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Abstract 

The shot and its types are intended to mean how the camera stands in the places where 

cinematography appears in the film, from someone or the things to focus on. The 

poetic image was characterized by many developments and changes in recent decade 

and one of the most prominent domains affected by the poetic image is cinema, 

especially by benefiting the techniques and types of shot that the contemporary poet 

uses in the poetic artistic image. From this standpoint, we see the poet Ali Kanaan 

excelled in employing the cinematic snapshot that was reflected in his poems. In 

particular, his book, "ghoyum alkhashkhash" which the poet enriched from movie 

clips.  Through this descriptive-analytical approach, this study reviews the types of 

cinematic footage in the book of “ghoyum alkhashkhash” by Ali Kanaan who came in 

his poems with cinematic vision. Among the most important axis that this research 

revolves around are: the substantive snapshot, the audio snapshot, the Nadir snapshot, 

the macro snapshot, or the detailed snapshot. The most important results of the 

research show that Ali Kanaan has used all kinds of cinematic scenes in the divan of 

"Ghayoum Al-Khakhshakh" in a way that it has given special feelings to the poetic 

image and has led to the clear visualization of images and phenomena. The poet has 

also tried to use cinematic language in her poetic structure and to reveal the poetic 

scenes that are embodied in the mind of the audience. 

Keywords 

Contemporary Arabic poetry, poetic vision, cinema, cinematic shot, Ali Kanaan, 

book " ghoyum alkhashkhash". 

                                                                                                                                        

 Corresponding Author, Email: alikhezri@pgu.ac.ir 



 جملة اللغة العربية وآداهبا

 م2227، صيف 2  ، العدد71السنة 

 )مقالة حمكمة( 292 - 212صفحة 

Print ISSN: 1735-9767 
Online ISSN: 2423-6187 

https://jal-lq.ut.ac.ir/ 

 " اجًأمنوذ خاششْيوم اخلَغُديوان "شعر علي كنعان السينمائيّة يف توظيف اللقطة 

 2علي خضري ،1نوردادري ينبز 
 راناهبا، جامعة خليج فارس، بوشهر، اية وآدالبة الدكتوراه، قسم اللغة العربيط -7

 راناهبا، جامعة خليج فارس، بوشهر، اية وآدة العربيقسم اللغ، كأستاذ مشار -2

 (60/64/0404؛ تاريخ القبول:  61/40/0404)تاريخ االستالم: 

 صامللخّ

هي كيفيّة وقوف الكامريا يف األماكن اليت يظهر التصوير السينمائي يف الفيلم من شخص يُقصَد باللقطة وأنواعها 

، األخريةلعهود ات والتغيّرات يف اامتازت الصورة الشعريّة بالكثري من التطورما أو األشياء املطلوب التركيز عليها. 

خص اإلفادة من تقنيّة اللقطة وأنواعها اليت اجملاالت اليت تأثّرت هبا الصورة الشعريّة هي السينما وباألومن أبرز 

قد برع يف توظيف  "علي كنعان"الشاعر ومن هذا املنطلق نرى  .الشاعر املعاصر يف الصورة الفنيّة الشعريّةيوظّفها 

 عن طريقثرائه إديوانه "غيوم اخلشخاش" إذ قام الشاعر ب خاصّةوأشعاره  يفاللقطة السينمائيّة اليت جتلّت 

ديوان يف ة أنواع اللقطات السينمائيّالتحليلي، –ملنهج الوصفي عرَبَ اهذه الدراسة  تستعرض لسينمائيّة.اللقطات ا

 هي: ومن أهم احملاور اليت يدور هذا البحث حوهلا .لرؤية السينمائيّةبا الشاعر فيهجاء  الذي "غُيومُ اخلَشْخاش"

صل إليه توو أهم ما  .طة ماكرو أو اللقطة التفصيليّةولق ولقطة نادير واللقطة الصوتيّةاللقطة املوضوعيّة 

أدّى إىل  الذيهو الكشف عن مدى إفادة الشاعر من اللقطة السينمائية يف ديوانه "غيوم اخلشخاش"  البحثهذا

كما حاول الشاعر استثمار اللغة السينمائية يف بنية نصه الشعري ليظهر لنا من ، بصورة شفافة جتسيد األشياء

 .قطات شعرية تتجسد يف خميلة املتلقيخالهلا ل

 الرئيسةالكلمات 

  علي كنعان، ديوان "غيوم اخلَشْخاش".للقطة السينمائيّة، ا السينما، الرؤية الشعرية، الشعر العريب املعاصر،
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 قدمةامل

على اللقطات  االوحدة الصغرى يف الفن السينمائي إذ يقوم البناء الفيلمي غالبً،تُعدّ اللقطة 

نمائيّة داخل النص الشعري منذ أن دخل السرد احلكائي يجتلّت اللقطة الساملتقطعة، لذا 

 قد ، وفائقة داخل النص الشعري بكثافة وسرعةتميّز بطابع من التقنيات السينمائيّة، امل

 .تُعرَف بـ"قصيدة اللقطة السينمائيّة" األخرية، مما جعلها  حتقّق ذلك خالل العهود

 ،قنياتهوتالفن السينمائي بنّ الشعراء املعاصرين تأثّروا يف أشعارهم إواجلدير بالقول 

 سنصوصهم الشعريّة اليت جتسد احلوادث اليوميّة وتضاري ويظهر ذلك بشكل كبري يف 

يتحقق ذلك يف شىت اللقطات ، حيث  بكل دقّة وظرافة شياءالطبيعة والشخوص واأل

هي الشعر املعاصر من النص السينمائي هبا اليت حظى  فوائدمن أهم الإنَّ   .املصوّرة

 رىدة من احلدث وكأنّه يالرؤية الدقيقة وامللموسة اليت جتعل القارئ يقف يف زاوية حماي

دة اليت توضع أمام الكامريا رة هي الصورة الواحويُقصد باللقطة املصوّ .ينيهبأُمِّ عَ املشهد

واليت تعرض للمشاهد التفاصيل املتعلقة باألشياء  قبل أن حتلّ الصورة األخرى حملها

اليت تتجلّى فيها حملات الشعريّة  ةذين قاموا بتجسيد الرؤيلشعراء المن أهم ا .والشخصيات

"علي كنعان"هو الشاعر من اللقطة السينمائيّة 
6

 ديوانه املوسوم بـ"غيوم اخلشخاش" يف ،

فيه  رائى لنامن العنوان الذي تت ابدءًالذي تتجلى فيه أنواع اللقطات السينمائيّة والبصريّة 

ترصد الغيوم حينما  ةيوأرضوذلك من خالل اللقطة من زاوية منخفضة  ،اللغة السينمائيّة

هذه ويف نفس الوقت واحلسي وجتعل املتلقي يف موضع املراقبة للمنظر البصري يف السماء 

ما لَّقَ "كنعان علي"نّ إقلنا  إذاجنايف احلقيقة  اللعلنا و .داللة رمزيّة حتمل يف طياهتاالغيوم 

