرها ةطعات البيوت.

والــى ضــوء هــذا النــوع مــ  التقنيــات نشــري ملر منــوذب آخــر مــ  لقطــات كن واينــادا ويــش 
 حلياة اهلنيئة، و  یقوم الشاار اسرد أود ذكریاتي ةائال :إلاس صورا  م  ا

..م وهــــطا . أغــــ ت مــــوتان  ری يتـــا م ُياــــس رائ ـــة الب بــــاف...م  و اـــاب اخلياــــةم كنـــت»
« م ی قســــا ت تاوتــــي نبــــ  م ویــــدخس للخياــــة ملتااــــا  «ةاســــا مشــــعان»النوفــــةم یــــدنو مــــ  

  .546: ا بدر ن   
ا ـوتال    ـبط  ـدوء حنـو اـاب اخلياـة، فيظوـر لنـا الشـاار  تتتجي النامريا حنـو صـوت أغنيتـة

موااوا  للنامريا یغ ت موان  ری يا  ُياس و طياتي صورا  م  ترال الشع  العراة  ووياتـي اليوميـة 
 اهلادئة آنذاخي،   تبقى النامريا و زاویـة منخ ضـة وو لقطـة الویـة اـ  نظـرة ا ت ـرتب  الشـاار 

یقــ ب مــ  النــامريا،  ةاســا مشــعانارا  وــر یظوــر و كــادر التبــویر وتواصــس التبــویر اخلــ
لتـدل الـى نظـرات الشـاار ملر انالـى  وه  تبوتر  م  زاویة منخ ضـة، وتبقـى النـامريا أرضـية
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ــا الت تاوــة ملر نبــ  ، وو الوةــت ن ســي هنــا الزاویــة ا نخ ضــة  لقاســا مشــعان و والــي یقست
ــد الــى الشخبــية ا بــورة للنــامريا و وضــعية أرضــيتة مــ  ان ســ س ملر انالــى القطــة ةریبــة ت كت

  ةاسا مشعان .
 

 الزاوية المحايدة 4.3
لقـــد أورد الشـــاارادنان البـــائا اللقطـــة ااحمایـــدة و نبوصـــي الشـــعریة احلدیثـــة ا اتلئـــة االســـرد 

ميکـــ  ااتبـــار زاویـــة النـــامريا اایـــدة انـــدما تکـــون الـــى »الســيناائ  ابـــورة واضـــ ة وهـــ افة، 
ملذا مــا كــان الــذو ...  مســتوى كامــس وموااــي االضــبط للاوضــوع، الــى مســتوى نظرتــي ن ســي

یبــوتر هــو موضــوع، فالزاویــة ســتنون اایــدة انــدما تنــون النــامريا متاوضــعة اشــنس موااــي 
 . وجيــ  أن تنــون النــامريا 115و114م:2012 هــنانة،  »والــى مســتوى ا ركــز للاوضــوع
 أيثر. الى مستوى ا وضوع كاما  وادةتة

و هـــذ  الزاویـــة تنـــون العدســـة وســـتوى منســـوب اـــ  ا شـــاهد ويـــش یـــتات التبـــویر اشـــنس 
النظــر  نهنــا تبــوتر  یأفقــ  اــدءا  مــ  أرضــية انســتودیو وی طل ــ  اليوــا أیضــا   زاویــة تبــویر وســتو 

ــا ليســت إلریضــية، لــذل  یقــ ن  انهــياء اــذات رلیــة ا شــاهد، فوــ  زاویــة غــري من ــازة كاــا ملهنت
اسـتخداموا اعـرل ا وضــوع اتقریریـة فتعطــ  ا شـاهد ملوساسـا  ا نــي یشـاهد انهــياء ارلیـة مباهــرة 

 ال نون الايلة . م، موة 2011 مؤن ، ویناد ینون استخداموا منرسا  و ا شاهد التقليدیة 
ی تى الشاار و النر التا  االلقطة ااحمایدة ال  تبف لنا نوايتة احلالة الرووية الـ  ینـون 

 فيوا وجيعس ا ت رتب أمام ا وضوع ا بوتر ابورة دةيقة و  یقول:
ةلــيبم الــذو  -مــ  التــ  الب ــرم و لووــٍةم خلــف كرســيتي م واســتدار  ی ســائس  هــذا ا و ــف  «
  .12م: 2017 البائا،  »ا  مواد احلافلةة  یت ختر

و هذا ا شود تقف النامريا وستوى كامس وتقوم  ركـة ااودیـة مـ  انالـى ملر انسـ س، 
وتظور و اللقطة ااحمایدة للنامريا لووة  ر معلتقة الى الدار  تناد تنون هـذ  اللووـة صـورة 

نـا كرسـ  ومو ـف اـال  الـى النرسـ  موازة للوط      بط  ـدوء اـن   الزاویـة، ویظوـر ل
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یستدیر انرسيي حنو الشاار ویت وتل ا شود ملر خيا  و  ی سائس  ا و ف ةل  الشاار اـ  
 الت ختر ا  مواد احلافلة، فينتو  ا شود.

