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 تسثالت الديشسا في قريجة )عمى قجرأىل العدم(                                 

                         لمستشبي                                         

 0202/ 4/ 7تاريخ قبول البحث                                0202/ 3/ 7تاريخ استالم البحث 

 د. جاسع الياس أحسج

 مجيخية تخبية نيشػػ 

 السمخز

نز مكتشد أسمػبيا ودالليا، لحا يسكغ أف تتعجد  -ال سيسا الشز القجيع -إف الشز الذعخؼ     
أـ جساليا أـ مسثبل، فيسكغ قخاءة قخاءتو عمى وفق الحقل السعخفي الحؼ يخد فيو، سػاء كاف ىحا الحقل فشيا 

الشز الذعخؼ قخاءة  صػرية، تذكل الرػر الخيالية الحىشية في السخيمة ومحاولة الشطخ إلييا كػنيا 
صػرا ممتقصة أو أدوات كػنت الرػر وجعمتيا مذاىجة أمامشا، ووفقا ليحه القخاءة يتجاخل الذعخ مع الفشػف 

 متقي بيا.وي -ال سيسا الديشسا -البرخية األخخػ 

إف تجاخل الذعخ مع الديشسا جعمو يدتعيخ بعس أدواتيا وأساليبيا، وىحا مغ مدانجة الشز     
الذعخؼ ودفعو إلى تذكيل شعخؼ ججيج يزسغ لو الحزػر والجيسػمة، فزبل عغ اكتذاؼ مػاشغ الجساؿ 

ثبلت الديشسائية، والتأثيخ والجاللة، وعميو سشتعامل مع الشز الذعخؼ لمستشبي عبخ تػضيف بعس التس
ساعيغ إلى بياف دورىا في الكذف والتحميل عغ مزاميغ ومجاليل ججيجة قج يحفل بيا الشز الذعخؼ 
بػساشة استعساؿ بعس آليات الديشسا، التي قج تديع في تػجيو قخاءة الشز وتأويمو، فزبل عغ جعمو 

 أو راء.  مذاىج، آمميغ في نقل الستمقي مغ متمق قارغ أو سامع إلى متمق مذاىج

 الكمسات السفتاحية )الديشسا، الرػرة الذعخية، الشز، المقصة، الكاميخا( 

imayinatins of cinema in thep poem (  Ala Qadr Ahlelazim) The poet Al- 

mutanabi 
 

 Jassim Elias Ahmed   

General dinetorate of education-in Ninaw 

 

The poeticl text -especilly old one- is full meaningand style so we can read it in 

manuy ways according to field of knowledye either artistic or aesthete or 

throngh acting. Poetical text cold be read photostatic through imaginationthen 

trying to look at it as potoyraps , according to this way,poetwtrer intersects with 
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visual artworks especially cinema and concrs with them.                                                                         

Interseetion of poet with cinema maele it borrow some of  their styles and tools 

which forms any poetical style full of continuance besides dissovering 

aestgeticstyles,influence and meaning , so we shall deal with the poetical text of 

al- mutanabby throng employing cinematic films to dissover new meaning in the 

poetical text hoping to change the recipient from areuder or listener to aviewer 

recipient  

 Keyword :cinema,poetic image, text,the shot is in,camera  

 

 الديشسي في الذعخي 

مسا الشظ فيو أف الشز  الذعخؼ يقػـ عمى مقػمات عجيجة مغ أىسيا المغة الذعخية التي تشيس 
فزبًل عغ اعتساده عمى الرػر الذعخية التي تقدع الشز عمى بالشز لتجعمو نرًا مؤثخًا في الستمقي، 

صػر أو مذاىج أو لقصات متعجدة، وبسا أف الشز العخبي القجيع نٌز مكتشٌد ونز حي في كل زماف وال 
سيسا الذعخؼ فيػ يػلج في كل زماف، ألف حياة الشز بقخائو،وتكػف ىحه الػالدة عمى وفق رؤػ القارغ 

كالفغ  -الذعخؼ قج تداحست فيو وتجاخمت فيو الفشػف وال سيسا في أدبشا السعاصخالشاقج. وبسا أف الشز 
وعميو فإنشا نحاوؿ أف ندقط عمى الشز الذعخؼ بعس التسثبلت  -التذكيمي، السدخح، الديشسا، الشحت ...

 الديشسائية.

ػالدة،استصاع إف العبلقة بيغ الديشسا واألدب ليدت مسجة في الدمغ، فالفغ الديشسائي قخيب ال     
بسيارة عالية تأسيذ قػانيشو وتذكيل حزػره فشًا مغ جية،وفخض أداتو عمى الشز الذعخؼ مغ جية 
أخخػ،إذ إف استخجاـ األديب لمتقشيات الديشسائية  داخل العسل الذعخؼ وسيمة تعبيخية خاصة في 

جـ وجػد عبلقة صخيحة بيغ الديشسا الحجيثة والشز الذعخؼ القجيع إال أف العبلقة .وبالخغع مغ ع(ٔ)جػىخىا
بيغ الفشػف وشيجة عمى افتخاض أمكانية ىحه العبلقة نطخيًا،عبخ ما تقجمو بعس الشطخيات العامة بعّجىا 

ىحه الشطخيات المغة وسيمة تعبيخ وتػاصل وتفاعل،وىحا ما دلت عميو الجراسات المدانية والتجاولية،إذ أكجت 
وىحا يتػافق مع أركاف الديشسا )الفشاف،السػاد،السذاىج( إال  -السخسل،الشز،الستمقي -عمى أألركاف الثبلثة 

أف ىحا وحجه ال يعج السجاؿ الػحيج الحؼ تتقاشع فيو الديشسا بالذعخ،لكغ األمخ يتعمق بطاىخة محجدة وىي 
اء وتخاكيب أسمػبية وببلغة وَتمفع، وىي في ىحا تقتخب ىحه الكتابة الديشسائية بَعِجىا كتابة ليا تخكيب وبش

الكتابة ِبػساشة نطاميا المغػؼ والتعبيخؼ وسائخ أنطسشيا اإلشارية مغ المغة الذعخية خاصة عمى مدتػػ 
َتَسفرل الرػرة بالسعشى البياني والببلغي عمى أساس التسيد في الػصف والقخاءة الشقجية لستػاليات الفمع 
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ووحجاتو بيغ الرػر بالسعشى الحخفي والرػر بالسعشى السجازؼ، وحيشئح قج تحػؿ المقصات إلى ومقاشعو 
، فسغ خبلؿ المغة الذعخية والرػر (ٕ)مجازات واستعارات  وكشايات كالتي نججىا في المغة والذعخ أصبلً 

 تقل بالسمتقي مغ متمِق سامع إلى متمِق مذاىج.نحاوؿ أف نش

وبسا أف تخكيب الرػرة الذعخية يقػـ عمى التخيل الحىشي السترػر،وىحا  يجعل الرػرة الذعخية       
اقخب إلى شبيعة اإلبجاع. أما تخكيب الرػرة الديشسائية فيػ مبشي عمى تقشية الػسيط 

 البشاء يفزي إلى تقيج اإلبجاع ميسا كانت اآللة محايجة. )الكاميخا،الزػء،اآلالت،وما إلييا...(. وىحا

إف الػسيط التقشي يديع في تذكيل الرػرة الديشسائية وال يكاد يؤثخ إشبلقًا في تذكيل الرػرة      
الذعخية،فيػ يحجد إمكانات االستبجاؿ والتحػيل التي يدعى إلييا السيتسػف ِبَدْيَشَسِة الشز الذعخؼ،فالذعخؼ 

،فكبل الصخفيغ يعيج صياغة نفدو  (ٖ)ئي يتجاخبلف ويعيج أحجىسا اآلخخ لزساف نجاتيسا مغ السػتوالديشسا
لغة  بسعػنة الصخؼ اآلخخ وبأدواتو، ومغ خبلؿ الججلية يذحب أدواتو ويخدخ فائس الجاللة لمػصػؿ إلى

وسصى تدتثسخ معصيات اإلبجاع في السجاليغ ويمغي ما ىػ تقشي فييسا معًا.فالذعخؼ يدتعيج اكتشازه 
 .(ٗ)واختدالو الجاللي والديشسائي يجج وسيمة الذعخية لمتخمز مغ شابعو التقشي

جع الديشسائي فخصة إيجاد إف تعجد القخاء و التأويل الحؼ تفخضو القريجة الحىشية يسشح السب    
السعادالت السشاسبة مغ دوف أف تفخض عميو برخيًا، وىحه الحخية تتيح السجاؿ لييسشة شعخية الديشسائي 
في صياغة سيشسة الذعخؼ، وىػ ما يشقح الشز برػرتيو الذعخية والديشسائية مغ رتابة التحػيل وسحاجة 

تقجـ أف الشز الذعخؼ لو تأثيخه الخاص وبمغتو عمى الديشسائي، فزبًل عغ سصػتو . يتبيغ مسا (٘)السعادلة
المغػية والحدية التي تفخض عمى السشتج اختيار السذيج أو الرػرة أو المقصة السشاسبة والتي تشاسب مع 

 الرػرة الذعخية.

و الشاقج الحجيث فيػ  تبجو المغة الديشسائية واإلفادة مغ حخفيات العسل فييا وسيمة تعبيخية تتشاسب
يخوـ نقج قريجتو عمى أساس الجراما الذعخية مغ خبلؿ تقصيع القريجة الى مذاىج وصػر ولقصات. 
( لمستشبي أف نجعل الػصف فييا عمى وفق بشية درامية  ونحغ نحاوؿ في قريجة )عمى قجر أىل العـد

 بتغميب الفعل الذعخؼ بػصفو شعخية مألػفة.