شفافة وملموسة ت جاءمعظم الصور الشعرية  بل  ،جلأ يف وصفه إىل الصور الغامضة

 وهذا ما جعل أشعاره تتميّز عن بقية الشعراء. ،للمتلقي

بتطبيق املفاهيم السينمائية على  الذي قام التحليلي -الدراسة املنهج الوصفي اتبعت هذه

ليت إظهار بعض اللقطات الشعرية ااملفردات اليت تتجلّى من ديوان "غيوم اخلشخاش"، و

تقريب الرؤية  ىلاوعلى هذا النحو هتدف هذه الدراسة مع األسلوب السينمائي  تتناغم

النص مع  من خالل بعض اللقطات املتالئمة امللموسة ةالشعرية من الرؤية السينمائي

اللقطة املوضوعية اليت يقف فيها الراوي ومن أبرز حماور هذه الدراسة هي؛  .الشعري
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واللقطة حيصل على أرض املسرح  ،موقف املراقب للحدث دون أن يكون له دور فيها

 اوغالبً لنا بأحداث متنوعة ظهر فيها األصوات املتنوعة واملختلفة اليت توحيتالصوتية اليت 

فيها لنا ، ولقطة نادير اليت تترائى تتعلق ببعض الكائنات واألشياء املتواجدة يف الطبيعة ما

ولقطة ماكرو اليت تقوم بتبيني التفاصيل الدقيقة  يف األفق واألعايل مدى أمهيّة الصورة

 .والصغرية لألشياء

 البحثأسئلة 

 ث اإلجابة عنها تتلخص فيما يلي:األسئلة اليت يسعى هذا البح

أن يقوم بتوظيف أنواع اللقطات السينمائية يف نصه  "علي كنعان". كيف استطاع 6

وأن يقف موضع الراوي الذي يقوم بتصوير املشهد من وجهات نظر خمتلفة يف ،الشعري 

 ديوانه "غيوم اخلشخاش"؟

 قطات الصوتية واملرئية؟. كيف متكّن علي كنعان من اثراء نصه الشعري من خالل الل0

 الفرضيات

ببعض اللقطات املرئية والصوتية لتساهم يف إثراء نصه الشعري  "علي كنعان". جاء 6

اللقطة ، منها مما جعلته يتالئم مع اللغة السينمائيّة اليت تتجلى فيها بعض اللقطات 

حداث واللقطة يروي األواعر بالوقوف يف مكان املراقب يقوم فيها الش إذ، املوضوعيّة

رولقطة نادي اخللفية املسموعة الصوتيّة اليت تتجلى فيها
6
اليت تكون فيها الرؤية من األسفل  

إىل األعلى واللقطة التفصيليّة اليت يقوم فيها الشاعر بشرح التفاصيل املوجودة يف اللقطة 

 الشعرية.   

ديوان "غيوم  من استخدام اللقطات السينمائيّة يف لرئيسإنّ دافع الشاعر ا .0

اخلشخاش" هو إظهار النصوص الشعرية بصورة شفافة تتقارب من الواقع احلسي 

 وامللموس.  

 خلفية البحث

 ابدراسات واسعة يف اجملال الشعري بالرغم من حداثتهاللقطة السينمائيّة   ظحتمل 

ينمائي يف جمال النقد الس أمّا .يف بعض النصوص الشعريّة احلديثةالفائقة  اوأمهيّته

النصوص الشعريّة  عاجلت ا األخرية دراسات قليلة جدًيف السنني بصورة كلية ظهرت
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جتلّى فيها بعض الثيمات اليت ون التركيز على اللقطات الشعرية د معاجلة سينمائيّة

املوسوم بـ"التشكيل البصري يف الشعر العريب احلديث  "حممد الصفراين"ككتاب السينمائيّة 

 ،يف الفصل األخري،م، قام الكاتب يف هذا الكتاب 0442" عام م(6594م _ 0440)

ق إىل أنواع اللقطة تطرّيإلّا أنّه مل ،ية وأبعاد اللقطات باإلشارة للتقنيات السينمائ

حيمل عنوان "التقنيات  "حممد عجور"م ظهر كتاب آخر ل0464ويف عام  .السينمائيّة

الكاتب يف هذا الكتاب بعض  عاجلاصر" الدراميّة والسينمائيّة يف البناء الشعري املع

اللقطات السينمائيّة على وقام بتطبيق بعض النصوص الشعرية املعاصرة معاجلة سينمائيّة 

ملعاجلة اىل االيت تطرقت  من أهم البحوثإنَّ  .الشعر املعاصر بصورة عابرة وخمتصرة

عاجلَاتُ السينمائيةُ يف هو مقال موسوم بـ"املُ وحتليلهاالسينمائيّة يف جمال الشعر املعاصر 

لياسر علي  م0469" نُشِرَ عام االكتابة" أمنوذجً"الوقائع ال جتيد رسم ، وشعر فائز الشرع 

إىل بعض الزوايا  فيه الكاتبان تطرّقإذ عبد اخلالدي وشاكر عجيل صاحي اهلامشي 

ا الشعرية يف "الكامري آخر حتت عنوان مقالو. تتطابق مع الرؤية الشعريّةالسينمائيّة اليت 

م يف 0462، نُشِر عام قصائد عدنان الصائغ امللتزمة" للباحثني زينب دريانورد ورسول بالوي

وقد أشار الباحثان يف هذا املقال إىل بعض الزوايا  "آفاق احلضارة االسالمية"جملة 

 مقال آخر لنفس الباحثني طُبع يف جملة كما يُوجد ،السينمائية يف نصوص الصائغ الشعرية

م، موسوم بـ"أسلوب املونتاج السينمائي يف شعر عدنان 0465عام "حبوث يف اللغة العربية "

الصائغ"  وقد جاء الباحثان يف هذا املقال ببعض املشاهد املركبة من لقطات عدّة من خالل 

ومقال آخر باللغة الفارسية . دون التركيز على نوعية اللقطاتأساليب املونتاج السينمائي 

للباحثین علیرضا  "رورظرفیت های اقتباس سینمایی از رمان ده نفر قزلباش اثر حسین مسـ"معنون ب

إلى فیلم  "ده نفر قزلباش"بورشبانان وأمیرحسین بورشبانان، تطرّق هذا المقال إلى قابلیة تحویل روایة 

 تطرقت أن مل يسبق ألية دراسة حىت اآلن هأنّلنا  يتّضحملا سبق من تعاريف  اوفقً سینمائی.