وكذل  ی تتح ةبيدة أخرى  ذا النوع مـ  الزوایـا لتجسـيد احلـوار الـذو یـدور اـ  الشـاار 
 ا و التا :ون سي و صورة منولوب كا

ت» ت كثــريا م أتطلتــ   مــذاورا م ن  ......م  أويانــا  یــوة   واوــ  و ا ــرآةم أنــت  تغــريت تغــريت
متجوــــا م حنــــو الب ــــرم  یت اــــرأىم و  أابــــر و ايــــ ام ســــوى هــــيخ یتــــ ااط انــــاز ةبــــائد  م...

  .36: ا بدر ن  «  ص  ت ي  الزرةاءة 
تقف النامريا الشعریة و زاویة اایدة أمام ا رآة،والبـات یسـود ا نـان، وتواـد ملضـاءة 
مالئاة و ا نزل، وو هذ  انثناء یظور الشاار أمام النامريا ادتةا   المح واوـي أمـام ا ـرآة 

ليـس االتـداا  احلـر لافنـار، والبـوح والتق»مباهرة ، ویبدأ ااحلدیش م  ن سي و دیالوب یتاتيز
 ، وو هــذ  156م: 2016 اــرود، « مــ  ســلطة الرةااــة الــى الــذتات أثنــاء ســريورة الســرد

انثناءتببح لنا أفنار  الداخليـة مسـاواة و صـوت داخلـ ت هلوهـو مق ـول الشـ ا  یعـربت اـ  
ت ت كثـريا     تلـتقط آلـة  وزني اتقاطي  واوي ویـردتد ابـوت وـزی   أنـت تغـريت ...م... تغـريت

ةریبة ادا  لعي ت الشاار و ا رآة وهو ینظر ملليوا، م  هنا تقوم النامريا الشعریة التبویر لقطة 
اتبــویر اــات اخليــال ا خــتر االشــعر ووــد  اقولــي  ن أابــر و ايــ ام ســوى هــيخ یتــ ااط 
انــاز ةبــائد   ویظوــر لنــا و اينــي راــس یتــ اتط ةبــائد  وميشــ  متجوــا  حنــو الب ــر انزرق 

وةــد ی عــربت الشــاار اــ  والتــي ا تــدهورة ملثــر احلــروب الــ  ةامــت و الــد  اللــون في ــدتق اــي، 
 وا  ساة ال  مرت  ا الوط .

ونــرا  یقـــت ا اـــات الســـرد الســيناائ  انـــدما ی تـــتح ملوـــدى ةبــائد  ازاویـــة اایـــدة لتبـــویر 
رت  ا الرسام أثناء راي م  وزن وی د:  احلانت ال  مي 

..م ت . م فــوق النرســ ،م یت متل وــا - اضــ  دةــائ  -أكاــس لووتــي انورم واســ خىم «
تقنعــي..!م خلــط انلــوان الزیتيــة، ثانيــة م ومضــى یرســا لووتــي م الثانيــة..م الثالثــة ..م الرااعــة ..م 

...م یبن !! م وراح  ارك   ا رسا  م: 2018 البائا،  »العا...!م ت تقنعي م مزاق كس اللووات 
  .442و441
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یة اایـدة،و منـزل رستـام مت ملـة  احلـدل. یظوـر الـى الشاهـة رستـام یـدیر تقف النامريا و زاو 
ــز الــى لووتــي الــ  یراوــا، وانــد ملنتوائــي مــ  الرســا تت ــرتخي   وــر  للنــامريا، مشــغون  االرســا، فريكت
النامريا معي ملر انس س ازاویة اایدة فيجل  الى النرس  ليس خ . تت متـس النـامريا الراـة وو 

