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تع ـ تددت انانــاد اندايــة ال ـ وردت و الشــعر ونســياا الســيناا ال ـ الســاا
ال أصدرت ضجة هائلـة و داـائا الشـعر وأاـادت انائـي و هينـس متناسـ مـ
تقاناتــي الدةيق ــة ويــش یق ــوم الشــاار و اب ـرنا احلاضــر انتاا ــة الشــعر و احلق ــس
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تأدى هذا النوع م انسالي ملر زازاة هائلة و مضاون القبيدة احلداثية .هلذا
ةامت القبيدة ا لتزمة ا تح النافذة الى التقنيات السيناائية كالنامريا ال تسرب
أغـوار الســرد الســيناائ ركا ـا وزوایاهــا لقرااتوــا وهــباهتوا ارلیــا وعيلــة الشــاار،
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ثاةبــة ونافــذة وتقــوم ارف ـ مســتوى القــارجت ملر ا شــاهد .وةــد مل ــي اع ـ الشــعراء
ا عاصری و اآلونة انخرية ملر هذا انسلوب احلدیش وم ضـا هـؤنء الشـعراء
الشــاار اــدنان البــائا ويــش اســتلوا و ةســا م ـ أهــعار ا لتزمــة فضــاءا واس ـ
النطاق م ال الساا مملوءا اتقنيات النامريا .هذ الدراسة هـ ااولـة إلضـاءة
الســرد الســيناائ واــانخر النتااــة االنــامريا وتقنيا ــا و أهــعار اــدنان البــائا
ا لتزمــة ،وفقــا للاــنو الوص ـ  -الت ليلـ ؛ والنتيجــة احلاصــلة مـ هــذ الدراســة
ترتن ــز ال ــى اس ــتثاار الش ــاار للب ــورة ا رئي ــة ا ت رك ــة واإلتي ــان ــا و النب ــو
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ا لتزمة .السؤال انساس الذو نرید الب ش اني هو كيف لتت تقنيات النامريا
الشعریة و هعر البائا ا لتزم؟ واهلدف انساس هلذ الدراسـة هـو النشـف اـ
موةـ النـامريا ركا ـا انفقيـة والعاودیتـة وأنـواع الزوایـا ا تعلقـة ـا الـ تـربز هــعورا
خاص ـ ــا و ا ت ـ ــرب كالش ـ ــعور ااحلرك ـ ــة وال وةي ـ ــة وانرتب ـ ــاخي .ن ن ـ ــم مل تن الن ـ ــامريا
وتقنيا ا الدةيقة تسوق القارجت م البورة الامدة الغنائية حنو احلركة ومواة النظر
ا ختل ة ال تشتاس الى الزاویا ا نخ ضة وا رت عة وااحمایدة.
الكلماا الرئيةاة الشـعر العراةـ احلــدیش ،السـينااء ،الکـامريا الشـعریة ،اــدنان
البائا.

 .1المقدمه
مل تن الشعر ف ساور اإمنانـي أن ميـارد سـ ر الـى ال نـون اندايـة انخـرى لينـت ملاـدااا أكثـر

عان ــا وص ـ اءا وفق ــا للعب ــر ال ــذو یتواا ــد في ــي وهل ــذا ن ــرى الش ــاار و اب ـرنا احل ــا وخ ــالل
التطــورات انخــرية كلاــا أو ـ ت أ تن االيــة البنــاء الشــعرو إلت ــاب ملر أســالي ادیــدة إلا ــادة
اریقوا وص ائوا ةام اإلقاء هباخي ةلاي الس رو الى اناناد انداية انخرى كالقبة والروایـة
وا سرح ،ونسياا ال الساا أو السيناا .ن ن م أ تن ثنائية الشـعر والسـيناا هلـا تـاریخ اریـ

فاإلنســان اإلغریقـ انــدما يــان یریــد التعبــري اـ مشــاار یلجـ مللـم التغـ ت االنلاــات والـرةر
والتاثي ــس الب ــامت ،ومـ ـ رس ــا ه ــذ اللقط ــات ال ــى ا غ ــارة ،تأم ــا و اب ـرنا احل ــا ل ــت

الدراسات وول االةة الشعر االسـيناا تـزداد وتنتشـر وـر ارفـت هـذ الظـاهر اــسردیة الشـعر
السيناائ أو السرد السيناائ  .وةـد ك تننـت القبـيدة احلداثيـة أن تسـتعري أسـلوب لغـة النتااـة

االنامرياومل وــار وركا ــا احلــرة وزوایاهــا ،اـ ســطورهام ال ـ الساا .فالقبــائد ا لتزمــة رتيــزت
الـ ـم اس ــتخداموا للک ــامريا الش ــعریة لتجس ــيد انو ــدال لعـ ـ ا تلق .والن ــامريا هـ ـ »او ــاز
التبویر الضوئ ا تتا واالالة الذو مت ملجناز و هنایة القرن التاس اشر الـى یـد انخـوی
لــوميري وةــد ا ـ الوــاز ا ســجس الســيناائ أاــاد انمرینيــون تعايــد الــى اســا كــامريا»
اشور2017 ،م. 12 :
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لقـد ا ـي اعـ الشـعراء ا عاصـری و اآلونــة انخـرية ملر هـذا انسـلوب احلـدیش و الشــعر
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
سيناائية .ومـ هـؤنء الشـعراء ا عاصـری الـذی تراووـت و أهـعارها اناصـر البنـاء السـيناائ
هو ادنان البائا ويش رتيز و انائي الشعرو الى داائا التقنيات السيناائية ونسياا النتااة
االنامريا ال «تبور الشخبيات ا كث وم دون أو مناورات دف تسليط الضوء الى
التبــدنت ال ـ إل ــدل» ن ـ ا ب ــدر ، 432:ليعــرل للق ــارجت مشــودا اب ـریا وســيا .ة ــام
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
ا الواة اإلنسـاين انلـيا و ـذا ینـون ةـد ـ اـ ال ـ أنـا السـاردة وال ـ حنـ ا تواعـة كونـي
یغري مبري جمتاعي ذا انسلوب الذو یتتخذ و أهعار .
هاارا اإمناني أن ت
جيس ــد
مل تن احل ـوادل واحل ــروب وا نس ـ اإلنس ــانية ال ـ أويط ــت ا ــالعراق ،اعل ــت الب ــائا ت
ــروف ال ــوط ا دیتــة و ةب ــائد س ــيناائية وو ص ــور مت رك ــة تس ــتا تد دراميتو ــا ومش ــاهدها
ا ســاویة مـ الواةـ اإلاتاــاا والسياسـ و جمتاعــي؛ ملنـتـي یقــوم ابنــاء الشــعر الــى داــائا فنيتــة
ميوــد لــي مشــودا وســيا ابـریا وجيعــس مضــام ةبــائد
لريفـ مســتوى القــارجت ملر مت ــرب وتــم ت
ةائاــة الــى فنــرة انلت ـزام خلدمــة الشــع وايفتا ـ الغری ـ و الظلــا واآلنم .مل تن أهــعار إلتــوو
الم تقنيـات سـيناائية یـ ا ـا مـ خـالل اللقطـات الـ تلتقطوـا ادسـة النـامريا الشـعریة .مـا
ن ـرا و ةب ــائد الب ــائا ا لتزم ــة ه ــو اب ــارة ا ـ فل ــا ةب ــري ی ــنعن و ض ــوء ص ــدى ا س ــاة
ـذوب القلـ ـ القاسـ ـ ؛ ملنتــي و هـ ـذا
اإلنس ــانية وض ــجي ه ــذ ال وااـ ـ الـ ـ إل ــرق القل ــوب وت ـ ت
الشریط ال لا القبري یعرل لنا صورا وصرخات متتالية م هع ٍ مت طا.