  . املعاصر العريبرشعاليف  لقطات السينمائيّة اىل البشكل خاص 

األكادميية للدراسات "ثمة دراسة نشرت يف جملة فنسبة لعلي كنعان وأشعاره أمّا بال

م، 0465"ظاهرة االغتراب يف شعر علي كنعان" عام ،حتت عنوان :"اإلجتماعية واإلنسانية 

الدراسة لتجليات االغتراب وبواعثه يف شعر علي  وقد تطرقت هذه ياد نيسي وآخرينأل

يف جمال النقد  نقديّة كُتِبت عنه ةدراس ةأيحىت اآلن ، ،مل جند غري أننا  كنعان،

لذا تُعدُّ هذه الدراسة فريدة من نوعها   ،اللقطات السينمائيّة ال سيّماوالتقنيات  السينمائي
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امت مبعاجلة اللقطة السينمائيّة يف الشعر كل الدراسات السابقة اليت ق يف هذا اجملال ألنّ

 .باللقطة ذاهتا وأنواعها صتومل خت املعاصر كانت عابرة وخمتصرة

 باللقطة الشعرية اللقطة السينمائيّةعالقة 

 عامة ميكن القول إنّ العلوم املرتبطة باألدب والتاريخ ذات أصول بعيدة، وميكن أن»بصورة 

وهذا ما حدث بني فن التصوير واألدب فثنائية  .(9 م،7911)مكي، « يكون هلا ماض عريق

غريقي أن يعبّر عن مشاعره يقوم اإلنسان اإل أرادالشعر والسينما هلا تاريخ عريق عندما 

أمّا منذ ظهور  على املغارات ويتغىن بالقطعات الشعرية.برسم بعض اللوحات البسيطة 

ائيني والشعراء قد أثّروا على الفن السينما يف عصرنا احلايل فقد الحظنا أنّ بعض الرو

كالشاعر والروائي "جان كوكتو"، خاصّة يف فيلمي "احلسناء والوحش" السينمائي وتأثّروا منه 

و"دم الشاعر". متتاز أفالم "جان كوكتو" بالروح الشعرية واألدبية والقواعد السينمائية 

 الكاملة يف الوقت ذاته.

م السينما، خاصّة السينما العاملية له تاريخ عريق نّ وضع األدب يف خدمة صانعوا أفالإ

يضاهي تاريخ السينما نفسه. وقد ثبتت أمهيته من خالل تعريف اقتباس السينما من األدب 

ذا . ل(7ش، 7291)بورشبانان،  ني واملنتقدين يف األدب والسينماعلى الدوام من قبل احمللل

ادلة وبدأت منذ نشأة السينما، ومبرور الزمن نرى أنّ العالقة بني األدب والسينما عالقة متب

إزداد عمق وأبعاد هذه العالقة؛ وألنّ السينما تُعد من الفنون احلديثة وتشتمل على روايات 

، وبورشبانان )بورشبانان يرتبط باألدب دون غريه من الفنون اخطية وأدبية، فتعترب أكثر فنً

 .(12ش، 7291

غة السينمائية وهي اجلزء األول من الفيلم الذي يتم اللقطة هي الوحدة األوىل يف الل

بتقنية  يتعلق سينمائي لميفوطول كل  ،تصويره من حلظة حركة الكامريا حىت انتهاء احلركة

 تُعدُّ اللقطة املفردة األساسيّة يف البناء السينمائي فكل عمل سينمائي .القطع بني اللقطات

ويُقصد باللقطة السينمائيّة  .أن يقوم املنتج بربطهايبدأ باللقطات املنفردة واملتتالية قبل 

)كورجيان،  «إىل صورة أخرىالصورة املفردة اليت نراها على الشاشة قبل القطع واالنتقال »

ر متحركة مل يكن هناك وجود للمونتاج.. وكانت وَأول صُ» توعندما صُنع ،(99 م،0442

أي الطول الزمين  (22 م،0460، دانسينجر« )تزيد على الدقيقة يف طوهلا األفالم األوىل ال

 «أنّها الوحدة الصغرى للبنية الفيلمية»على  ا، وتُعرف اللقطة أيضًللغاية اللقطات كان طويلً
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نتهاء هذه املرحلة والتطور الذي حصل يف اجملال اولكن بعد  .(049 ،م6559، توروك)

  كل صورة لقطة خاصة هبا.دقيقة أي ل 24السينمائي جاءت اللقطات السينمائيّة أقل من 

اللقطة الشعرية تتطابق مع اللقطة السينمائية من حيث  وعلى نفس املسار نرى أنّ

أصغر وحدة »الرؤية البصرية وكما أنّها تُعرف يف اللغة األدبية  عن طريقالصورة اليت تظهر 

)الصفراين، « ة خاطفةة تصويريّتعبريية ميكن أن تتكون منها صورة شعرية ممثلة لقطة فنيّ

السينمائيّة التقنيات الشاعر املعاصر قد متكّن من استخدام أنّ  الحظلذا ن (،615 م،0440

 -كما أنّ املخرج السينمائي، يستهدف النتيجة النهائية»هبدف التعمق يف الرؤية الشعرية 

هكذا يستخدمها الشاعر املعاصر لتحقيق  -اليت هي بدورها جزء من فعل الفيلم الدرامي

لبدر شاكر السياب، كديوان ا نسبيً امبكرً اديوانًمبتغاه الفكري أو احلدسي. وحنن لو أخذنا 

، وهذا ما يؤكّد لنا صحّة (17 ،7911)جربا، « اكبريً اإعتمادً"أساطري" جنده يعتمد على املونتاج 

 (.77 م،7997)ندا، « األدب هو التأثري، وكل تأثري حيدث عن طريق اللغة هو أدب»أنّ 

وعلى  ،فوا التقنيات السينمائيّة يف أشعارهمن مسارهم بأن يوظّواختذ الشعراء املعاصر

ألساليب  اا فاعلًتطبيقً»قطة السينمائيّة اليت تُعدُّ هذا النحو سُميت قصائدهم بقصيدة الل

املشهدي الذي  –السينما املوظفة فنياً لالرتقاء بالنص الشعري إىل نظام البناء الشعري 

سامع إىل نظام  القراءة، سامع  إىل نظام القراءة،ى االرتفاع باملتلقي من نظام يعمل عل

أكرب ما ميكن من الثروة الداللية اهلائلة اليت القراءة، مشاهد، وذلك من خالل استنفاد 

  .(742 م،2272، نيحس) «حتملها الصورة السينمائيّة

عريّة والسيما ديوان "غيوم ستخدامها يف نصوصه الشااللقطات اليت قام علي كنعان بو

ينمائيّة بعض اللقطات الشعرية املتطابقة مع أنواع اللقطات السبفيه  جاء الذي اخلشخاش"

( اللقطة 6 :ها يلاالنص الشعري، ومن أهم أنواع هذه اللقطات اليت سنتطرق مع املتالئمة 

( لقطة ماكرو0( لقطة نادير 2( اللقطة الصوتيّة  0  املوضوعيّة
6 

  لقطة التفصيلية.أو ال

 اللقطة املوضوعيّة

الكامريا يف زاوية حمايدة ملراقبة احلدث، إمّا أن  الراوي ضعالنوع من اللقطات ي هذايف 

ضع الكامريا يف أمّا و»تكون الكامريا يف مكان قريب من احلدث أو يف مكان بعيد أو متوسط 

 «لكامريا يف موقع حمايده فيجعل االبعيد عن احلدث أو حماذات امكان يتوسط تقريبً

                                                                                                                                        
1. Macro shot 
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يف موقع يُشاهد »يف موقع موضوعي جيعل املشاهد  اوضع الكامري .(626 ،م0460 ،)دانسيجر