 عخية أواًل: الرهرة الديشساش

تعج الرػرة نػاة الشز الذعخؼ،وذلظ العتسادىا عمى الكذف داخل نطاميا اإلشارؼ كسا يعج الفمع 
. (ٙ)كتابة بالرػر. ولغة الديشسا لغة صػر ومذاىجة، ليا مفخداتيا وبياناتيا وديباجتيا وقػاعجىا ونحػىا
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. فالذعخ (ٚ)عمى الرػرة ال الكمسة فيي تسمظ قجرات ىائمة في التخريز والتعيغوالف نقج الديشسا يقػـ 
يعتسج عمى الرػرة التي تعج الكمسات السشصػقة أداة تعبيخىا  الدسعي، في حيغ أف الرػرة نفديا ىي أداة 

. وبيحا يتأكج أف "الذعخ فغ (ٛ)ق االنتقاء الستشاوبالتعبيخ البرخؼ فالدسع والبرخ يذتغبلف عغ شخي
سبلحو الكمسات يدتخجميا بغخض التأثيخ الشفدي والفكخؼ عمى الدػاء، بيشسا الديشسا فغ أداتو الترػيخ 

أف يمجأ إلى شخيقة  –حيشئح  -الذعخيدتخجمو بغخض التػضيح والعخض السباشخ لؤلشياء ... ليحا عمى 
. وعميو تكػف (ٜ)أخخػ ولتكغ وقع األثخ الجسالي عمى الشفذ حتى ال يقع في خصأ ترػيخ الجساؿ السجدأ"

الرػرة غاية الفشييغ ومبتغاىسا لتكػيغ رؤية فشية في عسمية أبجاعية تؤدؼ صػر برخية تستاز بسيدات كل 
. سػاء كاف عسبل مكتػبا أو مخئيا فكبلىسا عسل (ٓٔ)فغ تحسل سساتو وتسثل رسالة عغ عسل فشي محجد

. يشتج عغ ىحه (ٔٔ)فشي وىػ بالزخورة نتاج لجيج بذخؼ أُعج ليدتستع بو الستمقي في لحطة شعػرية معيشة
المحطة الذعػرية عشج تحوؽ العسل إحداس بسا فيو مغ الجساؿ أو مؤثخات عاشفية أودعيا الفشاف في 

. وألف الرػرة (ٕٔ)عسمو الفشي فتشتقل ىحه األحاسيذ إلى الشطخ والدساع مغ خبلؿ فيسو لمعسل الفشي
واسع االنتذار في مجاالت الثقافة العسمية واألدبية والفشية وتتعجد تعخيفاتو باختبلؼ شبيعة الحقل مرصمح 

السعخفي الحؼ يدتعسمو. فيي في الذعخ "مجسػعة الكمسات التي ترف مذيجًا معيشًا مغ مذاىج الحيمة 
. في حيغ أنيا (ٖٔ)خ الرػرة")عبخ( األدوات الببلغية والبيانية السعخوفة باإلضافة إلى إدخاؿ الخياؿ لتثػي

في الديشسا "إمكانية تسثيمية تسمظ القجرة عمى التػاصل بأكثخ مغ لغة، فيي تشيس باألساس عمى استثسار 
. (ٗٔ)والػاقعي والتخييمي"مجسل الػسائط واإلمكانيات التعبيخية، السخئي مشيا والحىشي السحدػس والسجخد، 

مغ ىشا تبجأ عسمية التذابو واالختبلؼ في كػف الرػرة عتبة تجاخل بيغ الذعخ والديشسا. تطيخ الرػرة 
إف كاف يقػـ أصبًل عمى  في الذعخ ضسغ خصابو الحؼ تطيخ فيو الفعالية الترػيخية بأقرى درجاتيا

.بيشسا تطيخ في الترػيخ عشجما يزع أشكالو أماـ (٘ٔ)اإليحاء بالكمسات وىي نقصة يتفػؽ فييا عمى الفمع
العيغ عمى نحػ واقعي وىشا نقصة التجاخل الثانية "ألف صػر الذعخ تفتقج إلى التذابو وال تفتقج إلى 

؛ لحلظ إف الكمسة نطاـ سيسيائي في حيغ أف الرػرة (ٙٔ)اف عبخ حاسة البرخ كسا يفعل الترػيخ"الػجج
نطاـ برخؼ، ليحا فأنشا عشجما ندتقبل صػرة تعتسج عمى الكمسات فإف العيغ تديخ في أثشاء القخاءة في 

ستجابات مغ أىسيا اإلحداسات البرخية عشج قخاءة عسميات متدابقة تجرؾ بيا الكمسات فتحجث ا
. إف التقجيع الحدي لمذعخ يجعمو قخيبًا مغ الديشسا ومذابيًا ليا بالترػيخ والرياغة والتأثيخ (ٚٔ)الكمسات

. "فالترػيخ شعخ صامت والذعخ (ٛٔ)والتمقي إف اختمف عشو في السادة التي يرػغ مشيا ويرػر بيا
ترػيخ ال يخػ وكبلىسا يدعى لسحاكاة الصبيعة بقجر ما يتاح  لو مغ شاقات وإمكانات وىسا يتداوياف في 

.وباستعارة الفشييغ ألدوات بعزيسا بعزًا يطيخ التجاخل بيشيسا، (ٜٔ)القجرة أيزا عمى الجػانب األخبلقية
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وإف كاف كيشػنة الذعخ لغػية وأف الكمسة ميسا قيل فييا وأريج ليا فيي ليدت أداة ترػيخية خالرة، إال 
أنيا قادرة عمى أف تشقل لشا وتزع نرب أعيششا مذاىج مرػرة كتمظ المقصات التي ترشعيا 

.فالرػرة الديشسائية تحاوؿ االنتقاؿ بالرػرة الذعخية مغ تأمبلت خيالية إلى تأمبلت تسثل (ٕٓ)شساالدي
وجػدا داخل الحقل الديشسائي، ولػ أف ىحا الػجػد يحتفع بػىسيتو وتخياالتو،  إذ ال واقع حكيكيا لو، ولكغ 

يشسائية تحاوؿ أف تخمق لو واقعا أخخ داخل الػاقع، واقعا مختداًل لمػاقع بػاسصة اختداليا الرػرة الد
. مسا يفزي إلى إمكانية التعبيخ بالرػرة وعجىا (ٕٔ)لعبلقات الدماف والسكاف تقجـ نسػذجا لمعالع الػاقعي

 الػسائل التعبيخية والتػضيحية. أنجع

يقػؿ دؼ سػسيخ" إف لمكمسة جانبيغ: ماديا ومعشػيا، فالسادؼ: الجاؿ وىػ الرػرة الذعخية، وأما 
السعشػؼ: فيػ السجلػؿ وىػ الرػرة الخيالية التي تقجح في الشفذ عشج ورود الجاؿ عمييا، والحق إف صػرة 

ومجلػؿ فالجاؿ ىػ الرػرة الذكمية التي تتجمى عمييا الحخكة، الحخكة الجدجية كحلظ أمخىا، إذ إف ليا داؿ 
حخكة اليج أو الكف أو الحاجب أو الػقفة،وأما السجلػؿ فيػ الرػرة التي تدتخفج داللتيا مغ الجاؿ 

مغ عالع السحدػسات  -ه وعػاشفوخػاشخه ومذاعخ  -.فيي مخكب تعبيخؼ يشتكيو الذاعخ(ٕٕ)الحخكي"
.والمغة الذعخية ىي األداة الصبيعة (ٖٕ)السصمق ليكذف عغ حكيقة السذيج الحؼ يخوـ إيرالو الستمقي

ىع لمذاعخ في بشاء السذيج أو الرػرة وتحفيدىا البرخؼ والجسالي، والكتابة السذيجية في الذعخ ىي مغ أ 
العشاصخ الجاذبية التي يدتصيع الذاعخ تزسيشيا نرُو، محاواًل أف يذكل ويبشي حجثًا افتخاضيًا في الدماف 

.ويسكغ تتبع ىحه الحاالت في الذعخ (ٕٗ)والسكاف أو وصفو ترػيخيًا عاليًا لحجث أو لذخرية أو لحالة
 القجيع. العخبي

وبسا أف الشز الذعخؼ يستاز بالثخاء الفشي وبعشف الخصاب والسيسا الحجيث، وبانفتاحو عمى 
الفشػف األخخػ فقج استفاد الذعخاء السعاصخوف مغ ضيػر الديشسا ومغ تقشيات ىحا الفغ في تذكيل صػرىع 

 الذعخية الجاذبة عغ شخيق المقصات والسذاىجة والسػنتاج.