إلاول هذ الدراسة أن تق تدم مدى ملفـادة القبـيدة احلداثيـة مـ السـرد السـيناائ ومـدى ةرااـة
الشعر احلدیش م الرلیة السيناائية م خالل كتااـة الشـعر الـى طریقـة النـامريا وإل تـول اللغـة فيـي
ملر لغة سيناائية،كاا وة اختيارنا الى معالة ةساا م نبو البائا ا لتزمـة ارلیـة سـيناائية
لقرااــة نبوصــي الشــعریة مـ ايفــال الســيناائ  .ومـ خــالل هــذة الدراســة تبـ ت لنــا أ تن و نبوصــي
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الش ــعریة تتجل ــى الب ــورة الببـ ـریة ا ت رك ــة الـ ـ ی ــنعن فيو ــا الواةـ ـ اإلاتا ــاا ا ری ــر وا س ــاة
اإلنســانية ،م ـ خــالل رصــد النــامريا الشــعریة لل ـوادل البب ـریةوانماك ،هلذا فقــد ةــام الب ــش
اا نو الوص  -الت ليل ادراسة نبـو البـائا ا لتزمـة ارلیـة سـيناائية وخاصـة ال كيـز الـى
منون م ازئ ؛ أوهلاا إلری النامريا داخـس اللقطـة واإلطـار
النتااة اعدسة النامريا؛ والب ش ت
وهـ تشــتاس الــى وــركت  :وركــة ا يالنواحلركــة البانوراميــة أو احلركــة اإلستعراضــية؛ وثانيواــا زوایــا
النامريا وهنا نسلط الضوء الى ثالل منوا :لقطة اينادا وكن واينادا واللقطة ااحمایدة.

 1.1أسئلة البحث
وملننا و هذ الدراسة حناونن جني ا انسئلة التالية:
كيــف أثـتـرت النــامريا الــى القبــيدة احلدیثــة و ملرتقائوــا حنــو البــورة ا رئيــة؟ كيــف لتــت
ـتر ازوایــا النــامريا الشــعریة ووركا ــا احلـ تـرةو النبــو الشــعریة ا لتزمــة
البــورة الببـریة الـ زـ ت
لعــدنان البــائا؟مامدى ملفــادة القبــيدة احلدیثــة م ـ التقنيــات الســيناائية واــانخر تقنيــات
النامريا؟ مامدى ةرااة اللغة الشعریة م اللغة السيناائية والنتااة االنامريا و النر الشعرو؟
وملنتن ــا ن ـ ل و ه ــذا الب ــش أن الب ــائا ا ــاء و ةب ــائد اناي ــات كب ــرية م ـ ا ش ــاهد
الســيناائية ال ـ تتايتــز اتقنيــات النــامريا الشــعریة كزوایاهــا ووركا ــا احلـ تـرة ممــا اعلتــي یتايتــز ا ـ
ا ــاة الش ــعراء و العب ــر احل ــا  .مل تن تقني ــات الن ــامريا ال ـ و ت و ــا و أه ــعار وا ــانخر و
ةبـائد ا لتزمـة اعلــت مـ أهـعار مشــاهد سـيناائية وجـرد أن یقــوم القـارجت اقراء ـا یتبــورها
وخالاــي نمين ـ نو هــاار ممارســتوا و نتاااتــي
أمــام نا ریــي وهلــذا اــاء ابــور اب ـریة دةيقــة ت
الشعریة ،هذا مااعس أهعار أكثر ملرتباطا االتقنيات السيناائية ولغتي أةرب للغة السيناائية.

 1.2خلفية البحث
أها الب ول ال االت موضوع السرد السيناائ اامـة ،و الشـعر احلـدیش هـ  :كتـاب
م ت
التب ـویر ا شــودو و الشــعر العــر ا عاصــر للناتبــة أمياــة ابدالســالم الرواهــدة البــادر ا ـ
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وزارة الثقاف ــة و ا الن ــة انردني ــة اهلا ي ــة ا ــام 2015م .یس ــعم الناتـ ـ و ال ب ــس الثال ــش
ا عن ــون ا ـ ـ القب ــيدة ا ش ــودیة والتقني ــات الس ــيناائيةم زاوی ــة الن ــامريا الش ــعریة أن یب ـ ت اواا ــش
ااتا ــاد الش ــعراء ال ــم التقني ــات الس ــيناائية وم ـ ض ــا ه ــذ التقني ــات زوای ــا الن ــامريا و ان ــاء
القبيدة احلدیثة .و ش آخر موسوم اـشعریة السرد السـيناائ وال كيبـات احلنائيـة و الشـنس

ال لا ـ اقلــا طــي وس ـ اهلــا وةــد مت نشــر و جملــة انكــادمي اــام 2009م .وهنــاخي ــش
موسوم اـالتقنيات السيناائية و الروایة احلدیثة البعد ا رئـ للـنر هليـام ابـد زیـد اطيـة؛ نشـر
و جملــة اللغــة العرايــة وآدا ــا البــادر ا ـ اامعــة الکوفــة اــام 2016م .یســعم النات ـ مللــم
الب ــش ا ـ البــلة القائاــة ا ـ الســينااء اوص ـ وا فنــا مرئيــا وا ـ الروایــة اوص ـ وا فنــا مقــروءا.
ومقــال آخــر معنــون ا ــدراسة ا ونتــاب الســيناائ و تشــنيس صــورة الع ـدتودة ا ب ـریة نشــر اــام
2015م و فب ــلية ملض ــاءات نقدی ــة للب ــاوث هاه ــا اا ــد هاه ــا وم ــر االئـ ـ  .ة ــام ه ــذا

توصـس الباوثـان مللـم أ تن
الب ش ادراسة نبو م ف ت العدیـد و مبـر ارلیـة سـيناائية ،وةـد ت
التقنيات السيناائية ارزت اوضوح و هذ النبو ا دروسة وسامهت و ااراز وـانت احلـزن
م خالل مشاهد تبویریة.
وم ضا الب ـول الـ دارت وـول موضـوع النـامريا الشـعریة ابـورة دةيقـة ـش معنـون
اـا ونتاب و دیـوان ااـود درویـ اقلـا ابدالسـتار ابـداا صـاد ومـد ااـود الـدوخ وةـد مت
نشــر و جملــة أ ــال ال ايــة انساســية اــام 2010م؛ یب ــش هــذا ا قــال و أســلوب ا ونتــاب
وتقاناتــي و القبــيدة احلدیثــة ابــورة دةيقــة وه ـ افة ،وو أوــد اــاور ا وســوم ا ــشعریة اللغــةم
النــامريا أك ـ اد الب ــش الــى العالةــة ا ـ الشــعر والنــامريا .وكــذل دراســة ملنطباايــة نتتعــدى
ص ت إلت انوان النامريا الشعریة و ةبائد ال اع ر العالق اقلا ااد صاار ابيـد مت
نشرها و صـ ي ة القـدد العـر الن ونيـة اـام 2014م؛ ُيـاول الباوـش و هـذ الدراسـة أن
یرف مستوى القبيدة احلدیثة للشـاار الـ اع ـر العـالق ملر البـورة ا رئيـة وا ت ركـة اواسـطة
النــامريا الشــعریة .ومقــال آخــر موســوم ا ــجااليات الســيناا و الشــعر ســيناریو كــا ا احلجــاب
منوذاـا اقلـا اشــرى البسـتاين مت نشــر و جملـة رســائس الشـعر اــام 2015م؛ یسـعى الب ــش أن
یکشــف اـ سلســلة أوــدال و القبــيدة وننلــو مـ اإلهــارة مللــم تقنيــات النــامريا ووركا ــا
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ماد ــا العلايتــة وأمهتيتوــا تملن
احلــرة .وياــا هــو معلــوم أ تن هــذ الب ــول الســااقة اــالرغا مـ غـزارة ت
ـتا ــا ولــو ااهــارة اــاارة ،فا ـ هــذا ا نطل ـ ونظ ـرا کانــة
أ تهنــا ت تعــاو نبــو البــائا وت ـ ت
التقنيــات الســيناائية و نبــو البــائا ا لتزمــة الـ تســد معانــاة الشــع ا ســلوب ســيناائ
إلسس ــنا ض ــرورة الب ــش و ه ــذا الانـ ـ الن ــا أن نس ــاها و يش ــف اانـ ـ مـ ـ الي ــات
ت
النبو ا لتزمة ذات الرسالة اهلادفة.
أمــا الب ــول ال ـ تناول ــت هــعر ا ــدنان البــائا فنش ــري ملل ـم أمهتو ــا :رســالة مااس ــتري
موســومة اـ ـ الغراــة واحلن ـ و هــعر اــدنان البــائا للطالبــة آمنــة آانــون و اامعــة خلــي
فــارد ،اوهــور اــام  1394ش .تعــاو الرســالة ــاهر الغراــة واحلن ـ انــد الشــاار ووياتــي
وا وثرات ال كانت هلا دور و اغ اب الشاار كانمور السي اسيي واناتااايي كاـا تعـاو
أیضــا أهـ تـا ا المــح انســلواية و تعبــري اـ وــانت الغراــة ومواةــف احلنـ  .وهنــاخي رســالة
أخری موسومة اـ اندیشيهای ااتاـاام سياسـم اـدنان صـائا للطالبـة راولـة ااـودو و
اامعة اص وان اام  1391ش وه دراسة تدور وول القضایا اناتاااية والسياسـية و
هــعر البــائا .وهنــاخي ــول اـ راــة الشــاار متت نشــرها و ايفــالت ااحمکاــة داخــس البلــد
ـر منوــا االــذكر :مقــال موســوم ا ـ اررس ـم فرآینــد نوســتال ی در هــعر اــدنان
وخاراــيّ ،ـ ت
الب ــائا ،مطالع ــيی م ــوردی دی ـ ـوان «مرای ــا لش ــعرها الطوی ـ ـس» و«ا ــاء و خ ــوذة» لعل ـ ـ
خضرو وآخری و جملة نقد أدب ارام معاصر جبامعة یزد اام 1395ش.ملنتنا م خـالل
ثنــا و هــعر اــدنان البــائا ت نعثــر ال ـم دراســة تعــاو النــامريا الشــعریة وت ـم اآلن و
هعر وهذ الدراسة تعترب الرائدة و هذا ايفال.