من خالله احلدث من دون أي خيار واضح للجهة اليت تنحاز إليها القصة، ومن دون عرض 

 أية وجهة نظر.. خيتار املخرج موقع الكامريا املوضوعي )غري الذايت( من أجل تقدمي

حنياز إىل جهة أو شخصيّة املعلومات حول ما جيري من دون اختيار وجهة نظر واضحة أو اال

من وجهة »ما نرى اللقطة املوضوعيّة تكون من  اوغالبً .(626 ،م0460دانسينجر، )« حمددتني

 امثلًيف موقع احلدث، ف اليس موجودًنظر مراقب، هذا املراقب املفترض كما يوحي السرد، 

هم ال يروهنا. اللقطات الذاتية تؤخذ من وجهة خصيات تتفاعل مع الكامريا وكأنّال نرى الش

 ،م0462وسف، )ِي« نرى ما يراه أحد الشخصيات اشخص ما أو شيء ما. فمثلً نظر ومنظور

وعلى ضوء هذا النوع من اللقطات يقف كنعان يف زاوية حمايدة من احلدث  كاملراقب  (.91

طروادة" اليت تُعدُّ من أوىل مسارح احلرب بني الشرق والغرب  له يف قصيدة "ترانيم ألمرية

 كما يقول الشاعر:

 رمبا كانت طروادة من أوىل مسارح احلرب بني الشرق والغرب..

 (5 ،م0461)كنعان،  احلب.. أنشودة املستقبل ورسالته احلضاريّة؟! ونكيفهل 

من األحداث  انا جزءًملراقب لريوي لأي يف موقف ا،يُطل الشاعر مكان الراوي 

احلماسيّة من حرب طروادة اليت يرمسها لنا يف هذه السطور الشعريّة إذ يقف فيها مرة 

أخرى حمل الراوي يف زاوية حمايدة من الشخصيات لرياقب احلدث من زاوية متوسطة ويف 

على وليكون  ضوع يقوم بإلقاء السؤال على نفسههذه األثناء قبل البدء والدخول يف صلب املو

كما نرى من خالل هذا األسلوب الذي اختذه  .اتصال مع الشخصيات املوجودة يف احلدث

 .ع اجملال للراوي يف كيفية سرد األحداث يف النص الشعريكنعان يف أشعاره استطاع أن يوسّ

 :البصريّة قائلًاير ويف مقطوعة شعرية أخرى يقف الشاعر يف موضع املراقبة للتصاو

 شرفاتٍ من اليامسنيعرائسُ باريسَ يف 

 مخور الشام 

 مرايا مسرقند

 أشهى بساتني كشمريَ

 أقمارُ فارسَ

 أشرعة الصني واهلند

 (22و 21 م،0461كنعان، )حافلة كلّها مبئات امللذات 
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كما نرى يف هذا املقبوس يقوم الشاعر بتركيب لقطات عديدة من أمكنة خمتلفة بزاوية 

نمائية من خالل اللغة السينمائية فأولًا يقف أمام لقطة ويبدأ بترقب اللقطات السي .حمايدة

لعرائس يف باريس يقفن جبانب ورود اليامسني وهي لقطة مليئة حتمل يف طياهتا منظرًا 

باالجيابية ومن مث ينتقل مباشرة للقطة أخرى من خالل تقنية القطع املونتاجي للنص 

بنفس الزاوية )بساتني كشمري( + جاءت ( واللقطات اليت تتبعها مرايا مسرقندالشعري )

يف هذه اجملموعة من الصور حاول  ونالحظ )أقمار فارس( + )أشرعة الصني واهلند(

بزاوية حمايدة  من أماكن خالبة ومناظر مجيلة الشاعر أن جيمع بني صور بصرية متعددة

 من تركيب اللقطات لتتولد فكرة معيّة وهي روح املرحومن خالل هذه الزاوية متكّن 

قصيدة "غَريَة" من القصائد اليت قام فيها الشاعر  أيضًاوواالجيابية يف نفس املتلقي، 

 تكاء على اللقطة املوضوعية من رصد القمر املنري يف السماء:باال

 قمرٌ هنا..

 قمرٌ هناك

 قمرٌ شآميٌّ هنا..

 (29 ،م0461)كنعان،  قمرٌ مساويٌّ هناك

الشعر ريّة وشعريّة ختتص بعامل شعرية أمام نزهة بصجيعلنا الشاعر يف هذه املقطوعة ال

من تصوير ضوء القمر وذلك من خالل الزاوية املوضوعية اليت تقوم مبراقبة  اوحده، بدءً

يبدأ بتصوير القمر عن قرب وعن بُعد وذلك و ون أن يظهر الراوي يف اللقطة فهواحلدث د

../ قمرٌ هناك/ قمرٌ شآميٌّ هنا../ قمرٌ من خالل اإلتيان بعالمات اإلشارة قائالً: )قمرٌ هنا

بينما هو يقف يف موقع موضوعي مما جعل القصيدة تتسم باللغة البصرية، ومساويٌّ هناك( 

للكامريا الشعرية يراقب املكان املنري للقمر إذ يأيت بكلمة القمر على التوايل وعلى ما يبدو 

وضوعية بأكمله وذلك من خالل تتبع أنَّ هذه اللقطة تنري املكان املصور من الزاوية امل

الشاعر لقطة القمر ومبا أنّ الكامريا تقف يف املكان املوضوعي تترقب التبعيد والتقريب 

 للقمر املنري.

 اللقطة الصوتيّة

إذ يترافق مع احلدث الدرامي أو يف الصورة السينمائيّة  اا أساسيًيُشكّل الصوت عنصرً

لذي املشهد ا اخنفاضه حسب املشهد املتعلق به فمثالً مشهد ما وتكون شدّه الصوت أو 

عالية وعكس ذلك مثالً يف مشاهد الرعب  اا ما نسمع له أصواتًيسوده اهلدوء والسكينة قليلً
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ميكن »لذا  والزعيق لإلنسان أو احليوان أو أشياء أخرى اليت تصدر منه أصوات الضجيج

قد يظهر على الشاشة وقد ال للضجة، كشكل من أشكال الصوت، أن تصدر عن مصدر 

يظهر. ليس من الضروري لنا أن نرى مصدر الصوت، بل كل ما ينبغي أن نعرفه هو أنّه 

اللقطات علي كنعان  وظّفوعلى هذا النحو  (،22 ،م0460ديك،  -ف) «يوجد مصدر ما

 خترجها من حالة السكوتكي يف بعض القصائد إلضفاء روح احلياة للمشاهد و الصوتيّة

 متألهمشهد مرعب  بشكل كبري يف ف بعض اللقطات الصوتية والغري مرئيّةكما وظّ .اتوالثب

     :متأل املكان بأكمله يفتتحه بأصوات خميفة ومرعبة عندماالوحشة 

 هلاثٌ..

 دويٌٌّ..

 زعيق..