خب مغ الديشسا،فإذا كانت الديشسا في إحجػ تجمياتيا سخدية مخئية فإف الذعخ لقج بجأ الذعخ يقت
بجأ محكيًا متزسشًا عشاصخ سخدية، إف غاية الذاعخ أف تربح قريجتو صػرة تشصبع في الحاكخة، وىػ 
السصسػح نفدو الحؼ بات يخاود صانع الديشسا مشح اكتذاؼ الكاميخا،بأف تتحػؿ الرػر الستحخكة في شخيط 

 .(ٕ٘)ئي إلى القريجة تيد وججاف الستمقيمخ 

فالذعخ والديشسا كل لو فزاؤه الخاص لكشيسا يتجاخبلف باندجاـ الشز الذعخؼ السرػر مغ 
المقصة الترػيخية،فالذعخ يعتسج عمى الحيد الخيالي بعجًا تشفيحيًا،بيشسا الديشسا تعتسج الحيد السكاني لمتشفيح. 
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.وىحا ما (ٕٙ)شطخ إلييا عبخ األدوات والخمفيات يسكغ أف نخػ الذعخ ترػيخًا،والترػيخ شعخاً فسغ خبلؿ ال
نججه عمى وجو ما في القريجة العخبية القجيسة عشجما تشجمج ىحا األدوات مع بعزيا، مسا يسشحشا الفخصة 

 اس.أف نتمقاه عبخ الحػ 

إف الخصاب األدبي يسشح الستمقي حخية كبيخة في إشبلؽ نذاط السخيمة، لترػيخ أبعاده 
ومقتخباتو،في حيغ يشصػؼ الخصاب الديشسائي عمى االقتراد في تخيل الحيد، يفخض فيو السخخج حجود 

فيسيا،كسا الشذاط التخيمي،وكحلظ فإف الستمقي ال يدتصيع أف يعيج قخاءة بعس الفقخات التي يتعدخ عميو 
 .(ٕٚ)قج يدتصيع لػ كاف يقخأ قريجة شػيمة

إذف البج مغ تػفخ فزاء زماني ومكاني،إذ إف كل حجث مقتخف بدمغ، وىكحا يتػلج الفزاء الحؼ 
ال كسا ىسا في الػاقع، ولكغ كسا يتحققاف داخل الشز مخمػقيغ ىػ"أداء يذتسل عمى السكاف والدماف 

 .(ٕٛ)ومحػريغ مغ لجف الكاتب،ومديسيغ في تخريز واقع الشز وفي ندج نكيتو"

تذعخ أنظ تذاىج وبسا أف المغة الذعخية العميا ىي تمظ المغة السذتخكة بيغ الفشػف،تقخؤىا ف
فمسًا،وتدسعيا وكأنظ في حزخة مػسيقى،وتتأمل فييا وكأنظ أماـ لػحة،وعشجما تقصعيا كسذاىج لتجخميا في 

.تػجب عميشا اإلفادة مغ الفغ الديشسائي والذعخؼ،جاعميغ مغ القارغ (ٜٕ)نز أخخ تكػف مكتفية السعشى"
ع إلى قارغ مذاىج،وعميو فإف الذاعخ سػؼ يأخح دور السخخج والسشتج في أغمب األحياف مغ قارغ سام

 والرػر.

 

 أواًل:أبعاد الرهرة

تختبط أبعاد الرػرة ارتباشًا وثيقًا بداوية الشطخ لحا تتزسغ زوايا الترػيخ ىحيغ العشرخيغ 
جء عسمية الترػيخ أال وىػ ما الخاصيغ بالرػرة معا،وىشاؾ مغ السرػريغ مغ يقجـ سؤااًل ميسًا قبل ب

ىي السداحة الكافية السصمػبة بيغ الكاميخا وبيغ العشرخ الحؼ تقػـ بترػيخه ؟ وما ىي درجة التقخيب 
السصمػبة لترػيخ أمخًا ما ؟ فكمسا اقتخبت مغ العشرخ الحؼ تقػـ بترػيخه كمسا مؤل ىحا العشرخ إشار 

. إذ يقع تحجيج مداحة (ٖٓ)بترػيخه ازداد تأثيخه الرػرة وكل ما وضحت تفاصيل العشرخ الحؼ تقـػ
الرػرة وبعجىا عمى عاتق السرػر ومجيخ الترػيخ ألنيسا السدؤوالف عغ أخخاج الرػرة وإضيارىا مطيخًا 

. إذ تتػازػ الرػرة في الديشسا والخواية مع المقصة في عبلقتيا في السدافة الترػيخية التي تتحكع (ٖٔ)حدشاً 
ػرة القخيبة ججًا والرػر القخيبة والرػر الستػسصة والرػر البعيجة والرػر ببعج الرػرة فتشاوؿ الر
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.وىشا تججر اإلشارة التي تسثل ىحه التقشيات في الرػرة الخوائية )الثابتة( أكبخ مغ تسثمو في (ٕٖ)البعيجة ججاً 
 اوؿ السدافة الترػيخية عمى الرػرة مغ دوف المقصة.المقصة )الستحخكة( لحا فإنشا قرخنا تش

 الرهرة القخيبة -1

تكػف مدافة االلتقاط في الرػرة القخيبة أبعج بقميل مغ مدافة الرػرة القخيبة ججًا بحيث تطيخ   
تحجد .لكشيا ال (ٖٖ)بالرػرة الذخرية مشترف الجدع العمػؼ أو الدفمي أو حتى تبيغ الخأس والكتفيغ

التفاصيل بجقة كسا ىػ الحاؿ في الرػرة القخيبة ججًا،كسا يسكغ أف"تذتسل الرػرة قميبًل مشغ التفاصيل 
مثل الزخوريات أو أثاث الجيكػر التي تع استخجاميا إما إلغخاض ترػيخية وتكػيشية أو مػضػعية أو 

تجاوؿ ىحا الشدق مغ الرػر في قريجة الستشبي ومغ األبيات التي احتػت  .وتع(ٖٗ)أغخاض تتعمق بالقرة"
 :(ٖ٘)عمى الرػرة القخيبة في نز الستشبي قػلو

 وقفُت وما في السهت شٌك ِلهاقف    كأنك في جفن الخدى وىه نائم

 باسمتسخ بك   األبصال  كمسى   ىديسة     ووجيك  وضاح  وثغخك                 

نمحع في الرػرة ابتعاد الكاميخا)عيغ الذاعخ( عغ الذيء السشطػر إذ نجج فيو اتداعًا واضحًا في تفريل 
الرػرة وغسػضًا في آف واحج،فيي واضحة في ترػيخ وقفة السشطػر )سيف الجولة( ووجيو، في السعخكة 

يو السشطػر وىػ يدتبذخ وكيف كاف رابط الجأش،والسػت يحيط بو لكغ يتخصاه،ثع يشتقل إلى ترػيخ وج
ليرػر لشا ثغخ السشطػر   -عبخ التدويع  -بالشرخ عبخ صػرة وجيو السذخؽ،ثع يقخب لشا الرػرة أكثخ

وىػ يبتدع غيخ متييب مغ ىػؿ السعخكة، حتى أف اليبلؾ قجر شجاعتو وبدالتو، فأعخض عشيا وغفل 
خيز الحؼ استعسمو الذاعخ في صػرتو بالشػـ فدمع سيف الجولة. وما ساعج عمى تقخيب ىحه الرػرة التذ

االستعارية، فقج أضفى الحخكة والحيػية إلى صػرتو، فالرػرة ندعت "إلى التخمز مغ جسػدىا فخاحت 
تبحث عغ شكل ججيج، وكاف ىجفيا اإلنداف في أفعالو وأعسالو ومطاىخ حيػيتو ونذاشو، فػلجت مغ 

 .(ٖٙ)ضاعشكمييا الدابقيغ شكميغ ججيجيغ يختبصاف في ىحه األو 

أما الغسػض الحؼ رأيشاه قج شاب ىحه الرػرة فيػ لع يػضح تفاصيل وجػه العجو وكيف بجت مغ 
شجة الخػؼ وىػؿ الػاقعة، كسا أنيا لع تػضح ليأة جخاحيع، فالجخيح والسيدوـ يدتمـد صػريًا أف يكػف 

 مرفخًا وعيػف باكية.وجيو عبػسًا 
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إف الرػرة القخيبة ال تفرح عغ تفاصيل دقيقة في ىحه الرػرة الذعخية، ألنيا ابتعجت عغ 
الذيء السخئي )األعجاء( بعس الذيء، ألنيا ركدت عمى أجداـ العجو وعمى وجػىيع وىػ ما تذاغل 

ج الفدع والخعب والسػت عبخ عميو الرػرة القخيبة. نمحع أف الرػرة القخيبة لعبت الجور الخئيذ في ترعي
ترػيخ الجشػد في حالة انيداميع، فزبًل عغ بياف عـد األميخ في مػاجية أعجائو، وبػاسصة الرػرة 
القخيبة تبخز عجستو )عيغ الذاعخ( بذاشة وجيو السخئي والتقاط صػرة لثغخه الباسع ووجيو الػضاح السفعع 

 ع أثخ حػافخ الخيل وترادـ الخجاؿ.بالبياض، مع أف السذيج عريب ومميء مغ مثار الشق

 الرهرة الستهسصة -2

ويقرج بالرػرة الستػسصة في السدافة تمظ الرػرة التي تؤخح لمسادة الرػرة مغ مدافة متػسصة 
اعتيادية فبل ىي بالقخيبة وال بالبعيجة في الػقت نفدو، ألنيا تقع في مشترف السدافة بيغ الرػرة البعيجة 

بيغ الرػرة القخيبة ججًا والرػرة البعيجة ججًا وىي تكذف معطع التفاصيل الجدج والرػرة القخيبة أو 
. لحا فإف األمخ مترل بالترػيخ الذخري وبجاًل مغ عخض الجدع كامبًل (ٖٚ)والييئة لمذخرية عسػما

سصة الجدع مغ الخكبة فسا فػؽ وىي مغ أكثخ السدافات كسا في الرػرة العامة والبعيجة تقجـ الرػرة الستػ 
، ويعج ىحا الشدق الرػرؼ مغ (ٖٛ) الترػيخية شيػعًا في الترػيخ الديشسائي إذ يتع اختراره إلى )ـ.ـ(

في القريجة إذ تسثل الحػار  أكثخ الرػر استعسااًل وتجاواًل في قريجة الستشبي لتكاثف الصابع الجرامي
 :(ٜٖ)والذخريات واألماكغ واألحجاث. ومغ الرػر متػسصة السدافة في القريجة قػؿ الستشبي

 نثختيم    فهق     األحيجب    نثخًة      كسا نثخت فهق العخوس الجراىم

 تجوس بك الخيل الهكهر عمى الحرى     وقج كثخت حهل الهكهر السصاعم

ىحه الرػرة فييا وصف لقتل أعجاء السسجوح، فيحه الرػرة لع تشقل لشا تفاصيل دقيقة ججًا إال أنيا اشتسمت 
عمى أكثخ مسا تذتسل عميو الرػرة القخيبة أؼ اشتسمت عمى نصاؽ أوسع لذكل وحجع السشطخ اليو، فيي 