 1.3حياة الشاعر

اــدنان البــائا هــاار اراةـ ول ـد و مدینــة النوفــة ،و العـراق اــام 1955م »و ايــت
صــغري ةریـ مـ هنــر ال ـرات .اــدأ النتااــة و سـ مب تنـرة و تأول ةبــيدتي كتبوــا و العاهــرة
م ـ ـ ـ ااـ ـ ــر ا ـ ـ ـ والـ ـ ــد  ...وةـ ـ ــد كانـ ـ ــت راتـ ـ ــي الشـ ـ ــعریتة انور و وياتـ ـ ــي الشـ ـ ــعریة«
االوو وآخرون2015 ،م. 30 :
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ملنـتـي نشـ و اائلــة تبــارع ال قــر واحلرمــان وهلــذا اضــطرت ن تبيـ أماليوــا ملثــر ال قــر ،وــر ت
یتب هلا م ه ء ،و لتوا یتنقلون م ايت ملر ايـت .مل تن ط ولتـي كانـت مع تذاـة واعـد وفـاة أايـي
أل تـات ال اةة االعائلة فامتونت تأمي اخلياطة وةراءة القرآن .فسراان مـا تـرخي الشـاار اللعـ واـدأ
یعاــس و مو ـ ادیــدة إلاانــة اائلتــي مثــس :اامــس مقوــى ،نــدافا ،اــائ ســجائر ،اامــس انــاء،
اامــس و ايفــارو ،اــائ مرطبــات ،اــائ رة ـ  ،اامــس و تبــليح الرادی ـوات .ینتقــس اــدنان ملر
اغداد اام 1973م للدراسة و أود ا عاهد الزرااية اـدون رغبتـي زلبـا مـ روفـي و البيـت.
وا ـ النت ـ ومقو ــى أم كلث ــوم وانرص ـ ة وانص ــدةاء یع ــي ص ــخبا ه ــعریا اعي ــدا ا ـ دوائ ــر
اندااء واناالم آاگون1394 ،ش. 27-25 :
تعرف الشاار واطتالاي الى العدید م النت واندااء و النجف ملذ ذهـ ملر ايـت
ادأ ت
خالــي الشــاار والناةــد اند والباوــش انكــادمي الربفســور ابداآللــي البــائا و الببــرة وصــار
اإمکانــي التطلت ـ الــى العدیــد م ـ النت ـ وايفــالت والتعـ تـرف الــى العدیــد م ـ انداــاء وكــان
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
وماه ــاكلوا و ـ ــس جيس ــدها ابـ ــور اب ـ ـریة لن ـ ـ تتـ ــدااى نذهـ ــان م ـ ـ یقرأهـ ــا «ااـ ــس و
الب ف وايفالت العراةية والعراية ...تنقس و الدان ادیدة منوا ااان واـريوت ،وـر وصـولي
ملر الســوید خریــف 1996م ،واةامتــي فيوــا لســنوات ادیــدة ،ليســتقر اعــدها و لنــدن منــذ
منتبف 2004م» الزریيب2008 ،م. 8-6 :

 .2الةينما
تع تد السيناا م اإلرهاصات ال نية العظياة لعبرنا احلا ويـش ةامـت اضـا ال نـون السـتة إلـت
أان توــا الالمتناهيــة ،و»و ادایــة القــرن العشـری  -ا عــرب  ،وـ كانــت ال نــون النــربى ه ـ
الرسا وا وسيقى والشعر والعاارة والن ت والرةر ،طالـ طليعـو السـيناا انوايـة السـيناا كـناط
ادیــد م ـ التاثيــس« اشــور2017 ،م94 :و . 95و تققــت الســيناا جناوــات هائلــة ممـتـا اعلوــا
أن تلاـ اـ ال نــون الســتة ولــذا ايــت اــال الســاا مـ ةبــس الناةــد ال رنسـ اإلیطــا ملذ یقــول
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«مل تن العا ــارة وا وس ــيقى ،ومه ــا أاظ ــا ال ن ــون مـ ـ مناال ــا مـ ـ فن ــون الرس ــا والن ــت والش ــعر
ـدكونت وــر اآلن النــورال سداسـ اإلیقـاع لل لــا الاــا الــى مــر العبــور ،ویــرى
والـرةر ،ةـ ت
كــانودو أ تن الســيناا اــس تل ـ ال نــون الســتة ،وتضـ تـاوا ،ملذ فيوــا طبيعــة ال نــون التشــنيلية وم ـ
طبيعة ال نون اإلیقااية و الوةت ن سي ،ولذل فوـ ال ـ السـاا » مرسـ 1973 ،م، 313 :
ور أ تهنا نالت م ةبس ابيوا أمهية كبرية نیستوان ا لاذايتوـا وهلـذا ال ـ السـيناائ مـ أهـات
ال نــون و العبــر احلــدیش ال ـ هلــا متلقــون كثــر منــذ نش ـ ا وــر اآلن وم ـ خــالل كــس ه ـریط
فيلا ـ نعــي انو ــدال واحلــانت وانزم ــان وانمــاك ا ختل ــة« ،فلــا ُي ــدل اــرب الت ــاریخ أ تن
نشاطا ثقافيا وبس الى مثس هذ الااهريیة والشعبية العاليـة واإلنتشـار العـا و وةـت ةياسـ
یتجاوز القرن اقليس هو كـس ااـر السـيناا الـى واـي انرل ،ملذن فعنـوان وضـارة القـرن العشـری
هــو الرســا االضــوء ،لقــد اســتطاع اإلنســان أخ ـريا أن یســتخلر العــات انــس أاعــاد فــوق هاهــة
ـجس ك ــس انو ــدال الـ ـ ك ـ تـر ا ــي الليل ــة
ايض ــاء ،ویقت ــنر ال ــزم و حلظ ــة أادی ــة نتتب ــدد ،ویس ـ ت
والوضيعة و ذاكرة نیوهنوا النسيان» منبور2013 ،م11 :و. 12
ومـ ـ ا ع ــروف أ تن وض ــور ال ـ ـ الس ــيناائ و الش ــعر اع ــس الش ــاار أن ین ــون ذا موهب ــة
لنبــي وملذا كــان اإلخ ـراب واوــدا م ـ أهـ تـا ال نــون الســيناائية و القــرن العش ـری
و«عراــا ايــدا ت
فإنـتـي ســينون أوــد ا عــات الرئيســة ل نــون القــرن احلــادو والعش ـری ويــش ســتاتزب هــذ ال نــون
اعضــوا اــبع وزت ـ احلـوااز ال اصــلة فياــا اينواــا أو تنــاد ،لتنــون و جماواوــا فنــا هــامال
تش خي فيي اللووة والنلاة وا وسيقى» البستاين2015 ،م. 4 :