 كأنَّ قطيعاً من اجلنٌَّ

 خلفَ التوابيت يرقصُ

 (04 م،0461)كنعان، منتشياً بفحولةِ غلمانِه 

قطات صوتيّة توظيف ل بسرد سينمائي بواسطة بتدأ الشاعر هذه املقطوعة الشعريّةي

 صوتية نقاط ليبيّنبعد كل لقطة من املالحظ أنّ الشاعر ترك لنا  .جمتمعة وغري مرئيّة

يف مكان واحد وتثري القلق والرعب  ممتزجةيبدو أنّ هذه األصوات  .مدى الصوت يف املكان

تثري ، وبَث املشهد املرئي )البصري( نصطدم باألصوات املتعددةوقبل أن يُ .لدى املتلقي

كـ)هلاثٌ../ أصوات  تدور يف خيال الشاعر وتصدر منها إذضجّة هائلة يف املشهد بأثره 

لقطات غري مرئيّة فهي  دويٌٌّ../ زعيق../ كأنَّ قطيعاً من اجلنٌَّ/ خلفَ التوابيت يرقصُ(

ومشحونة باألصوات اليت جتعل يٌ../ زعيق..( متشابكة وممتزجة ببعضها )هلاثٌ../ دو

خترج الصورة الشعرية من حالة حبيث  طابع الرعب واخلوف املشهد أن يُسيطر عليه

تصدر من كائنات غري فهي )األصوات(  ،ازدحام األصواتحالة  الصمت والسكوت إىل

نسبها إىل قطيع   ه يف النهايةماهية هذه األصوات لكنالشاعرُ بيّنبداية  مل ييف ال .بشريّة

 .يدور يف خميلة الشاعركابوس أشبه ب هذا املشهدفيبدو  ،من اجلنٌَّ( ا)كأنَّ قطيعً!من اجلن

ا عن ا آخر خيتلف متامًاملوحش ملشهد آخر ويوظف فيه صوتًومن مث حيوّل املشهد املظلم و

     :ااملشهد السابق، قائلً

 هديلُ الناي يشعُل يامسنيَ الشامِ

 غربيت  يف قليب، ليايلَ
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 جتلو مرارتَها بأكواب دهاقٍ 

 (92 م،0461)كنعان،  من رحيق أمريةٍ شرقيَّة التأويل واملعىن

املمزوج بالصورة البصريّة  ديل النايهب  يف النص الشعرييفتتح الشاعر شريطه الصويت

امسنيَ ديلُ الناي يشعُل ي)هليتبعثر من صداه احلنني واالشتياق إىل الوطن  من فصل الربيع

استخدم صور بالغيّة يف قمّة الروعة يف هذه العبارة الشعريّة  نرى أنّ علي كنعان(، فالشامِ

وإثر  .بتوظيفه للقطة الصوتيّة اليت ينتشر صداها على املكان اململوء بيامسني الشام بأكمله

عريّ شبوس ويف مقيشتعل الشوق واحلنني يف قلبه.  ،يف النص الشعري هذه اللقطة الصوتيّة

 بلقطات حتمل أصوات خمتلفة قائالً: خر يأيت الشاعرآ

 ويف رعشة اجلوِّ أخبرةٌ 

 من هلاثِ اخليول

 ومن زعقاتِ اخلفافيشِ

 يف مهرجان السعار 

 (20 ،م0461كنعان، )صريرِ املعادن.. أو نزواتِ الديوكِ 

رصدها من هكذا وظف الشاعر اللقطات الغري مرئية املشحونة بأصوات اجلموع اليت ي

مكان بعيد واليت حتوم يف اجلو وتترامى أصواهتا إىل مسامع املتلقي إذ قام الشاعر جبمع 

كلهاث اخليول واللقطات الصوتية اليت تليها كزعيق األصوات املختلفة يف آن واحد 

اخلفافيش وصرير املعادن الناتج من إرتطام املعادن ببعضها وكل هذه األصوات جتعل 

بدالالت صوتية عميقة تسلب اهلدوء واألمان من املتلقي وجتعله يف دوامة الصورة ممزوجة 

تنتج هذه األصوات الضوضاء فنّ صداها يتردد يف األفق بقوة من القلق واالضطراب أل

ويف مقطوعة شعريّة أخرى يقوم الشاعر بتسجيل  والضجيج مما يزعج اآلذان صداها.

 :للقطات صوتية أخرى يف قصيدة "هديل" قائالً

 يف سلسبيل صوهتا فيضٌ 

 يف الغبطةِ والبهاءِ والسكينة

 أنفاسُها حديقةٌ للطيبِ والندى

 ويف سنا حضورِها

 يشتبكُ البخورُ بالنّارَنْجِ واحلبَق

 (24 م،0461كنعان، )اليامسني ويهزجُ النايُ بشجوِ 
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أكيد املشهد وذلك للت ثّبوس بصوت اهلديل الذي يرن قبل بيبدأ الشاعر هذا املق     

خمتلفة يف آنٍ  اكما أنّ الشاعر جيمع بني أحاسيسً .أنّ القصيدة مملوءة بوحدات صوتيةعلى 

واحد لصوت خماطبته اليت وصف صوهتا بالسلسبيل الذي يكاد يفيض، وهو الغبطة والبهاء 

يف  )يف سلسبيل صوهتا فيضٌ/ والسكينة، فتارة يغتبط وتارة يشعر باهلدوء واألمان منه

يدة مث ينتقل للقطة الثانية يف القص دويًّا، فظل هذا الصوت يشعل لبهاءِ والسكينة(الغبطةِ وا

النارنج ر نّ الشاعر يف البداية قام بتصويجتمع بني الصورة البصرية والصوت أل اليت

واحلبَق الذي يلتف حوله خيوط الدخان الناتج عن البخور املشتعل يف حضور احملبوبة 

اشتعال صوت آخر وهو دويّ الناي احلائر واملشتاق نْجِ واحلبَق(، و)يشتبكُ البخورُ بالنّارَ

لليامسني فهنا جعلنا الشاعر أمام صورة بصريّة للناي واليامسني مث بيّن لنا وكأنّهما العاشق 

حلان احلزن واالشتياق أناي يعزف لواملعشوق اللذان افترقا عن بعض فظل ا

 .)ويهزجُ النايُ بشجوِ اليامسني(لليامسني

 (Nadir) لقطة نادير 

وكأنّها تتعقب احلدث يف األعايل ويتحقق ذلك  االكامريا أرضيّة متامً صبحُتُ ةقطلال ةذيف ه

، لنحصل على تصوير موضوع أو شخصيّة، االكامريا يف وضعية عمودية متامً نضع»عندما 

، وعادة ما (600 ،م0460 )فينتورا،« فإننا نكون نصور لقطة يتعلق األمر بزاوية غري مألوفة

بعدم  اا ميكن أن تعطي إحساسً، لكن أيضًهذه الزوايا ديناميكية مرئية إىل السرد»متنح 

التماسك إذا ما استخدمناها بشكل جماين، فقط لنرضي شعورنا اخلاص "بالفذلكة 

للتعبري عن الرهبة أو التسلط أو »تُستخدم هذه اللقطة  .(609 م،0460 فينتورا،) «التقنية"

وقد تضل ألقصى  ،اخلوف أو إبراز مشاعر اإلحترام وزيادة املوقع الدرامي حلدث ماإثارة 

وهي  زاوية "عني الدودة"ا وية املنخفضة جداً" وتُسمى أحيانًإخنفاض هلا يف ما تُسمى "الزا

ومن أبرز القصائد املبينيّة  (،211 م،2272)عجور، « على التعبري عن املبالغة اتساعد عمومً

اليت جاء الشاعر فيها باملزيد من وع من التقنيات هي قصيدة "نقوشٌ فارِنديَّة" على هذه الن

  :للتركيز على نقطة معيّنة من املشهد لقطات نادير

 اخلفافيشُ مترحُ من غبشِ اجلوِّ

 ى لعذارتروي خمالبَها من قلوب ا

  وتفرخُ من مقلِ العاشقنيَ 

 والذئابُ الطليقةُ تسرحُ
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 مامِمبشوشةً من حلومِ الي

 اجلرادُ.. اجلرادُ..