بعثخه في نػاحي عجة صػرة متػسصة تزسشت صػرة جثث القتمى مغ األعجاء فػؽ جبل األحيجب، وىي م
مغ الجبل،مسا جعمت القارؼء وكأنو يشطخ إلى صػرة فػتػغخافية التقصت في أثشاء السعخكة،وقج أكدبت 
ىحه الرػرة السكاف )الجبل( داللة أساس في الشز عسػمًا، إذ جعل السشتج )الذاعخ( مغ ىحا الفزاء 

لذعخية، حتى عشجما يعتسج الذاعخ لبياف السكاني مدخحًا لؤلحجاث والذخريات التي تقػـ عمييا صػرتو ا
حاؿ جثث القتمى في السقاشع اآلتية )نثختيع فػؽ األحيجب، كسا نثخت فػؽ العخوس الجراىع،وقج كثخت 
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حػؿ الػكػر السصاعع(، فالجالة السكانية أثبتت البجاية الذعخية لشياية تخاجيجية، حيث تتبع أعجاءه في 
 ر الجارحة فقتميع ىشاؾ وتخكيع شعامًا لمصيػر الجارحة وأفخاخيا.رؤوس الجباؿ حيث تػجج أعذاش الصيػ 

وفي ىحه الرػرة تطيخ السدافة الترػيخية بيغ الشاضخ)الذاعخ( والسشطػر )جثث القتمى،أوكار 
الصيػر( متػسصة بيغ القخيبة والبعيجة، فقج بقيت متػسصة تغصي معطع التفاصيل التي كانت مسثمو فػؽ 

(، ولػ الحطشا الرػرة مغ ججيج لخأيشا أف الذاعخ ال يقتخب مغ الػجػه واألجداء، جبل األحيجب )السدخح
وإنسا كاميخاتو )عيشو(تختدؿ السذاىج والمقصات وتتػسط في االبتعاد عشيا لتذسمو أكثخ في الػصف 
 والكذف والتحميل، فالشرخ البج لو مغ حفل وىحا الحفل يحتاج إلى ديكػر وإضاءة ومدخح، وقج امتج ىحا

السدخح عمى مشافح الجباؿ مدتعيشًا بزػء الذسذ بقػلو ( إذا بخقػا (، في ترػيخ ىحا السذيج )مذيج 
الشرخ(، بل إف الصبيعة كميا راحت تدىػ بيحا الشرخ )األرض( أؼ جبل األحيجب، الكائشات ) فخاخ الفتخ 

ة وشخاستيا بالعخس، وقجمت في وكػرىا، العكباف التي فقجت مخالبيا(، وىحه الرػرة قجمت لشا ىػؿ السعخك
لشا جبل األحيجب بالعخوس التي تتشاثخ حػليا الجراىع وىػ ما حل بالعجو مغ ىديسة وتفخيق لمجثث 

 والرفػؼ.

إف السػاقف الجرامية التي بجت في ىحه الرػرة كاف لمتذبيو دور جمي في إضيار الجالالت 
، فيحا التذبيو وضع (ٓٗ)ة في الفيمع الديشسائيالسجازية بسػضع الحقائق التي مغ السفخوض أف تكػف واقعي

، عبخ الترػيخ والمقصات السخيعة لمسذاىج التي  حالة الحعخ والخػؼ واليػاف التي انتابت جير الخـو
 صػرت حاؿ األعجاء.

 الرهرة البعيجة -3

ة )البعيجة ججًا( فالرػرة البعيجة أقل يختمف ىحا الشدق مغ الرػر)الرػرة البعيجة( عغ الرػر 
إدراكًا لمبيئة السحيصة  إذ ال تكذف ىحه السدافة أشياء دقيقة كسا ىػ الحاؿ في الرػرة القخيبة والقخيبة 

، إذ (ٔٗ)ججًا ولكشيا شبيعة الحخكة الجدجية مع إدراؾ أقل لمبيئة السحيصة بسػضػع الترػيخ أو مادتو
 تتحجد مدافة الرػرة البعيجة أو الكبيخة وىي صػرة بيغ الرػرة الستػسصة والرػرة البعيجة .

تتزسغ قريجة الستشبي ) عمى قجر أىل العـد ( صػرًا تع التقاشيا مغ مدافة  بعيجة ولخبسا بعيجة 
 ججًا وتسثل ذلظ في قػلو :

 أنك ُزرَتيا               بُأمَّاتيا وىي العتاُق  الرالدمُ تظنُّ فخاُخ الفتِخ              
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ى في الَرِعيِج األراقمُ   ْيَتيا  ببصهنيا               كسا َتَتَسذَّ  .(ٕٗ)إذا َزِلًقت  َمذَّ

تذيخىحه الرػرة صخاحة إلى أنيا ممتقصة في مدافة بعيجة في قػلو: )تطغ فخاخ الفتخ* أنظ زرتيا 
بأماتيا( وىي الخيػؿ البعيجة والتي تخػ مغ بعيج أميات فخوخ الفتخ لرغخ حجسيا، فيي التطيخ بيحا 
الحجع الرغيخ إال إذا كانت السدافة الترػيخية بعيجة،كحلظ تسثيمو صعػدىا الجبل بسذية ) الحيات(، 

والسدافة  مكغ الذاعخ مغ الػصف والكذف عغ صعػبة السكاف ووعػرتو في ىحه الداوية الججيجة
الترػيخية، فيػ لع يجخل في التفاصيل الجقيقة لمخيل كالمػف أو الػجو أو الدخوج التي عمييا، لكشو وصفيا 
بالعسػـ، فيػ يخاىا مغ بعيج، والسذاىج مغ بعيج في الغالب ال يخػ األشياء إال سػداء وليحا شبييا 

، فاستخجاـ الشاضخ ليحا المػف (ٖٗ) ػد واألبيس(بػػػػػػ)األراقع(، وىػ نػع مغ الحيات تتمػف بالمػنيغ )األس
)األرقع( داخل الذخيط الذعخؼ داللة إبعاد السكاف و ديكػريتو، ألف استخجاـ المغة لمػف "تحجد الكيفية التي 

، وبسا أف الذاعخ قج السح إلى المػف األسػد، فأف قيسة اإلخخاج (ٗٗ)نجرؾ بيا العالع الحؼ يحيط بشا"
الذعخؼ، تؤشخ إلى ىػؿ السكاف وشجة وعػرتو مسا جعل الشاضخ يدحب أف الخيل تدحف عمى أكتاؼ 

، وإذا ما اجتسعت الخؤيتاف الخارجية )الدحف( والجاخمية )الدخعة الجبل حخصًا عمى إدراؾ العجو ومبلحقتو
والحخص( عمى المحاؽ بالعجو، "فأنشا سشجرؾ أىسية التسازج المػني بيغ البياض والدػاد الحؼ حخؾ الفاعمية 

بلؿ رمدية ىحيغ المػنيغ جعمت القارغ ) . فسغ خ(٘ٗ)الذعخية لمسذيج ووسع فزاءاتو الفشية والجاللية مع "
الستفخج ( يذاىج الجخأة والذجاعة التي يترف بيا سيف الجولة وجشػده، والزعف واالنصػاء والتخاذؿ 

 الحؼ يعاني مشو العجو.

لقج شسمت ىحه الرػرة عجدا مغ السعالع التي استصاع الذاعخ اكتذافيا ووصفيا مغ بعيج إذ لع 
يقة لمجير وشسل الرػرة بالعسػـ والكمية مغ دوف تخريز األشياء فقج قاـ يجخل في التفاصيل الجق

بػصف الخيل وسخعة جخييا وراء العجو والجشػد القتمى، مغ مدافة ترػيخية بعيجة، وليحه السدافة البعيجة 
غخافيا السكاف اقتخاف بسا يحيط بالكاميخا )البيئة السحيصة ( لكشيا مع ذلظ ال تعصي بعجًا رؤيػيًا بعيجًا ججًا لج

 والسحيط الخارجي وذلظ الف الخؤية تؤمغ السدافة البعيجة ججًا.

 ثانيًا: زوايا الشظخ

إف زوايا الخؤية أو الشطخ في الترػيخ كثيخة ومتشػعة، إذ إف ىشاؾ زوايا عجيجة في الترػيخ، 
ي  تع استخجامو ولكشيا اقترخت في البجاية عمى نػع واحج مغ ىحه الدوايا يعخؼ بالترػيخ الفػتػغخاف

 Eyeبكثخة وإفخاط وىػ السدتػػ نفدو الحؼ استخجمو الفغ التذكيمي في الخسع وىػ مدتػػ )زوايا الشطخ
level أؼ بسدتػػ العيغ الشاضخة ومع ضيػر الديشسا بجأت تتحقق مدتػيات ججيجة في زوايا الترػيخ )
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لحؼ يخيج تقجيسو إذ قجـ مدتػيات كثيخة بحكع الخؤية التي يرشعيا السخخج الديشسائي في بمػرة السػضػع ا
استخجمت في الديشسا مثل: السدتػػ السختفع أو الداوية السختفعة )عيغ الصائخ( والسدتػػ السشخفس أو 
مدتػػ الشطخ أو زوايا جانبية أخخػ، والشظ أف ىحه الدوايا السختمفة تكدب الفمع شابعو ومجلػلو 

، وقج أفادت الخواية كثيخًا مغ ىحا التصػر (ٙٗ)ذاىج( بذكل كبيخالديكػلػجي الحؼ تفاعل معو القارغ )الس
الديشسائي عمى مدتػػ زوايا الشطخ إذ "تبقى زاوية الترػيخ التي يمتقط الدارد مشيا لقصاتو إحجػ اآلليات 

سػع الكيفيات ألتي الجالة، والسبلحع أف الخصاب الخوائي يدعى إلى بث دالالت يسكغ استخبلصيا مغ مج
تسثل في  -بػصفيا كيفيا أو آليات إلنتاج الشز -يشتج بيا الشز، إال أف مػضػع المقصات والدوايا

ترػيخ الباحث دالالت جدئية في ىحا الشز، تديع في مجسػعيا في إكساؿ الجالالت الكمية لمخصاب 
، وبحلظ انفتحت الخواية عمى الديشسا لتشيل مغ تقشياتيا وأسمػبيا ومعالجتيا (ٚٗ)الخوائي كامبًل "

 لمسػضػعات واألفكار.