 .3الكاميرا الشعرية
النتااــة االنــامريا ليســت مبــطل ا اقــدر مــا ه ـ «تركي ـ ملارائ ـ إلضــر لــداا الــنر جبوــاز
واصــف یت تن ــس ملضــاءة زاویــة مـ زوایــا القــول الشــعرو .وةــد هــاكلنا ،هــيئا مــا ،مبــطلح الناةــد
النســندر اس ـ وخي النــامريا  -ةلــا... ،ال ـ ه ـ أول ةنــاة م ـ ةن ـوات التوصــس و منظوم ــة
التعب ـ ــري الس ـ ــيناائ وم ـ ــردة ض ـ ــروریة وأساس ـ ــية و اللغ ـ ــة الس ـ ــيناائية وه ـ ـ ـ كث ـ ــس الش ـ ــعور
السيناائ » صاد والدوخ 2010،م. 349 :
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النامريا الشـعریة هـ الـ زـتر االوصـف الشـعرو الـدةي ویع اـرب ـا الشـاار اـ والتـي
الوادانيتــة و ةال ـ فنــرة انلت ـزام الــذو «یع ـ معایشــة الشــاار الواة ـ ومشــاركتي ايفتا ـ و
مهومــي وآنم ـي وةضــایا اناتااايــة والسياســية والوطنيــة وتبــویرها كاــا وــدل الــى أرل
الواة ـ ووــش هــذا ايفتا ـ الــى النضــال ومناف ــة الظلــا وانســتبداد» مقدس ـ وآخــرون،
جيسـد هـذ ا سـاة
2017م . 2 :مل تن ترييز البائا الم أسلوب النتااة االنـامريا اعلـي أن ت

الـ یعانيوــا الشـع ابــورة أرةـى وأكثــر دةتـة .و«لقــد نقلـت النــامريا للاشـاهد اناصــر فنيــة
ومعلومــات ةياــة ا ـ ت بــيالت م ـ الــدینورات واإلكسس ـوارات ومــا إلتویــة م ـ دننت»

اطي ــة2016،م . 8:وك ــذل الن ــامريا الش ــعریة «تعا ــس ال ــى نقـ ـس القب ــيدة مـ ـ مس ــاوة

النالمــالل ظ ملر مســاوة الشاهــة ا رئيــة ،ومـ ا تلقـ الــذه ا تخيــس ملر ا تلقـ الببــرو
ا رئ ـ واــذل تــذه القبــيدة حنــو اســتثاار طاةــات الســيناا وآليا ــا» ابيــد2014 ،م،

صـ ـ ي ة الق ــدد الع ــر الن وني ــة  .تعـ ـ تد الن ــامريا الش ــعریة مـ ـ أه ـ تـا وأا ــرز التقني ــات الـ ـ

ملس ــتعالوا الش ــاار و القب ــيدة احلداثي ــة ملذ تست ض ــر لاذه ــان انو ــدال والب ــور ا رئي ــة

ا ت ركــة وكي يــة اإلنتقــال م ـ فضــاء ملر فضــاء آخــر ركــات دةيقــة مالئاــة للــنر الشــعرو
والبور ال تتدااى و اخليال .ملننا و هذا الب ش سنعال ركات النامريا الشـعریة وزوایاهـا
و نتااــات البــائا الشــعریة ال ـ تتايتــز االبــور الســيناائية واإختبــار وة ـ اختيارنــا الــى
القبائد ا لتزمة ال تتجلى فيوا هذ النوع م التقنيات:

 1.3حركا الكاميرا الشعرية
النامريا الشعریة تلع دورا هاما و النر الشعرو ملذ تتاتت ويـزة اإلنتقـال مـ منـان ملر آخـر
ومـ ـ و ــدل ملر آخ ــر و«تتايت ــز احلرك ــة ااوم ــا ا تهن ــا دیناميني ــة ومشـ ـ ونة ااحليوی ــة» ا ــالم

خض ــر2014،م« . 130 :ورك ــة الن ــامريا ه ـ ـ اللقط ــة ال ـ ـ تت ـ تـرخي فيو ــا الن ــامريا ،لتظو ــر
البورة ،وك تهنا تت ترخي أو تب تدل ا اهوا ،أو لتغ تـري مـ منظـور ا ت تـرب»ومـ أاـرز هـذ احلركـات:
وركة ا يالن ووركة الدوران أو احلركة البانورامية.
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 1.1.3حركة الميالن

هـذ التنننـة تعـ تد مـ وركـات النـامريا الـ غالبـا مـا نراهـا كتـزب مـ الـنر الشـعرو احلــدیش.
«لقطــة ا ــيالن ه ـ وركــة ااودیــة تتجــي تملمــا م ـ انالــى حنــو انس ـ س ،أو م ـ انس ـ س حنــو
انالى» ن ا بدر 134:مل تن هذ احلركة تضيف للقبيدة ا لتزمـة طـاا النشـاا واحليویـة
وــر تنســر البــور الامــدة كاــا ی ـ ا الشــاار و اع ـ ةبــائد كقبــيدة طلقــة ال ـ اعنواهنــا
تعنـ ةاــة أواــاع اناریــاء م ـ الشــع العراة ـ وإلاــس و أاااةوــا م ســاة ملنســانية لتعـ تـرب م ـ
خــالل الرمــوز الـ تتاـ تـري ــا ،اـ واةـ هــع صــامت ینــاد نـرب اـ صــاتي و ــاونت غــري
جمدیــة.وو هــذا الســياق وركــة ا ــيالن تســااد القبــيدة إل وــار هــذ البــور اإلنســانية اشــکس
وإلوهلا لبورة مرئيةويش ی ا الشـاار ـذ التنننـة إل وـار البـورة ا رئيـة الدةيقـة الـ
واضح ت
إلاس و طيا ا ااحمتوى اإلنساين ا ریر،كاا و النر التا :
« یوبط الغب  ..ثانيةم یبعدم والبلبس ا ت راح منشغس االغناءم طلقة !...م یقـف
الغبـ ـ ـ ـ ـ مر ـ ـ ـ ــام حلظ ـ ـ ـ ــةم یس ـ ـ ـ ــن ...م تب ـ ـ ـ ــات-و الغاا ـ ـ ـ ــة -م ك ـ ـ ـ ــس البالا ـ ـ ـ ــس»
البائا2017 ،م. 297:
هنا یقوم الشاار كاخرب ايتد اإلتقاا لقطة اامـة لتب تـور ضـخامة ا سـاوة ا ب تـورة مـ
الغااة ومـا فيوـا ولت دیـد موةـ احلـدل.و هـذا ا قطـ مـ الـنر الشـعرو تبـدو لنـا النـامريا
ليتلبر احلدل ،تقوم آلة
الشعریة ثااتة وثااتة ملنسان مراة یراة مشودا وسيا ابریا ت
التبویر االتقاا لقطة ةریبة م تووة م اللقطات الطویلة زمنيا ،والظـالم ،وتعـا الغااـة تـرانيا
البالاــس ال ـ ترمــز ملر صــوت الشــع العراة ـ ا ت ـ ت الــذو نــرب ا ـ صــاتي ملثــر اآلنم ال ـ
حلقــت اي.والضــوء ســاط الــى الشــجرة ويــش ت ائــى لنــا الغبــون أثنــاء اســتارار اللقطــة،
نربة زوم أو الت ری الببرياا ،لت تول اللقطة القریبة ا تووة
الشاار یستخدم العدسة ا ت
ملر لقطة ةریبة ادا.
یظوــر الــى الشاهــة البــس اــال الــى الغب ـ  ،یــنعا ــدوء وســنون هــدید ،ـ ریــح
مالئاــة ونســيا اليــس،وم هنــا ترتكــز النــامريا الــى الشخبــية ااحموریــة وهـ البلبــس الــذو ازــذ
الشاار لينون رمزا لشع متوود و صوت واود و القبيدة ،وتقوم النامريا الشعریة ركـة
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ا يالن ااودیا ف ت م ملرت اع الغب و بط م هبوطـي كاـا اـاء سـااقا یوـبط الغبـ ...
یب ــعد فونذاتس ــتار الن ــامريا اتب ــویر الغب ـ ال ــى ه ــذ احلال ــة والغب ـ ی ـ راح البلب ــس
ا شغول ا حلاني وترانياي .وفج ة تقـس وركـة ا ـيالن مـ ملهتـزاز هـدید و آلـة التبـویر اتبـوی
الطلق ــة حن ــو البلب ــس وإلط ــيا ص ــوتي ال ــذو یطال ـ ق ــوةوثا تثب ــت الن ــامريا ا ـ احل ـراخي اق ــول
الشاار یسن والبات الاـاا ت یوـيا الـى ا نـان ،یسـتخدم اللقطـة العامـة للخـروب
جيسـد لناوريـة
م ا شـود تبـات  -و الغااـة -م كـس البالاـس  .وا شـود و هـذ القبـيدة ت
هــذا البلبــس و الغااــة ،وصــورة البلبــس م ـ ســائر البالاــس الــم الشجرةصــورة مــوازة ا ـ النــاد
اناریاءوا ساة اإلنسانية وزوال اهلدوء والسنون السائد و ايفتا اإلنساين.
ليجس ـ ــد لن ـ ــا ص ـ ــورة أكث ـ ــر دةتـ ــة
وأويان ـ ــا یس ـ ــتعاس الش ـ ــاار ورك ـ ــة ا ـ ــيالن م ـ ـ الت ـ ــزو
ت
كا قطواة التالية:
«أسبلت رمشـوا انسـودم وملستسـلات  -ملتـ تذة -حللاوـام راةبـت ملننسـار هـ الشـرود
الــى ه ـ وب وانتيو ــا راةبــت واي ـ أص ــااعوا الــى خطــوا الطاول ــة ا تعراــة راةب ــت »...
ن ا بدر. 141:
تظوــر لنــا الــى الشاهــة اـ واســعة ،رمشــوا هــدید السـواد القطــة ةریبــة اــدا ،تبــدو وركــة
التـزو الــى الــرم انســود مـ وركــة النــامريا الدةيقــة مـ انالــى ملر انسـ س تتبعوــا لقطــة
متوسطةلتبور لنا فتاة ملتوية لاوا مغاضة العين .
ت
وو مقطوا ــة ه ــعریة أخ ــرى ی ـ ا رك ــة ااودی ــة أخ ــرى فيخ ــرب الش ــاار م ـ اا ــي الواةـ ـ
بور والـة الشـاار الروويـة اعـد الووـدة
ویعي و اخليال .تاح النامريا الشعریة اات خيا ی ت
والغراة ويش یقول:
«وأنــا و ـزی اــال زورق ونةبــيدة ون مظلتـ ٍـةم وويــد كراــان فقــد اوصــلتيم ــام ء كغری ـ م
أتعلت ارمش الطویسم ناسيا اهتزاز  ،صعودا وهبوطام ابثـا أتشـبش اـزوارق الـذكریات ا ثقواـة»
البائا2017 ،م. 142 :
هناتـدخس النـامريا الشـعریة و اـات خي ٍ
ـال مع تق ٍـد ومظلـا یـدل الـى والـة ملكتئـاب واغـ اب