 غيومٌ ركاميَّةٌ من ضروبِ اجلراد

 تداهمُ أجواءَها املستكينةَ 

 (00و 02 م،0461)كنعان،  عاصفةً من لظىً وعجاج

 ةاملنتشراخلفافيش من نادير لقطات  لشاعرا دّدالشعري حي من النسيجيف هذا املشهد  

هذه الظاهرة اليت القلق واخلوف من ب شعورال اىل النوع من اللقطات اهذ قد أدّىو .يف اجلو

 أنواعه ى بكلبتجسيد الفساد الذي يتجلّ علي كنعان ذلك قام نع اوفضلً ،ختيّم على السماء

تدل على اجلهل واخلرافة من اخلفافيش اليت  ابدءً )اخلفافيش والذئاب الطليقة واجلراد(

وغرسه يف كل ناحية وزاوية  )اخلفافيش( بتعميم الشلل الفكري يف بالده إذ قامت ةاملتواجد

ى/ لعذارمن وطن الشاعر )اخلفافيشُ مترحُ من غبشِ اجلوِّ/ تروي خمالبَها من قلوب ا

 من خالل رصد اجلراد املنتشر يفمث جاء بلقطة نادير أخرى  ،وتفرخُ من مقلِ العاشقنيَ(

اجملال كله  لقطة اجلراد متأل أنّ يف هذا املشهدنالحظ كما  .ازاوية منخفضة جدًبالسماء 

 .يف البالد الظلم والفساد السياسيرمز إىل  تاليت "اجلراد"وذلك لتأكيد الشاعر على كلمة 

ووصفها )لقطة نادير للجراد( بالغيوم الركاميّة لكثرهتا يف حاهلا تبدو كالعاصفة )اجلرادُ.. 

هي ة نادير ومن القصائد املبنية على تقني اجلرادُ../ غيومٌ ركاميَّةٌ من ضروبِ اجلراد(.

لثالث عشر من هذه القصيدة يف املقطع ا ،الشاعر ظهريُ عندماقصيدة "أهازيج الغياب" 

 إىل األعلى يف مدينة لونا: ةجهتامل الزاويةَ،

 زةٌ بشموعٍطرَّمساواتُ لونا م

 يرفُّ سناها على اخلافقَني

 وخيبو مسَّ أوجاعَ روحي

 وأنا ضاربٌ يف سهوبٍ

 (52 ،م0461كنعان، ) كوتتغشِّي زوابعُها قبةَ املل

املرهفة يقوم الشاعر يف هذا املقبوس باستثمار لقطات نادير اليضاح أحاسيسه 

ت لنا السماء من زاوية منخفضة مشتعلة بالشموع املطرَّزة يف السماء راءت ماحين واجلياشة

بث بقامت لقطة نادير املتعلقة بالشموع يف السماء  وكما أنّ .بشموعٍ(زةٌ طرَّ)مساواتُ لونا م

نَّ هذا إ .الكثري من النور واألمان لإلنسانم تقدّألنّ الشمعة  البشر األمل والروح يف نفس

ت لنا السماء مظلمة والشموع راءتحبيث املشهد الشعري واخليايل يتكوّن من العتمة والنور 
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ماء املتلقي يتجه نظره حنو السلتجعل من كل جانب  املصطفة واملطرزة فيها تقوم بإنارهتا

 ويف لقطة نادير أخرى يقول الشاعر: .يترقب هذه الشموع

 هنالك يف أرجوانِ املدار

 وأنواء وحشتِه الغائمة 

 وتنسجُ أعشاشَها من خيوط الغمام 

 شجرٌ يتخلَّى عن األرضِ 

 (24 م،0461كنعان، ) مكتفياً بافتراعِ السماء

اخلالب  لسماء لتصوّر لنا املنظره الكامريا الشعريّة حنو اتجت شعرياملقطع ال ايف هذ

أرجوانياً يف لقطة  بدايةالسماء منظر  لنا إذ يبدو املتعلق بالغيوم واألشجار الفارعة الطول

بعيدة للغاية ويف نفس الوقت هذه اللقطة تتعلق بلقطة نادير اليت تبدو أرضيّة ومتجهة حنو 

القلب )وأنواء وحشتِه الغائمة(، الذي يبعث الوحشة يف  السماء لترينا اإلرتفاع الالمتناهي

مث ينتقل لقطة نادير التالية بقوله: )شجرٌ يتخلَّى عن األرضِ/ مكتفياً بافتراع  اغائمً يبدوو

  .تعانق السماءاليت السماء( ومن خالل هذه الكلمات يوضح لنا مدى طول األشجار الفارعة 

 ( (Macro shotلقطة ماكرو أو اللقطة التفصيليّة

من كادر التصوير  اجدًقطة ماكرو من اللقطات التفصيليّة اليت تبيّن الصورة القريبة تُعترب ل

االقتراب األشد الذي يصوَّر ملوضوع أو شخصية. كما يعرف من امسه، فإنّه »ويُقصد هبا 

يتم تصويرها  لقطة ماكرولذا  (06 ،م0460)فينتورا، « حياول تضييق أو تأطري تفاصيل واقعيّة

 اكما ميكن أن تشتمل الصورة قليلً حبيث تبدو التفاصيل واضحة،» ابة جدًمن مسافة قري

من التفاصيل مثل الضروريات أو أثاث الديكور اليت مت استخدامها إمّا ألغراض تصويرية 

 (.5 ،م0469)عبد اخلالدي واهلامشي، « وتكوينيّة أو موضوعيّة أو أغراض تتعلق بالقصة

ليت تصوّر عندما تكون الكامريا يف وضع قريب من الشيء اللقطة ايُقصد هبا  كذلكو

)الرواشدة، املراد تصويره، األمر الذي جعلها تبدو أكرب من حجمها الطبيعي يف الشاشة 

على جدار أو ندبة على  افتحة صغرية جدًومن أبرز هذه التفاصيل الصغرية ك (022 ،م0469

يركّز الشاعر عدسته بلقطة »وأحيانًا وجه انسان، أو مفتاح صغري أو مشعة وما شاهبها، 

قريبة على شيء ما له دالالت خاصة يف البناء الشعري العام للقصيدة أو رمبا للديوان كله 

وعلى ضوء هذه األمثلة جائت  (202 ،م0464)عجور، « ويظل يطارد ذلك الشيء بعني الكامريا

 ماكرو:قصيدة "ترانيم ألمرية طروادة" حتمل يف طياهتا عدد من لقطات 
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 كأنَّ ربيعَ إنانا يطلُّ مبوكبِه السومريّ

 محلت مشعةً، جنمةً..