ويتبيغ بعج اإلشبلع عمى معطع الجراسات الديشسائية واألدبية في ىحا السجاؿ ومقارنتيا ومعايشتيا 
السػنتاج وزوايا الشطخ، إف ىشاؾ  بالخصاب الخوائي إلدوار الخخاط وال سسا مغ الدوايا التي تخز مػضػع

خسذ مدتػيات متشػعة ومختمفة مغ الدوايا والخؤػ الترػيخية، يسكغ ليا أف تحيط بالسادة الحكائية 
لمرػرة مغ جػانبيا كميا ولكل زاوية أو شخيقة أثخىا الخاص الحؼ تزيفو إلى الرػرة أو المقصة، فيي ال 

صػف والسؤلفػف إلى تػضيفيا في نرػصيع وسيشاريػىاتيع تدتخجـ بصخيقة اعتباشية وإنسا يعسج القرا
، وىي الداوية األمامية )في مدتػػ السشطػر( والداوية الخمفية )في مدتػػ السشطػر( والداوية (ٛٗ)وأفبلميع

 السختفعة )عيغ الصائخ(.

 السشظهر( الداوية األمامية )في مدتهى  -1

يكػف ىحا الترػيخ في ىحه الداوية مغ األماـ، وىي مغ أكثخ الدوايا استخجامًا لجػ السخخجيغ   
ه الداوية ، وليح(ٜٗ)وىحا الػضع ىػ األكثخ شبيعية فيسا يتعمق بالكاميخا مغ وجية نطخ الستفخج أو السذاىج

وضيفة المقاء فيي تعصي االنصباع بأف الذخرية السعخوضة تتػجو مباشخة نحػ الستفخج إذ تذعخ 
،إذ تتسيد ىحه الداوية الترػيخية بأنيا تقابل السادة (ٓ٘)بالحرار أو الثقة و االشسئشاف في الػقت نفدو

السرػرة وىحا يعصييا فخصة حكيكية في الكذف عغ أكثخ التفاصيل البارزة في الذخرية أو الذيء الحؼ 
 يقابل الكاميخا أو الجسيػر.

تتسيد ىحه الداوية الترػيخية بأنيا مقابل السادة السرػرة وىحا يعصييا فخصة حكيكية في "الكذف   
، تسثمت ىحه (ٔ٘)حؼ يقابل الكاميخا أو الجسيػر"عغ أكثخ التفاصيل البارزة في الذخرية أو الذيء ال
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( في أبيات عجيجة تبايشت فييا أحػاؿ الرػرة السمتقصة  الداوية الترػيخية قي قريجة )عمى قجر أىل العـد
 لمذخريات و األشياء واألماكغ والسعخكة، والجير، ومغ ذلظ قػؿ الذاعخ:

 أتــــهك   يجخون     الحجيج    كأنيــم      ســـخوا بجياد    مالين   قهائم   

 إذا  رقــــها لم تـــعخف  البيس    مشيم      ثيابيم    من مثميا   والعسائم   

 خـــسيذ بـــذخق األرض والغخب زحفو      وفــي أذن الــجهزاء مــشــو زمـــازم                

اَث إال التخاجمُ                   .(ٕ٘)تجسع    فيو    كّل     لدن    وأمة      فــســا ُيـْفـــِيـــُم الــُحــجَّ

تسثل ىحه الرػرة التي قجميا الذاعخ )السرػر( أنسػذجًا حيًا لسا يعخؼ بالداوية األمامية اللتقاط 
بػصفيا عغ شخيق الخؤية العيانية لمجير، فيػ نقل صػرة وىي باألساس عغ صػرة متخيمة قاـ الذاعخ  

لشا تفاصيل الجير في الرػرة في صػرة  أمامية، ألف الرػرة ممتقصة )مػصػفة( مغ مكاف يسشح الذاعخ 
أف يقف عشج التفاصيل الجقيقة، فيػ يرف الخيػؿ والجيػش السجممة بالحجيج وكأف ىحه الجياد والخيػؿ 

و لمباسيع وألسمحتيع، وترػيخه لكثخة الجيذع وما تجسع فيو مغ األقػاـ ليذ ليا أقجاـ، فزبًل عغ وصف
 الستعجدة جعمتيع يحتاجػف متخجسا لفيع الحجيث فيسا بيشيع.

إف الػصف السفرل لمرػرة الستخيمة ورد فيو ما يؤكج ترجر الداوية وتػسصيا األمامي في 
انية الذاعخ الفشية في تكييف بشيتو الذعخية االلتقاط )أتػؾ يجخوف الحجيج، إذا بخقػا...( فزبًل عغ إمك

دراميًا عشجما يشتقل بذكل تجريجي مغ المقصة العامة لمجير أو البعيجة إلى المقصة القخيبة في وصفو 
 تعجد الميجات(. وما يؤكج ىحه الداوية األمامية شخوؽ الذسذ إذ يقػؿ: -)لمباس والخػذ

 يم من مثميا والعسائمُ إذا بخقها لم تعخِف البيس مشيُم      ثيابُ 

التي إذا أشخقت تكدخت خيػشيا عمى حج الديػؼ والجروع فمسعت لجرجة أف الخائي ال يدتصيع أف يسيد 
الديػؼ مغ غيخىا. وىحا يعشي أف الجير أماـ الذاعخ والذاعخ مدتقبل شخوؽ الذسذ إذ الداوية األمامية 

الذاعخ، فيػ يحاوؿ أف يشقل ويتحجث عغ قػة  عكدت بذكل مباشخ الخغبة الحكيكية التي كانت تجور لجػ
االستعجاد ووفخ العجد مغ الجير والعجو مػجيًا ىحه الرػرة إلى سيف الجولة؛ لحلظ استجعى الذاعخ ىحه 
. نمحع أف الرػرة الذعخية مغ خبلؿ ىحه الداوية قج  الداوية بكػنيا الداوية السثمى في ترػيخ جير الخـو

ذلظ أف "تأثيخ التذبيو السخئي يدداد تأثيخًا إذا كاف جدءًا في تكػيغ القرة  مؤلىا الخياؿ حزػرًا واسعاً 
، فالذاعخ عشجما استجعى ىحه الداوية في وصف الجير، ليؤكج لديف الجولة أف السعخكة معقجة، (ٖ٘)"

حا الجير ويجعل األنطار عميو أمخًا عطيسًا الذاىج. مغ ىػؿ ى -الدامع –كحلظ ليحبذ أنفاس الستمقي 
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 يدتحق الثشاء والتقجيخ.
 الداوية الخمفية )مدتهى السشظهر(: -2

وىي الداوية التي يتع فييا ترػيخ الذيء كأف يكػف شخرية مغ الخمف وىي زاوية الخؤية مغ 
، وىي زاوية معكػسة لمداوية األمامية السحكػرة آنفًا، إف حخكة (ٗ٘)الػراء إذ يتع ترػيخ األشياء مغ ضيخىا

، عبخ الجاؿ المغػؼ إلى مخيمة (٘٘)عيغ الذاعخ الػاصفة التي تذبو عيغ الكاميخا وتشقل الرػر والسكػنات
القارغ حيشئح خمف الذيء السخاد ترػيخه وغالبًا ما تكػف ىحه الداوية خاصة لترػيخ األشياء العامة ذات 

 الصابع الػصفي الحؼ يحتسل وصفيا مغ الخمف .

وبع أف القريجة تتجمى مغ العشػاف داللة القز ) عمى قجر أىل العـد ( الحؼ تزسغ مجح سيف 
ت بيغ السدمسيغ والخوـ، فحلظ يعشي أف الشز الذعخؼ يتكػف مغ الجولة وانتراره في السعخكة التي وقع

مقجمو ووسط وعقجة وخاتسة، ومغ اجل حدع ىحه الجعائع القررية داخل السذيج الذعخؼ، تصمب مغ 
الذاعخ/السخخج إخخاج ىحا )السعخكة(، وعخضيا عمى ساحة السعخض الذعخؼ، فبل بأس مغ تدسية 

األحجاث والرػر مغ الخمف، فيػ الػسيط الحؼ يتعخؼ عمى  الذاعخ بالسخخج مغ حيث الشطخ إلى
الدامع / السذاىج عمى المقصات جسيعيا دوف أف يكػف ىشاؾ أدنى تجخل لمذخريات الذعخية. ومغ 

 الرػر التي التقصت مغ الخمفية قػؿ الستشبي:

 قــجام لـــمــهجــو الئــــمأفــي كـــل يهم ذا الــــجمذـــقـــي مـــقــــجم     قــفاه عــمى األ         

 وقـــــــج فــــجعـــتو بأبــشو وأبن صــــيـــــــخه     وبــالرـيخ حسالت األمـــيخ الــغهاشم         

 مزــى يذكخ األصحاب في فهتو الظبا      لــسا شغــــمتــيا ىـــامــيــم والــــســعاصــم          

 ـخ بــســا أخـــحتــو ال عــن جــــيـــالـة    ولـــكــن  مـــغــشـــهمــًا نــجــا مـشـك غـانساً يــدـــــ                 

 
نمحع في ىحه المقصة أف الذاعخ ىػ أحج الذخريات السذاركة في السعخكة، فقج قاـ بخصج حخكة 

بعجستو إلى لقصة أخخػ حاكع الخوـ في حالة و فخاره وعشج إحجامو كاف الزخب يقع عمى قفاه، ثع يشتقل 
يرػر فييا انيداـ )حاكع الخوـ (يقػؿ )مزى يذكخ األصحاب...( إذ صػر انكداره و ىػانو، بػجيو 
السدخور بسا بحؿ مغ تزحيات جاعبًل أصحابة فجاء لو بخؤوسيع وأيجييع، فيػ مدخور بأخح أصحابو 

 ع لغيخه إذ ىػ نجا.وأمتعتو وأسمحتو، فيػ حيغ نجا بخأسو عج نفدو غانسًا، فيػ ال ييت
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فالداوية الخمفية ىي الداوية السثمى في ترػيخ ىحه المقصات الترػيخية إذ يحاوؿ السشطػر )ذا 
الجمدتق( اليخوب مغ سيف الجولة مقجمًا كل شيء فجاء لو مخفيًا ىحا كمو خمف ىحه الرػرة التي ال 

 يطيخ مشيا سػػ قفاه.