مزةتــي احلــروب والظلــا ،ومـ هنــا یبــدأ الشــاار و ملجيــاد ن ســي و اــات اخليــال
اـ وطـ اعــدما ت
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من ردا ووزینا ،اات عتر االشعر ،ویبف لنا والتي الوادانية احلزینة ال تض ت و أااـاق
رووــي ،وتلــتقط النــامريا مـ اعيــد لقطــة كاملــة مـ ا نــان والشــاار یظوــر فيوــا واة ــا ،و
اللقطــة الثانيــة یســتخدم العدســة ا نـ تـربة وو هــذ انثنــاء تلــتقط النــامريا لقطــة ةریبــة اــدا،
تظور لنا فيوا مالمح الشاار وهو وزی منتئ  ،وو اللقطـة الثالثـة تـاح النـامريا الشـعریة
اات الشعراخليا اخلا ا ،ويش تنسر فيي ةوان انوجام وتبدو لنا الرموش اإهتزازهـا
أكرب وجاا م الشاار ؛ و هذ انثناء تبدأ النامريا ركـات ااودیـة متتاليـة مـ انسـ س
ملر انالى واالعن  ،م ملهتزا ٍز خ يـف و النـامريا ،ويـش یـ اءى لنـا الشـاار متعلتقـربم
طوی ــس وكب ــري احلج ــا ص ــاادا وهااط ــا و ـ یق ــول أتعلت ـ ارمش ـ الطوی ــسم ناس ــيا اهت ـزاز ،
صعودا وهبوطا .
 2.1.3حركة الدوران (الحركة اإلستعراضية)

لقطــة الــدوران ابــارة ا ـ «تتــاا وركــة الــى طــول اــور أفق ـ  ،تملمــا م ـ اليســار لليا ـ أو م ـ
الياـ لليســار ،ومثــس والــة ا ــيالن ،تقــوم اللقطــة البانوراميــة لقطــة الــدوران وتااعــة احلــدل أو
ااكاة وركة الع « االم خضر2014 ،م134:و 133كاا «تنشـف احلركـة اإلستعراضـية
انفقية ا ستارة ا جماواة م انهـياء الثااتـة ،مثـس النـاد واآلنت وانهـياء وا نـا ر البعيـدة
ولقطات التغطية انفقية ا تن تغط ةطااا اریضا» احلضرو1997 ،م. 399 :ومـ أمثـال
هذ احلركة و النبو الشعریة:
« ...و ــاذاة الــدران ا ت كلــة انل ـوان أســري وويــدا..م أت ي ـ هــذا الظــس ا تعــرب ،منعراــام
الشوارع دون الل» البائا2017 ،م. 446 :
ةبــس البــدأ یـ خي لنــا الشــاار فراغــا اــثالل نقــاا وهلــذا تســت نف النــامريا احلركــة القطــة اعيــدة
وتبــدأ م ـ منتبــف الطری ـ وتقــوم احلركــة و ــاذاة الــدران أفقيــا وــر یظوــر لنــا الــى الشاهــة
الشــاار ميش ـ و ــاذاة الــدران أفقيــا ملر أوــد الوــات ،فتت ـ تـرخي النــامريا الشــعریة أفقيــا معــي
تتلبـر النظـر اليـي مـ اعيـد وهـو یـوازع نظراتـي الـى الـدران الرثتـة ا تنكلـة
القطة كاملة وك تهنا ت
انل ـوان ویس ــتار و الس ــري ولن ـ الن ــامريا الش ــعریة ا ــدن م ـ أن تواص ــلي و الس ــري تس ــبقي و
وركتوا انفقية ملر درب طویس ايناا هو س یت ي إلت الظالل ا تنسرة.

النامريا الشعریة و ةبائد ادنان البائا ا لتزمة 59

كذل و ةبيدة كركرات الط س موند ال تعترب كناـوذب لل يـاة اليوميـة و اـات الطبيعـة
اهلادئة الم أرل الوطنـوال یعـ فا فيوـا السـالم وانمـان دون ملغ اب،تظوـر لنـا النـامريا الشـعریة
ركة استعراضية ويش یقول:
»زاو ا فوق اشـ احلدیقـةم ممتلئـا االنـدى ،والغبـون اخل يضـة والنركـراتم أرا ُيـدق -
مرتبنــا  -و واــو الضــيوف الغریبــةم من شـرا ةــرب هــيااء تلـ اللعينــة و اللعـ م أو االســا
فوق وض « ن ا بدر. 428 :
هن ــا تتتج ــي ادس ــة الن ــامريا حن ــو ص ــوت كرك ـ ـرات ط ـ ٍـس القط ــة متوس ــطة مملوئ ــة ااحليوی ــة
والنشــاا ،وتعــرل لنــا أاشــاب احلدیقــة وزهورهــا ،فتبــدو هنــا النــامريا و والــة ارتبــاخي وك تهنــا
تب ــش ا ـ هــىء مــا ملر أن تالة ـ الط ــس مونــد تــزداد ســراتوا الــى ااحمــور انفق ـ اقــول
الشــاار زاو ــا فــوق اش ـ احلدیقــة وتتتجــي ملر اوــة م ـ الوــات م ـ زوــف الط ــس الــى
أاشــاب احلدیقــة ا اتلئةاالنــدى وانهــجار ا تدليــة الغبــون مل تن النــامريا الشــعریة تظوــر لنــا
وركة أفقية ملستعراضـيةأخرى لتعـرل لنـا االعدسـة ا ن تـربة النـدى وغبـون انهـجار واناشـاب
و احلدیقة ملر أن تتتجي ادسة النامريا م اخلارب ملر الداخس ویدخس الط ـس منـان الضـيوف
وإلـ تدق النـامريا القطــة أفقيـة أخـرى الــى واـو الضـيوف و والــة اهتـزاز خ ي ٍ
ـف وملرتبــاخي أرا
ُي تدق  -مرتبنا  -و واو الضيوف .
وتقوم النامريا الشعریة اإلتقـاا نـوع آخـر مـ اللقطـات البانوراميـة ميينـا و ـان ويـش تـداا
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 :