 لتضيءَ قلوبَ احملبيّنَ

 أحتارُ بني املعاين 

 وأقرؤها كرموزِ السماء:

 أهذا الضياءُ املطعَّم بالوردِ 

 والعبقِ املرمييّ 

 جنمةٌ، وردةٌ، مشعةٌ..

 (65و 62 ،م0461)كنعان،  أم سنا من حميّاكِ

يف هذا املقبوس ببثّ الشريط الشعري الذي يترافق مع لقطات ماكرو  كنعانيبدأ 

الشعريّة واملمزوجة بالقليل من اخليال الشعري. ويف السطر الثاين من هذا املقطع يعلن 

ومن بني كل  ليكشف لنا عن حساسيته إزاء املشهد احلسي الشاعر قرب عدسة الكامريا

املصوّر لقطات ماكرو يّة للمقطوعة الشعريّة انتقى التفاصيل اليت تظهر يف الصورة الفن

للشمعة اليت تتبىن اإلضاءة داخل كادر التصوير والوردة اليت يفوح عبقها  االقريبة جدً

نفسه ما إذا  يفيتسائل  املرمييّ، وألنّ الشاعر يركّز على اللقطات القريبة للشمعة والوردة

املذكورة يف ته، وبواسطة لقطات ماكرو كان  الضياء يشعّ من الشمس أو من حمىي حبيب

من الرومانسية على مشهد الربيع الذي يطل مبوكبه  اطابعً الشاعر يضيفهذه املقطوعة 

السومري )كأنَّ ربيعَ إنانا يطلُّ مبوكبِه السومريّ(. ويف مقطوعة شعرية أخرى يقوم الشاعر 

أو لقطات ماكرو  ادًبوجهه ويوزع اللقطات القريبة جبوصف بعض التفاصيل املتعلقة 

 : اتفصيلية على كافة املقطوعة قائلًال

 يا طولَ ما متلّى 

 وجهَكَ يف املرآة

 )أقصدُ وجهي.. دومنا حرج!(

 وأفعوانٍ.. ما له شبيه 

 يضحكُ ملءَ شدقِه..

 إن الح وجهُ بردي

 (92 م،0461كنعان، ) طلقاً.. كفردوسِ النعيم
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يب العدسة من الوجه الذي يظهر يف املرآة حبيث يف هذا املقبوس يقوم الشاعر بتقر

جعله ميأل اجملال )يا طولَ ما متلّى/ وجهَكَ يف املرآة/ )أقصدُ وجهي.. دومنا حرج!( وكل 

ز على تقاطيع الوجه بأكمله وكأنّه يريد أن يسترجع كل ما حدث له يف ذلك جعلنا نركّ

انٍ.. ما له شبيه/ يضحكُ ملءَ املاضي بينما كان هو يف مرحلة الشباب من عمره )وأفعو

شدقِه../ إن الح وجهُ بردي(، وكما نرى يبيّن لنا الشاعر من خالل لقطات ماكرو التفاصيل 

 اه يف املرآة وهو يف شبابه، وأيضًالدقيقة لوجهه فهو يبتسم ملءَ شدقِه عندما يتراءى وجه

وحتسره مبا  الشاعر ثرمدى تأيتبني لنا لقطة ال هذه من خالل التفاصيل اليت تظهرها لنا

حدث يف األيام املاضية وينقل هذا اإلحساس للمتلقي. ويف مكان آخر يصور لنا الشاعر 

 املشهد املتعلق الواقع السياسي املؤمل من خالل لقطات ماكرو قائالً:

 فهل من أريبٍ مييِّزُ

 بني الكراسي.. وبني الوباء؟

 تثري الكراسي مسومَ القرف 

 ذاء  عتيقفأركلُ عشَّاقَها حب

 كما فعل البابليُّ املظفَّرُ

 يف وجه بوش.

 (02و 02 ،م0461كنعان، ) ولستُ أبايل

الشاعر هذا املشهد باملزيد من الدالالت الرمزيّة بأنّه اليستطيع أن مييّز بني هذه  فتتحي

هو ه بكلمة الوباء هنا ليربهن لنا أنّالكراسي اليت جيلس عليها الساسة وبني الوباء إذ جاء 

الدمار واخلراب ومن مث حييل أذهاننا إىل الواقع املؤمل الذي مرّ به العراق بعد سيطرة 

من خالل لقطات ماكرو التفصيليّة يشري إىل قصة الرجل الذي  نالحظ كما .أمريكا عليه

م للميالد، فالشاعر يركّز على 0442قام بقذف حذائه على بوش الرئيس األمريكي يف عام 

؛ إنّها لقطات قريبة "بوش"وجه مرّ من أمام  الذي احلذاءوهو طوال املشهد،  لقطة احلذاء

تدلّ على أمهيّة  اكما أنّ هذه اللقطات القريبة جدً)صورة وجه بوش وصورة للحذاء(  اجدً

من لقطات ماكرو  اًقصري اًيُجسد لنا الشاعر مقطع اوضوع املصوّر. ويف مكان آخر أيضًامل

 :اياة العصافري بكل تفاصيلها قائلًح ن لناالتفصيليّة ليبيّ

  فراخ العصافريِ تزقو خبوفٍ

 إذا ضاعف الليلُ وحشتَها

 أو أحسَّت 
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 (22 ،م0461)كنعان،  بنأمةِ أفعى

يقوم الشاعر بتصوير فراخ العصافري والليل احلالك واألفعى اليت تترصد للعصافري هنا 

تمع الذي يقصده الشاعر وليبيّن احلالة وكل ذلك حيمل داللة رمزيّة تشري إىل حاالت اجمل

شعرت العصافري  حبيث السيئة اليت مترّ هبا تلك العصافري إثر الليل الذي يعمّ كل األماكن

اليت ترمز للحرية واإلنسان الربئ، باخلوف الشديد وقامت بالزقزقة حللول الظالم )الذي 

 طياته تلقي أنّ هذا الليل حيمل يفمما يلفت إنتباه املويرمز للظلم املهيمن على اجملتمع( 

 هاوتارة أخرى يربط زقزقة العصافري باألفعى اليت تترصد ادالالت كئيبة وحزينة جدً

 حني . كلّ إليقاع هبال

 النتائج

 تزيف ديوانه "غيوم اخلشخاش"، اليت متيَّ،قام هذا البحث مبعاجلة قصائد علي كنعان  -

 ستخدمه االذي  ألسلوب السينمائي واوالصوتية( باللقطات السينمائية )املرئية منها 

 جعلنا نقف أمام مشهد بصري ال يشوبه الغموض. ، مما الشاعر يف هذا الديوان 

يف بعض القصائد من هذا الديوان يقف الشاعر يف موضع املصوّر الذي يراقب  -

وهبذا العمل جعلنا نقف أمام مشهد  حبضوره، احلدث من مكان ال تشعر الشخصيات

 بصري وشعري يف زاوية من زوايا القصيدة.  