فالتعبيخ بالرػرة داخل السدخح الذعخؼ يتزسغ وبسا اف لمرػرة غايات ضسغ اإلبجاع الفشي، 
غايات مترجرة تتسثل في المحة عشج التدمية والتيحيب و اإلخبار والسعخفة بحدب السذيج الحؼ وردت 

ئج الخوـ الحؼ ورط نفدو في حخب . نمحع مغ خبلؿ ىحه الرػرة الخمفية أف الذاعخ يدخخ مغ قا(ٙ٘)فيو
 جشى فييا عمى نفدو وأىمو فبقاؤه حيا ونجاتو مغ القتل ىػ بسثابة الفػز لقائج الخوـ.

 زاوية مختفعة )عين الصائخ(  -3

وتعخؼ بالمقصة مغ األعمى أؼ ترػيخ السػضػع )الرػرة( مغ األعمى إلى األسفل ويخمي ىحا 
حقو معشػيا وخفطو إلى مدتػػ األرض فيغجو مغسػرا في الشدق مغ الدوايا إلى ترغيخ الذخز وس

، وىشاؾ مغ يدسي ىحه الداويا بالعرفػرية في قجرتيا عمى (ٚ٘)حتسية ال يسكغ تخصييا وكأنو لعبة لؤلقجار
، وأحيانا يصمق عمى ىحا الشػع مغ المقصات بمقصة تاعيغ اإلليية (ٛ٘)وصف السشاضخ العامة الذسػلية

، وىي تذيخ إلى التدمط والديصخة واالحتكاـ" وىحا (ٜ٘)ويسكغ أف تعبخ ىحه المقصة عغ شعػر باإلحباط
مة سعي شخرية ما إلى الدمصة عمى نحػ محسػد، أو يسكغ الشػع مغ المقصات يدتخجـ لكي يرػر رح

كحلظ أف تزع الذخريات الزعيفة الفانية في مكانيا ) مغ السريخ الحؼ تديخ إليو( ومغ أكثخ 
استخجامات ىحه المقصة التي تشطخ فييا الكاميخا مغ أعمى تجاه الذخرية وىػ إيحاتء بأف ىحه الذخرية 

، وقج عسج الستشبي في نرو الذعخؼ إلى (ٓٙ)قف الزعف والخزػع"فقجت الدمصة وتحػلت إلى إلى مػ 
ىحا الشدق مغ الدوايا فيػجو عيغ السخسل )الكاميخا( مغ األعمى لترف لشا السذيج  الحؼ يقع تحتيا، ومغ 

 ىحه الرػر التي تع التقاشيا مغ زاوية عمػية مختفعة ما جاء في قػؿ الستشبي: 

 تجاوزت مقجار الذجاعة والشيى      إلى قهل قهم أنت بالغيب عالمُ 

 ضسست جشاحييم إلى القمب ضسًة      تسهت القهافي تحتيا والقهادمُ 

وىحه الداوية  -زاوية عيغ الصائخ -في في ىحه الرػرة الذعخية تتسثل الداوية السختفعة في الرػرة 
األحجاث بشفدو، فالذعار ىشا ىػ  الذخرية الخئيدة التي ُصّػرت بترػيخ الذاعخ السذارؾ الحؼ يرػر 

صػرت األحجاث واألفعاؿ، وكانت عيشو ىي الكاميخا التي ريخػ بػساشتيا األحجاث والذخريات والجير، 



 2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

423 
 

مغ مكانو السختفع والستدمط وىػ واقف يذاىج ويخاقب السعخكة، ويذاىج ما يفعمو سيف الجولة وجيذو 
، وذلظ بقػلو:   بجير الخـو

 ضسست جشاحييم إلى القمب ضسًة      تسهت القهافي تحتيا والقهادمُ 

فالذعار وصف صػرتو عغ شخيق االستعارة، ذلظ أف" العسل الفشي يحتاج إلى السحدػس 
، يتجاوز ذاتو إلى السػضػع الجسالي عغ شخيق إضيار السحدػس، أؼ تػصيمو وجعمو  كعشرخ الـز

. وىػ ما أضفى السذاىج الحية عمى ىحه الرػرة، فالذاعخ" فشاف يبجع في رسع لػحتو أيسا (ٔٙ)حاضخا"
، فاختياره (ٕٙ)إبجاع، فيختار األلفاظ السبلئسة لمسعشى كي تأتي مدتأندة بجاراتيا مغ األلفاظ األخخػ"

لفاظ ) جشاحييع، القمب تسػت، الخػافي( ىي ترػيخ وعبلمة إلى حالة الفخح التي يسخ بيا الذاعخ، لؤل
 فيػ بيحه األلفاظ يرػر حالة الجير ومذاىج انكداره أماـ جير السدمسيغ.

ففي ىحه الداوية السختفعة وصف الذاعخ صػرتو وصفا دقيقا، فبػساشة ىحه الداوية يخاقب ويرػر 
أرض السعخكة مغ كّخ وفّخ ومغ ُثع نرخ السدمسيغ عمى الخوـ، وىحه الخؤية كامشة في  كل ما يحجث في

قػلو: )تسػت الخػافي تحتيا والقػادـ( وىحه الخؤية أو الداوية تعصي التشفػؽ لمقارغ/ السذاىج في رصجه 
 حاؿ العجو، في سحق سيف الجولة وجشجه لجير الخوـ وسيصختو عمييع.

ؼ يعّج أسمػبا مغ أساليب البشاء الجاخمي لمسذيج الذعخؼ، فقج استعسل وبسا أف التذكيل الرػر 
الذاعخ األبشية الرػرية في قريجتو ىحه، فالتذبيو يأتي ليؤدؼ غخضا وال يسكغ االستغشاء عشو، فيػ ليذ 
مجخد زيشة في الترػيخ الذعخؼ، بل ىػ أحج أىع األساليب التي ُتَسّكغ الفشاف )الذاعخ( مغ التعبيخ 

، فبػساشتو (ٖٙ)رػيخ عسا يجػؿ في خاشخه ووججانو، بػسيمة جسالية وأداة ترػيخ وتعبيخ شبّيعةوالت
يدتصيع الذاعخ التقاط صػرتو وبشاء مذاىجه باالعتساد عميو، فسغ خبلؿ وصفو ليحا الجير عغ شخيق 

ي وجبخوتو. لقج أسيست فيو زاوية الخؤية السختفعة التي االستعارة والتذبيو، قج أخّل بقػة الجير الخوم
 وضعتيع جسيعا في مختبة نفدية مشيدمة، وفي مذيج انسدج فيو الزعف واالنكدار والخحالف.

 سيشسائية المقصة الذعخية

يسكششا القػؿ إف حخكة الحياة واألشياء ىي الدحخ الحؼ أذىل جسيع السذاىجيغ في نياية القخف 
بعج قخوف شػيمة قزاىا السرػروف األوائل يحمسػف بتدجيل الحخكة في الخسع أو التاسع عذخ، ف

الفػتػغخافيا وىع عاجدوف، وعشجما أضحت الرػر الفػتػغخافية الحكيقة الرادقة تتحخؾ مثل الحياة تساما 
جدءا يديخا مغ مشطػمة المقصة ومغ  ، فميدت الرػرة إال(ٗٙ)كانت ىي معجدة اإلنداف مع تصػره العمسي
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ُثع السذيج،" فبعج التػصل إلى صػرة الرخاع يجب أف نجعمو يتحخؾ، ويعشي ىحا في لغة الجراما أنو يجب 
أف يػجج لجػ الذخريات الحافد ألف تحقق أىجافيا، فشحغ ال ندتستع بالجمػس مع شخز يشتطخ حجوث 

، فيربح ىشاؾ (٘ٙ)ياء، نخيج أف نذاىجىا وىي تفعل"شيء ما، بل نخيج رؤية شخريات تدبب حجوث األش
 نػع مغ التصػر التجريجي في عسمية البحث، ومغ ثع االنتقاؿ إلى مغ الجدء إلى الكل.