»ايـ الــذو یــرل الشــعر والسـ اـسم ذاكــرا ،هـ تذاتوا ا عــاولم أااءنــا ،و الرائــد كســح فيوــا
ا نظ ة القرویتةم نافذة الغرفة« البائا2017 ،م. 19 :
هن ــا تل ــتقط الن ــامريا الش ــعریة لقط ــة اام ــة مـ ـ ك ــس أرا ــاء ا ن ــزل وي ــش تنتش ــر في ــي كتـ ـ
انهــعار ،وتقــوم ا نظ ــة القرویـتـة اــالتنظيف ،و اللقطــة الثانيــة تنتقــس ادســة النــامريا ملر لقطــة
ةریبــة م ـ الرائــد ،و هــذ انثنــاء یســتخدم الشــاار العدســة ا نـ تـربة وت ائــى لنــا انســام و
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صــورة كبـرية وةــد تســد لناهاتــان اللقطتــان انخريتــان والــة مـ اإلمهــال الـ حلقــت االنتتــاب
البارزی ملثر اإلوـتالل  ،وو اللقطـة الثالثـة كسـ ا نظ ـة القرویتـة الرائـد لتنظتـف نافـذة ال نـدق
م وركة النامريا البانورامية ویداها تت رخي ميينا و ان.

 .4زوايا الكامير الشعرية
تع ـ تد زوایــا النــامريا م ـ ضــا التقنيــات ال ـ ملســتعار ا النــامريا الشــعریة م ـ الســيناا انــس مــا

اليوــا مـ دةتــة وفنتيــة و رافــة وهـ ابــارة اـ »الزاویــة ا قاالــة لعدســة النــامريا وتشــاس ا ســاوة
ال تدخس و ودود النادر مـ ا وضـوع ا ب تـور« زوایـا التبـویرم زوایـا النـامريا2015 ،م .
فعـال
وةد ااء ا الشاار ا عاصر و النبو الشعریة ا لتزمة ا كتلني هـذ الزوایـا مـ «أثـر ت
و درمنة معىن اللقطة ،أو تقدميي ا سلوب ف غري مباهر إلوـدال التـ ثري الـدرام ا طلـوب»

الرواهــدة2015 ،م 251 ،وةــد لتــت هــذ التقنيــة ابــورة اــارزة و ةبــائد البــائا ا لتزمــة،
وي ــش نـ ـرا ة ــد أت ــى ــذ الزوای ــا و أه ــعار ومـ ـ أمهتو ــا :الزاوی ــة ا رت ع ــة اين ــادا  ،والزاوی ــة

ا نخ ضة ،والزاویة ااحمایدة.

 1.4الزاوية المرتفعة (بيكادا)
هذ التقنية الداخلة و القبيدة احلدیثة هـ ابـارة اـ وضـ النـامريا و ملرت ااـات هـاهقة أو
ساى االزاویة ا رت عة وتنت اللقطات البينـادا هـعورا اال وةيـة
فوق مستوى العين و«اادة ما ت ت
اند ا ت ترب ،واضعة ملیا و وضعية مميزة اند ا راةبة» هـنانة2012 ،م . 128 :تظوـر أويانـا
هذ الزاویـة و الـنر ا لتـزم وهلـا دننت خاصـة »فوـ ةـد تـوو بـار الشخبـية والضـغط
اليوــا أو وةواوــا إلــت ســطوة القـ تـوة ا ضــادة أو خضــواوا وةورهــا و ـ تظوــر صــغرية اراــة
وااازة» ن ا بدر. 129 :
وكنا ــوذب ی ـ ـ ا الش ــاار و القب ــيدة التالي ــة اطواوغرافي ــة ةي ــاد أرض ـ ـ كامل ــة للادین ــة
التغريات ال ولتت ا ا طری زاویة اينادا:
ليجسد ت
ت
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«كركــوخي ...م ه ـوارع تــؤدو ملر القلعــةم وةلعــة تن ــرا  -كعنقــود مــده  -ملر ه ـوارع
و ــالل ايــوت ،ونســاء وم ـ ذن وو ـ الشــا  ،وانــود مســتجدی ومقــا منتظــة ،وه ـراویس
تاراةـ ٍـة ،وفنــادق اــاردةم أاــود ملر كركــوخي اعــد اســة أا ـوامم یــا  ...كــا تتغــري ا ــدن ...م أزةاــة
تتناسس كالقطط» البائا2017 ،م. 219 :
هن ــا الش ــاار ی ت ــتح ةب ــيدتي القط ــة كامل ــةتغطت ا دین ــة ا كالو ــا وتعقبو ــا سلس ــلة مـ ـ
اللقطات ال إلن لنا ا ايشـة ايفتاـ و حلظـات دخـول الشـاار للادینـة ،لقطاكسـتقلة
ویبور هذ اللقطة م انالم؛ فالنامريا الشعریة إللت و
وةائاة اذا ا،اقولي كركوخي ...
ت
ا ــاء ا دین ــة و ــر أ تهن ــا تبعـ ـش و روح ا ت ـ تـرب وال ــة ملرتب ــاخي وت ــوتر،ومين رلی ــة ا دین ــة مـ ـ
مشوهة،ونمينننا أن منيتز ا ما یواد الى سط وا
فوة س منظور ا الطائر و صورة ت
ادةتــة .وجيعــس هــذ اللقطــة وســيلة للــدخول و غــرل وصــف ا دینــة اعــد ســن مضــت م ـ
زیارتي هلا ،یسااد هذا النوع م الزوایا لرلیة التغيري والت ونت ال ارت و ا دینـة خـالل
ـدمرة ال ـ حلقــت ــا .و اللقطــة الثانية،الشــاار ی ـ ا االعدســة
غيااــي انوــا واعــد احل ـوادل ا ـ ت
نربة ور تظور لنا ا دینة أكثر وضووا م اللقطة انور وت ائى لنا هوارع تنشع وتبس
ا ت
تؤدو ملر القلعة و اللقطة الثالثة ی ا الشاار القطة اينادا مـ زاویـة
ملر القلعة هوارع ت
مرت عــة ،تبــدو أكثــر وضــووا م ـ اللقطت ـ الســااقت  ،ف تكــز النــامريا الشــعریة الــى هندســة
ـؤدو ملر هـوارع یســتار و
القلعـة والشـوارع فقــط وةلعـة تن ــرا  -كعنقـود منـده  -تـ ت
زیارتي للادینة وی ا القطات م زاویة اينادا الزاویـة ا رت عـة االعدسـة ا ن تـربة ويـش یقـول
ونسـاء ومـ ذن ..ووــر هنــا تبــدو لنــا زوایــا النــامريا مرت عــة و كــس لقطا ــا.وأخريا یســتعاس
العدســة ا ب ـغترة وینو ـ ا شــود القطــة كبــرية اــدا ازاویــة م ـ أالــى ا دینــة یــا  ..كــا تتغـ تـري
ا دن..م أزةة تتناسس كالقطط .
ليبور لنا مـ
وكذل ی تتح ةبيدة أخرى تتايتز ابور م الطبيعة اخلالاة ازاویة اينادا ت
خالهلا منظر يس و یقول:
ـاقم زهــرة وفـراهــةم داينــا منـ تـر الــى الع ةشـ م ا سـ ة م خــوفم
«ریثاــا ...م تنتوـ مـ انـ ة
أ ةنم نوةظم العاهق ة م م ندى انهتياق» البائا2017 ،م. 272 :
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و ه ــذ ا قطوا ــة الش ــعریة یب ـ تـور لن ــا الش ــاار رلی ــة س ــيناائية و مقط ـ ةب ــري ،تب ــدو لن ــا
النامريا و زاویة مرت عـة القطـة ةریبـة ،وتب تـور لنـا منظـرا ـيال ل راهـة وزهـرة .وو اللقطـة الثانيـة
یظور الشاار و ووار م صدیقتي وتت تـرخي النـامريا ازاویـة اينـادا ركـة أفقيـة الـى اناشـاب
وت ـ ـ ـ ا اللقط ـ ـ ــة انخ ـ ـ ــرية لتنو ـ ـ ـ ا ش ـ ـ ــود اخل ـ ـ ـ تـالب ،ا ـ ـ ــن الزاوی ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى الزه ـ ـ ــرة وال راه ـ ـ ــة
ا تشاانتينببع  ،و والة سنون اقولي خوفم أ ةنم نوةظم العاهق م م ندى اإلهتياق .
وو مقطواــة هــعریة أخــرى تعطينــا النــامريا هــعورا اال وةيــة ويــش ی تــتح الشــاار ةبــيدتي
القطة اينادا لتسااد و سيد صورة موازة لقریة «ااحمااري» وّيلوا وما ینعا اـي النـاد مـ
هدوء فيوا و یقول:
»الى ٍ
ّلة ...م و «ااحمااري»م وطتت ثالل ماماتم كان البباح ین أغبانيم م
اقایا الندىم فريتع العش « ن