قف موقف نا ناليت تشعرنا بأنّاللقطة املوضوعية  وظّف الشاعريف بعض القصائد   -

ومن  .ة دور يف األحداثال يكون له أيّ حبيث احلدث املصوّر أمام الكامريا روياملراقب الذي ي

الذي جيري يف ساحة املسرح النوع من اللقطات هو رصد احلدث  اأهم ميزات الراوي يف هذ

 وهبذا العمل يكون القارئ يف تواصل تام مع النص املرئي. املصور

موضع يف وكأنّنا  شهدإنّ اللقطات املوضوعية جتعلنا يف اتصال مباشر مع شخصيات امل -

 املراقبة للحدث املصور دون أن نرى شخصية الراوي يف موضع احلدث املراقب.

أي لقطات صوتية لتكملة ،ة لقصائد الديوان لقطات غري مرئية جتلّت يف اللغة الشعري -

املشهد البصري وإحيائه بواسطة بعض األصوات اليت كل منها توحي لنا ببعض األشياء 

كاألصوات املخيفة أو األصوات اليت تسلب اهلدوء وتبث القلق وقد تتعلق هذه األصوات 

وبوجود هذا النوع من  ،بيعة والبشرباحليوانات أو الطيور واألشياء املتواجدة يف الط

 األصوات جعلنا الشاعر يف تواصل مع القصيدة.
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 يف ابطةن اللقطات اهلعدّ ماليت تُ ،بعض اللقطات الشعريّة لقطة ناديريف  راءت لنات -

لعلوه من منظار  ،انطباعًا خاصًا كالشعور باخلوف واهلول من الشيء أعطتنا،فالسينما 

 هذه اللقطة.

تفاصيل بعض شارة إىل اإل بواسطةلقطات ماكرو أو اللقطة التفصيلية  لشاعرا وظّف - 

هبدف نقل فضاء القصيدة للمشهد احلسي وتقريبه من  ةبصورة واضحة وشفافاألشياء 

  األشياء احلسية. يفالرؤية السينمائية اليت تقوم بالتدقيق 

احلركة  اىلجلمود قام الشاعر بنقل القصيدة احلديثة يف ديوانه من السطحيّة وا -

بعض املفردات الشعرية بصورة حسّية وملموسة وبعيدة  من خالل استثمار ، وذلكواحليويّة

من نصه  حيوّلتكنيك احلداثي واملهارة الفائقة استطاع أن وهبذا ال.عن الغموض واخليال 

صورة فيها تفاصيل اللقطات ب جلىنص صامت إىل  مفلمن يتميّز بالرؤية السينمائيّة اليت تت

 دقيقة. 
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 املصادر واملراجع

یجمهلی از رمان ده نفر قزلباش. ينمايت های اقتباس سيظرف ش(.6252) بورشبانان، علريضا -

 .20-96، صص6العدد، انرش تهایيپژوهشهایماتويادب

ات يـ ی ادبيی از آثـار غنـا  ينماياقتباس س. ش(6252)  بورشبانانني حسريو ام _____________-

یادبانمنهکهن مسرقنـدی،   يريسـندبادنامه ی ظهـ   يشـ يبا تأكيـد بـر وجـوه منا    يرسفا كيالسك

  .06-6، صص0العدد ،پاریس

ترمجـة: قاسـم املقـداد، سـورية،      .السيناريو/ فن كتابة السيناريو .م(6559توروك، جان بول ) -

 منشورات وزارة الثقافة املؤسسة العامة للسينما.

ــة يف الشــعر املعاصــ    (.م6511جــربا، إبــراهيم جــربا )  - ــاج،  مــن أوجــه احلداث ــو ، املونت ر: املونول

 .10-92، صص2بغداد، العدد جملة اآلداب،، التضمني

منشــورات وزارة دمشــق: ترمجــة: عــالم، خضــر،    .فكــرة املخــرج  .م(0460دانســينجر، كــني )  -

 .فة املؤسسة العامة للسينماالثقا

اهليئة . 6ط .رمجة: يوسف، أمحد، تيديوتقنيات مونتاج السينما والف .م(0466________ ) -

 .مية/ إدارة الشئون الفنيةالعامة لدار الكتب والوثائق القو

، 6ط .التصـوير املشـهدي يف الشـعر العـريب املعاصـر      (.م0469الرواشدة، أميمة عبد السالم ) -

 .وزارة الثقافة :األردن -عمان

، 6ط .شــعر عبــد الــرزاق الربيعــي القصـيدة املركّــزة يف  م(.0460حسـني، طــالل زينــل ســعيد )  -

 .ار للنشر والتوزيعدار احلو :الالذقية -سورية

 .م(0440 -6594التشكيل البصري يف الشعر العريب احلـديث ) (. م0442الصفراين، حممد ) -

 النادي األديب بالرياض واملركز الثقايف العريب. ،الدار البيضاء

سلسلة  ،مؤسسة اليمامة الصحفية .فنية شعر غازي القصييب/ دراسة .م(0440________ ) -

 كتاب الرياض.

يف املعاجلـات السـينمائيّة    م(.0469) ، شـاكر عجيل صاحي اهلـامشي  ؛عبد اخلالدي، ياسر علي -

 .جملة األكادميي، ائع ال جتيد رسم الكتابة" أمنوذجًشعر فائز الشرع "الوقا

اإلمارات  ، البناء الشعري املعاصرالتقنيات الدرامية والسينمائية يف (.م0464عجور، حممد ) -

 دائرة الثقافة واإلعالم. :العربية املتحدة

التكــوين للتــأليف دار  :ســوريا -دمشــق، 6ط .ديــوان غيــوم اخلشــخاش  (.م0461علــي، كنعــان ) -

 .والترمجة
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 :سـورية  -دمشق ،ترمجة: األصبحي، حممد منري .تشريح األفالم (.م0462ف. ديك، برنارد ) -

 رة الثقافة، املؤسسة العامة للسينما.  منشورات وزا

 :دمشـق  ،ترمجـة: شـنانة، عـالء    .اخلطاب السـينمائي/ لغـة الصـورة    (.م0460فينتورا، فران ) -

 منشورات وزارة الثقافة املؤسسة العامة للسينما.

 ،6ط ،مجــال ،لناصــرترمجــة: عبــد ا .كتابــة النقــد الســينمائي  م(.0442)كورجيــان، تيمــوثي  -

 .ى للثقافةلس األعلاجمل

، القـاهرة: دار  6، طاألدب املقـارن/ أصـوله وتطـوره ومناهجـه    م(، 6522مكي، أمحد ظـاهر )  -

 املعارف.

 ، ال. ت، بريوت: دار النهضة العربية. األدب املقارنم(، 6556ندا، طه ) -

بري مؤسسة التع ،6ط، منهج صناعة األفالم حِرف وفنون الفيديو م(.0462يوسف، مصطفى ) -

 .العريب الرقمي
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