والسفاليع تقتزي دراسة األثخ الحؼ تتخكو الديشسا في الذعخ  إيجاد نػع مغ التقابل بالسرصمحات 
الستعمقة بيحيغ السجاليغ الستجاخميغ، فقارغ الذعخ يتػازػ مع مذاىج الفيمع، كسا أف الذخرية داخل 
القريجة تقػـ بجور السسثل داخل الفيمع، والذاعخ ُتشاط بو أدور كثيخة )كاتب الديشاريػ، السؤلف، السػنتيخ( 

ية القريجة، إذ يعج الحجث مغ العشاصخ الخئيدة وعميو فالقصة الديشسائية تتساثل مع مفيػـ الحجث داخل بش
السكػنة لمقرة أو الخواية أو القريجة وال قػاـ لمحكاية إال بتتابع األحجاث واقعة كانت أو متخيمة وما يشذأ 

لرة بػصفو وحج أساسية مغ ، ما يعشي أف داللة الحجث ذاتية خا(ٙٙ)بيشيا مغ ضخوب التدمدل أو التكخار
وحجات صشاعة القريجة والتي تكػف مع ارتباشيا بػحجات حجثية أخخػ في السذيج الذعخؼ العاـ، يػحي 
ىحا السفيػـ لمحجث الذعخؼ بسبجأ االستسخارية في الدخد، أؼ أف الحجث الػاحج داخل القريجة يتع سخده 

الدماف أوالسكاف؛ ألف تغييخ الدماف والسكاف في  في فزاء واحج مغ دوف المجػء إلى القصع أو تغييخ في
سخد الحجث يؤدؼ إلى إالنتقاؿ بحجث ججيج، فالحجث ىػ العشرخ الدخدؼ الكامغ بيغ قصعيغ أو ححفيغ 

مغ ىحا السفيػـ لتعخؼ" بأنيا  -إلى حج بعيج -يقربلف بيغ األحجاث، أما المقصة في الديشسا فإنيا تقتخب
يتع ترػيخه برفة مدتسخة مغ دوف تػقف لمسخء أو لمسشطخ أو أؼ شيء يخاد جدء مغ الفيمع الخاـ الحؼ 

ترػيخه، وتحجد المقصة مغ لحطة إدارة الكاميخا وىي في وضع معيغ حتى تتػقف فيي مغ وجية نطخ 
التػليف ذلظ الجدء السػجػد بيغ ضخبتي مقز وىي مغ وجية نطخ السذاىج الجدء مغ الفيمع السػجػد بيغ 

، وىي فكخة تقتخب ججا مغ مفيػـ الحجث الػاحج الحؼ يقع بيغ حجثيغ (ٚٙ)غ حجسي لقصتيغ"مذيجيغ أؼ بي
 ضسغ مذيج عاـ.

إف الحجث في القريجة السختبط بأداء فعل معيغ يبجأ ويشتيي في مكاف وزماف محجديغ يتساثل في 
مفيػـ المقصة في مجاؿ الديشسا، مغ ىشا نذأت فكخة الخبط بيشيسا، إذ يتع تشاوؿ مفيػمو ويقارب كثيخؿ 

الفعل الذعخؼ )المقصة( مغ زاوية سيشسائية خالرة، مغ خبلؿ إيقاع المقصة الذعخية وحخكة الكاميخا )عيغ 
 القريجة. الخائي( وحخاكية العجسة الترػيخية وتخكيدىا البؤرؼ مغ خبلؿ تكبيخ وترغيخ المقصة داخل بشية

إف اشتغاؿ الكاميخا الذعخية يعسل عمى " نقل القريجة مغ مداحة الكبلـ المفطي إلى مداحة 
الذاشة السخئية، ومغ التمقي الستخيل إلى التمقي البرخؼ، وبحلظ تحىب القريجة نحػ استثسار الديشسا 
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صة وأسمػب العخض السػنتاج والسذيج والمق -ال سيسا  -وآلياتيا ... وتقانات الفغ الديشسائي 
، وبيحا سػؼ نتعامل مع الشز الذعخؼ بػصفو شاشة عخض أو مدخح لسرػرات شعخية (ٛٙ)الرػرؼ"

اؿ ذىشي مذاىجة برخيا، أكثخ مغ كػنو رسالة لغػية تعبيخية لتػصيل السعشى، أؼ تحػيل القريجة مغ خي
ر.      ر إلى خياؿ مخئي ُمرػَّ  ُمتَرػَّ

 أوال: َحخاكية الكاميخا )عين الذاعخ(

لقج" اترفت الرػرة الستحخكة بالجيشاميكية التي تسيدىا عغ باقي الرػر التي يسكغ تسثيل الحخكة 
 فيو عغ شخيق اإليحاء فقط، فالرػر الستحخكة تستاز بخرائز نفدية وجسالية ومعخفية تدتصيع أف
تتخجع مختمف الجالالت العمسية وقج استثسخ السخخجػف الحخكة لمتعبيخ عغ دالالت متعجدة في الفغ 
الجرامي اتخحت كأساس لمتعبيخ عغ مشصمقات فكخية عجيجة فقج أصبحت الحخكة الخأسية الراعجة معبخة 

الحخكة السائمة عغ عغ األمل والتحخر والحخكة الخأسية اليابصة معبخة عغ االختشاؽ أو الجمار، وتعبخ 
القػػ السعارضة وتخصي العكبات، وتذيخ الحخكة السقػسة إلى الخػؼ كحخكة الثعباف، والحخكة الجائخية 
تعبخ عغ السخح والصاقة كحخكة العجبلت، أما الحخكة البشجولية فيي تعبخ عغ اإلحداس بالختابة والزيق، 

ىتساـ مغ غيخىا؛ ألنيا تدداد في الحجع كمسا زاد والحخكة الستجية لمسذاىج تكػف أكثخ أىسية وإثارة لبل
، فزبل عغ تمظ األىسية لحخاكية الرػرة والكاميخا فإف تأريخ الفغ (ٜٙ)اقتخابيا عكذ الحخكة الستخاجعة"

لحخية وضعت حجا إلشكاالت الدماف والسكاف، ، وىحه ا(ٓٚ)الديشسائي يبجأ مغ تأريخ تحخيخ آلة الكاميخا
 عشجما يكػناف عائقيغ أماـ انديابية المقصات والسذاىج.

وتأتي أىسية ىحه السقػلة مغ أىسية األثخ الحؼ تخكتو حخكة الكاميخا في الديشسا عمى تصػر الفيمع 
إنتاج األفبلـ وال سيسا ونجاحو واعتساده عمى السػنتاج بذكل واضح، كسا أف البجاية كانت بديصة ججا في 

فيسا يتعمق بالحخكة التي تدجميا الكسايخا مغ جية، وحخكتيا في تتبع الذيء مغ جية ثانية، لقج أضحى 
تحخيظ الكاميخا في جسيع االتجاىات  -ال سيسا بعج التصػر الحؼ شيجتو الديشسا  -مغ السسكغ فيسا بعج 

، وىحا ما يعخؼ " بأسمػب الكاميخا الستحخكة ويسكغ فيع الكاميخا (ٔٚ)سػاء لمجانبيغ أو ألعمى أو ألسفل
الستحخكة جيجا لػ حدبشاىا واحجة مغ األنػاع الخاصة بدوايا الكاميخا وحيغ يتع ترػيخ لقصة، فبل تطل آلة 

ة العادية الترػيخ الديشسائي ساكشة وببل حخكة مثل الكاميخا الثابتة التي تدتخجـ في لقصة الرػر 
الفػتػغخافية والتي تؤخح خصفا، وعمى العكذ مغ ذلظ يسكغ أف تتحخؾ آلة الترػيخ الديشسائي في 
اتجاىات مختمفة أثشاء ترػيخ المقصة، ويسكغ كحلظ أف تتحخؾ في مجاؿ محػرىا إلى أعمى وإلى أسفل أو 

وضعيا عمى عخبة تدسى  في كبل االتجاىيغ، وىحه تدسى حخكة التيمت )الحخكة الخأسية( ويسكغ أيزا
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، ونحرل عمى" حخاكية آلة (ٕٚ)حّسالة وتتحخؾ باتجاه السسثميغ وبكية األشياء السخئية في داخل المقصة"
الترػيخ عشج التقاط الرػر إّما بتجويخىا حػؿ محػرىا أؼ بالدتحػار في حاؿ الترػيخ الذامل 

تخافميغ فيػ يجسع ىحيغ الفعميغ مغ  -ػرامي( وإما بتشقيميا في السكاف أو بتحخيكيا عسػديا، أما البانػ)البان
أجل حخكات معقجة تتحقق بػسائل نقل بالغة التقشية ) رافعة مع عخبة، لػما ..( أو نحرل عمييا بػاسصة 

ىي خفيفة(. أما الّدـو فبل يعتبخ كاميخا محسػلة )عمى الكتف وباليج في حاؿ الكاميخات الفيجيػ الخقسية و 
، كسا أف الحخاؾ الحؼ تذيجه الكاميخا مشزػ عمى ثبات (ٖٚ)حخؾ لآللة، لعجـ وجػد تشقل في السكاف"

لكاميخا )عيغ الذاعخ( تتسثل في عشرخيغ أساسيغ، ، لحلظ فإف حخاكية ا(ٗٚ)الكاميخا شيمة مجة الترػيخ
األوؿ: ثابت تسثل في الكاميخا الثابتة )عيغ الخؤية الثابتة( إذ يتع نقل األشياء السرػرة في حخكة ترػيخ 
ثابتة برخؼ الشطخ عغ حخاكية الذيء السرػر. والثاني: متحخؾ متسثل بالكاميخا الستحخكة )عيغ الذاعخ 

ر مغ السكاف الػاحج، ومغ ثع تشتقل في األمكشة الستعجدة لتغصي حخكة األشياء الستحخكة( التي تتحخ 
 السرػرة والسشقػلة بذكل فشي أكثخ ديشاميكية.