ا بدر. 321 :

إللتـ ـ ـ الن ـ ــامريا و الب ـ ــباح الب ـ ــاكر و فض ـ ــاءات نمتناهي ـ ــة لقری ـ ــة ااحم ـ ــااري ازاوی ـ ــة اـ ـ ـ
الطائر،وو اللقطة الثانية بط الى ّلة م ّيلوا و زاویة مرت عة ،و هذ انثناء ت ا ثـالل
مامــات ال ـ كانــت وينوــا تع ـ تد رم ـزا للوــدوء والســنون الــذو یســود الــوط و ل ـ الــى
النخلــة تقــوم آلــة التبــویر االتقــاا لقطــات اينــادا متتاليــة زاویــة مرت عــة م ـ الــو البــاو
والنســيا العليـ ٍـس كــان البــباح یــن أغبــانيم م ـ اقایــا النــدى وم ـ أالــى ا نظــر اخلــالب
لااشاب ا نتعشة م اقایا الندى فريتع العش .

 2.4الزاوية المنخفضة (كنتروبيكادا)
الزاوی ــة ا نخ ض ــة هـ ـ »ان ــدما ّ ـ ـ ملرت ــاع الن ــامريا ،وجنع ــس زاویتو ــا عتل ــة ااودی ــا لتـ ـ طري
ا وضــوع أو الشخبــية ا بـ تـورة ،فإنتنــا نبـ تـور لقطــة «كون ااينــادا»« هــناني2012 ،م. 118 :
و تؤتكـ ــد أغل ـ ـ كت ـ ـ اإلخ ـ ـراب السـ ــيناائ أ تن ویلـ ــز ملسـ ــتخدم هـ ــذ الزاویـ ــة للت كيـ ــد الـ ــى
الشخبـيات ا ب تـورة ،واضـعا ملیاهـا و لقطـة اليـا اـ نظـرة ا ت تـرب« ن ـ ا بـدر. 119 :
وكــذل الزاویــة النن واينــادا » عــس الشخبــيات تبــدو أكثــر ةـ تـوة وذاتيــة ،وأكثــر اؤســا ،لن ـ
أیضا غریبة ومبتعدة« ن ا بدر. 119 :
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نـرى البـائا اسـتخدم هـذ التقنيـة و الــنر التـا  ،أثنـاء التبـویر اخلـارا  ،ويـش ن ـ
الن ــامريا لتـ ـ طري ا ش ــود ا ــؤثار وا ؤس ــف م ـ ال جائعوا نسـ ـ اإلنس ــانية وال ــذو یث ــري تع ــاطف
ا شاهدم القارجت ويش یظور أمام ا ت ترب و نظرة م انس س ملر انالى:
»انــى صــاويبم ــا رأى الــوط  -القل ـ  ،تنوشــي الطــائراتم تنقــر و نبضــي ،ةطعــا م ـ
ضلوع ا نازل  ...والشوداء« البائا2017 ،م. 22 :

هنــا تــنخ النــامريا الشــعریة تطيــس النظــر اشــنس متواصــس مـ انسـ س ملر انالــى و
الســااءاقولي ــا رأى ال ــوط  ،م ـ هـ تـزات خ ي ــة وهــدیدة ت ثرااالطــائرات احلراي ــة ال ـ ز ــرق
اناواء وتـنو ا دینـة ركـات اویتـة سـریعة وعي ـة ،وهنـا «ت ـ ل الزاویـة ا نخ ضـة للنـامريا
اس ــتاراریة للنظ ــرة ا رت ع ــة م ـ أس ـ س ملر أال ــى للات ـ تـرب» ه ــنانة2012 ،م، 119 :وان ــدما
یقــول الشــاار و هــذا ا قبــود ــا رأى الــوط  -القل ـ  ،تنوشــي الطائرات ،جيعــس هــعر و
إلسر الغريم الباو الى اهلدوء الذو كان یع تـا الـوط ،
ةال اندب ا لتزم ليظور لنا مدى ت
إلول اآلن ملر سـاوة ةتـال ودمـار ويـش تشـ الطـائرات اهلجـوم الـى ا دینـة
هذا الوط الذو ت
ـدمر ا دینـة ا كالوـا وتتطـایر مـ
م كس الواتوتسقط البواریخ م الطائرات م كس اوة لت ت
أثرها ةطعات البيوت.
والــى ضــوء هــذا النــوع مـ التقنيــات نشــري ملر منــوذب آخــر مـ لقطــات كن واينــادا ويــش
إلاس صورا م احلياة اهلنيئة ،و یقوم الشاار اسرد أود ذكریاتي ةائال:
«و ا ــاب اخليا ــةم كن ــت ...م أغـ ـ ت م ـ تـوان ری يت ــام ُيا ــس رائ ــة الب ب ــاف ...م وهـ ـ اط

النوفـ ــةم یـ ــدنو م ـ ـ «ةاسـ ــا مشـ ــعان»م یقسـ ــا ت تاوتـ ــي نب ـ ـ م ویـ ــدخس للخياـ ــة ملتااـ ــا»
ن ا بدر. 546 :
تتتجي النامريا حنـو صـوت أغنيتـة ا تـوال ـبط ـدوء حنـو اـاب اخلياـة ،فيظوـر لنـا الشـاار
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 تـرب الشـاار
وتواصــس التبــویر اخل ـارا وــر یظوــر و كــادر التبــویر ةاســا مشــعان یق ـ ب م ـ النــامريا،
تبور م زاویة منخ ضـة ،وتبقـى النـامريا أرضـية لتـدل الـى نظـرات الشـاار ملر انالـى
وه
ت
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یقســا الت تاوــة ملر نب ـ  ،وو الوةــت ن ســي هنــا الزاویــة ا نخ ضــة
لقاســا مشــعان و والــي ت
للنــامريا و وضــعية أرضــيتة مـ انسـ س ملر انالــى القطــة ةریبــة ت تكــد الــى الشخبــية ا بــورة
ةاسا مشعان .

 3.4الزاوية المحايدة
لق ــد أورد الش ــاارادنان الب ــائا اللقط ــة ااحمای ــدة و نبوص ــي الش ــعریة احلدیث ــة ا اتلئ ــة االس ــرد
الســيناائ ابــورة واض ـ ة وه ـ افة« ،ميک ـ ااتبــار زاویــة النــامريا اایــدة انــدما تکــون الــى
مســتوى كامــس وموااــي االضــبط للاوضــوع ،الــى مســتوى نظرتــي ن ســي  ...ملذا مــا كــان الــذو
یبـ تـور هــو موضــوع ،فالزاویــة ســتنون اایــدة انــدما تنــون النــامريا متاوضــعة اشــنس موااــي
والــى مســتوى ا ركــز للاوضــوع« هــنانة2012 ،م114:و . 115وجي ـ أن تنــون النــامريا

الى مستوى ا وضوع كاما وادةتة أيثر.