مـ  ةریـ  اــن   الزاویـة یقـوم الرستـام ولـط انلــوان الزیتيـة   ترت ـ  النـامريا معـي وهــو  لقطـة أخـرو
یرسا لووتي، وتلتقط مني النامريا لقطات متتالية وهو ُياول رسا لووة مميتـز ، فلـا تقنعـي الراـات 

لقطــة ةریبــة الـ  راوــا  ومضــى یرســا لووتـيم الثانيــة..م الثالثــة..م الرااعــةم العـا...!    تلــتقط منــي 
وهو یقوم اتازی  كس اللووات. وینتو  ا شود القطة ةریبة ادا  ويش یظور فيوا واوي ومالاـي 
وزینــة وهــو یبنــ . وةــد تبــ ت لنــا أنت احلــزن واليــ د ی ســيطران الــى اــو القبــيدة ا كالوــا فوــذا 

 ا شود یوويب قدان انمس الذو كان یسود ايفتا  العراة  یوما  ما.

 

 النتائج .5
ــد الــى البــلة اــ  الســيناا اوصــ وا فنــا  مرئيــا  واــ  الشــعر  - ــس ملليــي أنت الب ــش أكت مــا مينــ  التوصت

الــذو یســود  طــاا  اإللتــزام اوصــ ي فنــا  مقــروءا ، ومينــ  القــول اــ نت النبــو  الشــعریة لــدى اــدنان 
 وتقنيا ا. البائا استلوات م  ال   الساا   لة م  اآلليات ال نية م  ضانوا النامريا الشعریة

تبــ ت لنــا مــدى ملضــاءة النتااــة االنــامريا كوهنــا اوــاز التبــویر الضــوئ  و اللغــة الشــعریة  -
احلدیثــةواانخر النبــو  الشــعریة ا لتزمــة لــدى اــدنان البــائا ويــش أاطــت هــذ  اإلضــاءة 

 البورة الشعریة طااعا  م  احلركة والبورة ا رئية.
و القبــائد ا لتزمــة انةــرب لل ــ  الســيناائ   خاصــة اــدنان البــائا أغــىن نبــي الشــعرو -

ونوتنات نبيتة م  السرد السيناائ  ونسياا النامريا وتقنيا ـا الدةيقـة الـ  تسـوق القـارجت مـ  
البــورة الامــدة الغنائيــة حنــو احلركــة ومواةــ  النظــر ا ختل ــة الــ  تشــتاس الــى الزاویــا ا نخ ضــة 

 وا رت عة وااحمایدة.
نتااــة االنــامريا ةــد أاطــت القبــائد طااعــا  مــ  البــورة الببــریة الــ  تظوــر ملنت موــارة ال -

فيوــا ملُيــاءات تــدل الــى ال جــائ  وا نســ  اإلنســانية ويــش تطااقــت مــ  النــالم ا نتــوب و 
 القبائد وادت لنا اللقطة ه  النلاة وا شود هو الالة.
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ا البـــورة ا رئيـــة النامنـــة و الـــنر تبـــ ت لنـــا أنت النـــامريا ووركا ـــا احلـــرتة وزوایاهـــا تـــربز لنـــ -
 الشعرو اشکس أكثر  ان  وااذايتة.

ملنت موةــ  النــامريا  ركا ــا انفقيــة والعاودیـتـة الــ  تــرتبط ابــورة اإلنســان ا تــ ت العراةــ   -
وأنــواع الزوایــا ا تعلتقــة  ــا و النبــو  الشــعریة تــربز هــعورا  خاصــا  و ا ت ــرتب كالشــعور ااحلركــة 
ــا  ركا ـا احلــرة وطتاـت القيــود الامـدة ا واــودة و القبــيدة  وال وةيـة واإلرتبــاخي و...، كاـا أهنت

 احلداثية وساةتوا حنو احلركة واحليویتة.
ت تنتــف  النـــامريا الشـــعریة اإةت ـــام البـــورة الواةعيتـــة ا واـــودة و اـــات الواةـــ  فقـــط اـــس  -

 وأ ور ا و ةال  صورة مرئية. ركتزت الى البور اخليالة ذات الطاا  ا لتزم
ن یعــ  أنـتـي ةــد زلــى اــ   «الســرد الســيناائ »ملنت ملةبــال الشــاار اــدنان البــائا الــى  -

الطاا  الواداين و أهعار  وااء اطاا  سرد سـيناائ  اـس هـيتد هينـس القبـيدة احلداثيـة انـال 
 الطااع  الواداين والسرد اطریقة موفتقة للتعبري ا  آنم ايفتا . 
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