ـتا التب ـویر اشــنس
و هــذ الزاویــة تنــون العدســة وســتوى منســوب ا ـ ا شــاهد ويــش یـ ت
أفقـ اــدءا م ـ أرضــية انســتودیو ویطل ـ اليوــا أیضــا زاویــة تبـویر وســتوی النظــر نهنــا تبـ تـور

انهــياء اــذات رلیــة ا شــاهد ،فو ـ زاویــة غــري من ــازة كاــا مل تهنــا ليســت إلریضــية ،لــذل یق ـ ن
اسـتخداموا اعـرل ا وضــوع اتقریریـة فتعطـ ا شـاهد ملوساسـا ا نــي یشـاهد انهــياء ارلیـة مباهــرة
ویناد ینون استخداموا منرسا و ا شاهد التقليدیة مؤن 2011 ،م ،موة ال نون الايلة .
ی تى الشاار و النر التا االلقطة ااحمایدة ال تبف لنا نوايتة احلالة الرووية الـ ینـون
بور ابورة دةيقة و یقول:
فيوا وجيعس ا ت ترب أمام ا وضوع ا ت
»م ـ التـ الب ــرم و لووـ ٍـةم خلــف كرســيتيم واســتدار یســائس هــذا ا و ــف -ةلــيبم الــذو
یت تخر ا مواد احلافل ةة« البائا2017 ،م. 12 :
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
بط ـدوء اـن الزاویـة ،ویظوـر لنـا كرسـ ومو ـف اـال الـى النرسـ
موازة للوط
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یستدیر انرسيي حنو الشاار ویت تول ا شود ملر خيا و یسائس ا و ف ةل الشاار اـ
الت تخر ا مواد احلافلة ،فينتو ا شود.

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

«أويانــا یــوة واو ـ و ا ــرآةم أنــت تغـ تـريت ...م  ...تغـ تـريت كث ـريام أتطلت ـ مــذاورام ن
أاب ــر و ايـ ـ ام س ــوى ه ــيخ یتـ ـ اط ان ــاز ةب ــائد م ...متجو ــام حن ــو الب ــرم یتا ـ ـرأىم و
ةاء» ن ا بدر. 36 :
ص تي الزر ة

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 ا تدةا المح واوـي أمـام ا ـرآة
یتايز«االتـداا احلـر لافنـار ،والبـوح والتقليـس
مباهرة ،ویبدأ ااحلدیش م ن سي و دیالوب ت
م ـ ســلطة الرةااــة الــى ال ـ تذات أثنــاء ســريورة الســرد» اــرود2016 ،م ، 156 :وو هــذ
انثناءتببح لنا أفنار الداخليـة مسـاواة و صـوت داخلـ ت هلوهـو مق ـول الشـ ا یع تـرب اـ
ـردد ابـوت وـزی أنـت تغ تـريت ...م ...تغ تـريت كثـريا تلـتقط آلـة
وزني اتقاطي واوي وی ت
التبویر لقطة ةریبة ادا لعي ت الشاار و ا رآة وهو ینظر ملليوا ،م هنا تقوم النامريا الشعریة
اتبــویر اــات اخليــال ا خــتر االشــعر ووــد اقولــي ن أابــر و اي ـ ام ســوى هــيخ یت ـ اط
انــاز ةبــائد ویظوــر لنــا و اينــي راــس یت ـ اتط ةبــائد وميشـ متجوــا حنــو الب ــر انزرق
اللــون في ـ تدق اــي ،وةــد یعـ تـرب الشــاار ا ـ والتــي ا تــدهورة ملثــر احلــروب ال ـ ةامــت و الــد
مر ا الوط .
وا ساة ال ت

ون ـرا یقــت ا اــات الســرد الســيناائ انــدما ی تــتح ملوــدى ةبــائد ازاویــة اایــدة لتبــویر
احلانت ال ميتر ا الرسام أثناء راي م وزن وی د:

»أكاــس لووتــي انورم واسـ خىم  -اضـ دةــائ  -م فــوق النرسـ ،م یت تملوــا ...م ت
تقنعــي!..م خلــط انلـوان الزیتيــة ،ثانيــةم ومضــى یرســا لووتــيم الثانيــة..م الثالثــة..م الرااعــة..م
العا!...م ت تقنعيم مازق كس اللوواتم وراح ارك ا رسا...م یبن !!« البائا2018 ،م:
441و. 442
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رسـام یـدیر
رسـام مت ملـة احلـدل .یظوـر الـى الشاهـة ت
تقف النامريا و زاویة اایـدة،و منـزل ت
وــر للنــامريا ،مشــغون االرســا ،فريتكــز الــى لووتــي الـ یراوــا ،وانــد ملنتوائــي مـ الرســا تت ـتـرخي
النامريا معي ملر انس س ازاویة اایدة فيجل الى النرس ليس خ  .تت تمـس النـامريا الراـة وو
الرسـام ولـط انلـوان الزیتيـة ترت ـ النـامريا معـي وهــو
لقطـة أخـرو مـ ةریـ اــن الزاویـة یقـوم ت
یرسا لووتي ،وتلتقط مني النامريا لقطات متتالية وهو ُياول رسا لووة مميتـز  ،فلـا تقنعـي الراـات
الـ راوــا ومضــى یرســا لووتـيم الثانيــة..م الثالثــة..م الرااعــةم العـا !...تلــتقط منــي لقطــة ةریبــة
وهو یقوم اتازی كس اللووات .وینتو ا شود القطة ةریبة ادا ويش یظور فيوا واوي ومالاـي
وزینــة وهــو یبن ـ  .وةــد تب ـ ت لنــا أ تن احلــزن والي ـ د یســيطران الــى اــو القبــيدة ا كالوــا فوــذا
ا شود یوويب قدان انمس الذو كان یسود ايفتا العراة یوما ما.

 .5النتائج
التوصــس ملليــي أ تن الب ــش أ تكــد الــى البــلة ا ـ الســيناا اوص ـ وا فنــا مرئيــا وا ـ الشــعر
 مــا مين ـت
الــذو یســود طــاا اإللت ـزام اوص ـ ي فنــا مقــروءا ،ومين ـ القــول ا ـ تن النبــو الشــعریة لــدى اــدنان
البائا استلوات م ال الساا لة م اآلليات ال نية م ضانوا النامريا الشعریة وتقنيا ا.
 تبـ ت لنــا مــدى ملضــاءة النتااــة االنــامريا كوهنــا اوــاز التبــویر الضــوئ و اللغــة الشــعریةاحلدیثــةواانخر النبــو الشــعریة ا لتزمــة لــدى اــدنان البــائا ويــش أاطــت هــذ اإلضــاءة
البورة الشعریة طااعا م احلركة والبورة ا رئية.
 اــدنان البــائا أغــىن نبــي الشــعرو خاصــة و القبــائد ا لتزمــة انةــرب لل ـ الســيناائونونات نبيتة م السرد السيناائ ونسياا النامريا وتقنيا ـا الدةيقـة الـ تسـوق القـارجت مـ
ت
البــورة الامــدة الغنائيــة حنــو احلركــة ومواة ـ النظــر ا ختل ــة ال ـ تشــتاس الــى الزاویــا ا نخ ضــة
وا رت عة وااحمایدة.
 مل تن موــارة النتااــة االنــامريا ةــد أاطــت القبــائد طااعــا م ـ البــورة البب ـریة ال ـ تظوــرفيوــا ملُيــاءات تــدل الــى ال جــائ وا نس ـ اإلنســانية ويــش تطااقــت م ـ النــالم ا نتــوب و
القبائد وادت لنا اللقطة ه النلاة وا شود هو الالة.

النامريا الشعریة و ةبائد ادنان البائا ا لتزمة 67

 تب ـ ت لنــا أ تن النــامريا ووركا ــا احلـ تـرة وزوایاهــا تــربز لن ـا البــورة ا رئيــة النامنــة و الــنرالشعرو اشکس أكثر ان وااذايتة.
 مل تن موة ـ النــامريا ركا ــا انفقيــة والعاودیـتـة ال ـ ت ـرتبط ابــورة اإلنســان ا ت ـ ت العراة ـوأنـواع الزوایــا ا تعلتقــة ــا و النبــو الشــعریة تــربز هــعورا خاصــا و ا ت ـ تـرب كالشــعور ااحلركــة
وال وةيـة واإلرتبــاخي و ،...كاـا أ تهنــا ركا ـا احلــرة وطتاـت القيــود الامـدة ا واــودة و القبــيدة
احلداثية وساةتوا حنو احلركة واحليویتة.
 ت تنتــف النــامريا الشــعریة اإةت ــام البــورة الواةعيتــة ا واــودة و اــات الواة ـ فقــط اــسرتكزت الى البور اخليالة ذات الطاا ا لتزم وأ ور ا و ةال صورة مرئية.

 مل تن ملةبــال الشــاار اــدنان البــائا الــى «الســرد الســيناائ » ن یع ـ أنـتـي ةــد زلــى ا ـالطاا 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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