 الكاميخا الثابتة )عين الذاعخ الثابتة( -1

ويقرج بالكاميخا الثابتة أف تكػف " ثابتة شيمة لقصة كاممة مغ شتى أصشاؼ تحخكات الجياز بسا   
، وزاوية الشطخ والخؤية األخخػ كالداوية الجانبية واألفكية والعسػدية، وما يسيد ىحه (٘ٚ)التدوّمع"في ذلظ 

الكاميخا الثابتة عغ الداوية األمامية والخمفية أو الجانبية" أنيا ال تمتقط صػرا فػتػغخافية بقجر ما تيتع 
. مغ ذلظ ما صػرتو عيغ الذاعخ (ٙٚ)عاـ ومػحج"بخصج المقصات التي تتزسغ حخكة وفعل داخل مذيج 

 التي كانت ثابتة أماـ سيف الجولة  بقػلو: 

 َوَقْفَت وما في السهت شٌك لهاقٍف    كأنك في جفن الخدى وىه نائمُ 

 تسخُّ بك  األبصاُل   كمسى  ىديسًة    ووجُيَك  وضاٌح  وثغُخَك  باسمُ 

معشا الشطخ في العشرخيغ السكػنيغ لمعسمية الترػيخية في ىحا السذيج الذعخؼ لػججنا أف الذاعخ ىشا لػ أ
 عسج إلى الداويا الثابتة في التقاط المقصة:

 َوَقْفَت وما في السهت شٌك لهاقٍف    كأنك في جفن الخدى وىه نائمُ 

فيػ لع يحخؾ الكاميخا )عيشو( وكأف الذاعخ يثبت عيغ مخاقبة المقصة عمى حامل ثبلثي األرجل، 
إلى اليسيغ أو إلى اليدار فخؤيتو كانت مدتكيسة ثابتة، وىحه الحالة الترػيخية أفادت كثيخا في الكذف عغ 
أبعاد ىحه المقصة، فعمى الخغع مغ أف عيغ الذاعخ قامت بشقل نطخىا عغ سيف الجولة إلى جشػد العجو 

ىحا ال يعشي أف الكاميخا )عيغ الذاعخ( أخحت وصفا وترػيخ حالتيع وىع جخحى ميدومػف، إال أف 
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مكانيا آخخ، بل إنيا أخحت تخاقب أرض السعخكة مغ مكاف ثابت في رؤية أمامية تػازت مع الجية السقابمة 
لديف الجولة، لحلظ فإف ىحه الخؤية ضمت ثابتة، إذ التقصت بسكاف بعيج عغ خصػط السػاجية " فالترػيخ 

سيل في األماكغ البعيجة عغ خصػط التساس، ولكشو مختجل وصعب ومختعر  في جبيات القتاؿ ترػيخ
، فعيغ الذاعخ ضمت ثابتة، وما يؤكج أف الخؤية (ٚٚ)حيث يكػف داخل الجبية أو قخيبا مغ خصػط التساس"

نذػتو بالفػز في الحخب )عيغ الذاعخ( بقت ثابتة في مكانيا، ما تشاولتو مغ ترػيخ لييأة سيف الجولة و 
بقػلو: )وجيظ وضاح وثغخؾ باسع(، وىحا يعصي انصباعا بأف عيغ الذاعخ ضمت ساكشة في مكاف معيغ، 
يكػف مخكدا لمخؤية قبل أف يجخؼ الذاعخ تحخيظ عجستو )عيشو( نحػ وجو سيف الجولة لشقل مبلمح وجيو 

لحطة زمشية واحجة يفتخض بيا أف تكػف بشية إلى القارغ/ السذاىج، وعميو يعج السذيج الداكغ تعبيخا عغ 
الذكل ساكشة، ألف المحطة بػصفيا وحجة زمشية صغخػ ال تدسح بتبمػر حخكة كاممة، فيكػف الدكػف في 
عسمية التقاط الرػرة مغ المحطة التي يختارىا السبجع وىي لحطة الدكػف فييا في حالة تػازف يمتقي فييا 

، فالثبات أحج مخاحل التقاط (ٛٚ)دع بقجرة االتجاه الحخكي مغ خبلؿ سكػنوالدكػف التاـ مع الدكػف الحؼ يت
 الرػرة، واكتساؿ الرػرة يكػف بدكػنيا.

 الكاميخا الستحخكة )عين الذاعخ( -2

في أثشاء عسمية الترػيخ فيسكغ " أف ونعشي بيا الكاميخا التي ال تتخح وضعا ترػيخيا ثابتا   
، ومغ السعخوؼ أف لحخكات (ٜٚ)تتحخؾ الكاميخا في جسيع االتجاىات سػاء لمجانبيغ أو ألعمى أو ألسفل"

الكاميخا وضائف عجيجة فشية تقانية تسكغ السخخج مغ استعساليا لئليجاد حالة مغ التخكيد واإلثارة عشج 
أف لحخكات الترػيخ دورا في إلبخاز السػضػع وإيجاد حالة تديع في الغسػض والتخقب والقمق الستمقي كسا 

، وفي ىحا الشسط مغ الحخكة " تتحخؾ الكاميخا حخكة فعمية )عمى قزباف أو ىي (ٓٛ)والسفاجأة والتػتخ
يغ أو األشياء خبلؿ حخكة الكاميخا، وىػ ما يتصمب في محسػلة عمي اليج مثبل( فأنت تمتقط حخكة السسثم

العادة بشاء قزباف حتى تكػف الحخكة ناعسة، ثع تتحخؾ الكاميخا السخكبة عمى قػائسيا عمى ىحه 
ل مػاز ) ، وتدسى الحخكة" الدائخة: عشجما تديخ الكاميخا عمى نفذ خصي الحات السؤفمسة بذك(ٔٛ")القزباف

، وال تقيج ىحه الحخكة (ٕٛ)فػؽ الكتف، عمى عخبة، سيارة، سكة حجيج(، وغالبا ما تكػف ليا وضيفة وصفية"
الكاميخا بالسكاف وإنسا تجعميا أكثخ تحخرا وىي تتابع السػضػع السرػَّر، وَثسة مغ يدسييا بحخكة التتبع 

 ، ىشاؾ مجسػعة مغ المقصات في قريجة الستشبي تػفخت في قػلو: (ٖٛ)بأكسمياالتي تتحخؾ فييا الكاميخا 

 ىــل الــحــجث الـحسخاء تعخف لهنيا              وتعمم أي الداقيين الغسائمُ    

 قبل ندولو              فــمــّســا دنــا سقـتيا الجساجمُ  ســقـــتيا الـــغــسام الــغــخّ                 
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 بــشــاىــا فــأعــمــى والقشا يقخع القشا             ومهج السشايا حهليا متالشمُ     

 لقج كان فييا مثل الجشهن فأصبحت           ومن جثث القتمى عمياه تسائمُ     

معة التي بشاىا سيف الجولة وكيف صار لػنيا، واصفا في ىحا الشز يكذف لشا الستشبي مذيج الق  
 فعمو في العجو مغ حيث كثخة القتل وانتذار جثث القتمى حػليا.

بجأت صػرتو ىحه بسجسػعة مغ المقصات الدخيعة والستحخكة، ووصف القمعة بالحسخاء  يحسل في 
حػالت المػنية َأْثَخْت المقصة شاقة شياتو بأنيا لع تكغ بيحا المػف )الييأة( مغ قبل، إف االنتقاالت أو الت

حخكية وتعبيخية، بّيغ الذاعخ بػساشتيا ىحه الرػرة والمقصات، وغجت األلػاف بحلظ " مكػنا أساسيا في 
 التزاد بقػلو:  ، وما يؤكج حخكية الكاميخا حزػر (ٗٛ)المغة الترػيخية التي يبشي بػساشتيا الفشاف مذاىجه"

 سقتيا الغسام الغّخ قبل ندولو            فمّسا دنا سقتيا الجساجمُ 

إف حزػر الغساـ وغيابو في المقصة يعج عشرخا مؤثخا في تحجيج حخكة عيغ الذاعخ وبخمجتيا 
عل ترػيخيا ذلظ أف ؛" الحخكة الستججدة تعشي تججد الحجث أو معاودتو بعج انتيائو أو انقصاعو بػتيخة تج

السذيج التالي يبجأ مغ حيث ابتجأ سابقو مباشخة، بذكل شبق األصل وعسمية القصع واإلعادة تتكخر دوريا، 
ػف ، فسع تفاعل عشرخ الم(٘ٛ)األمخ الحؼ يسشح عسػما السذيج صفة االستسخار الحخكي عمى التػالي"

 وتزاده ومع تفاعل الغساـ وتزاده يؤكج حخكة الكاميخا اللتقاشيا الرػرة الستحخكة.

ومغ خبلؿ وصف التفاصيل لمقمعة ولجثث القتمى وىي معمقة عمى ججراف القمعة واليجوء الحؼ عع 
محيصيا بعج دحخ جير الخوـ  السرػر بقػلو: )ومػج السشايا حػليا متبلشُع، ومغ جثث القتمى عمياه 

سائُع(، أف الكاميخا )عيغ الذاعخ( كانت مخافقة لمجير، وأنيا )الكاميخا( كانت عيغ الذاعخ نفدو السبلـز ت
لديف الجولة، وىي الخؤية الحاتية في الحخكة الكمية لمكاميخا )عيغ الذاعخ( تتشاسب والسشطػر العاـ 

 الستسثل بجغخافية السكاف، ال سيسا أنو مكػف مغ بشاء وججراف وجباؿ.

 ثانيا: إيقاع المقصة 

، ولو أىسية بالغة في بشاء الفيمع والشز الحكائي عمى حج (ٙٛ)يعّج" اإليقاع أداة مػنتاجية أساسية"
ػاف سػاء، فيقرج بو " تغييخ الدخعة )بصيئة/ سخيعة(، والزػء)ساشع/ معتع( والمػف تشػعات في لػحة أل

، وما ييسشا ىشا ىػ الدخعة التي تتعمق بصػؿ المقصة )الذعخية( فاإليقاع "مطيخ شػلي (ٚٛ)صانع الفيمع"
يتعمق بصػؿ المقصات الحؼ تحجده درجة الفائجة الديكمػجية التي يبعثيا مزسػف المقصات، إف المقصة ال 

لصخيق إذ اتشاوؿ ما يتع ىػ التعخؼ إلييا بػضعيا في مكانيا يتع إدراكيا مغ مبتجئيا إلى مشتياىا بشفذ ا
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وىحا ىػ )البجاية الجرامية( ثع تأتي بعج ذلظ لحطة االنتباه في أقرى مجاه يتع فييا التقاط داللة المقصة 
يػجج فيمع ذو إيقاع ، فبل (ٛٛ)وعمة وجػدىا: ترخؼ أو كمسة، أو حخكة تجفع سيخ األحجاث إلى التقجـ"

واحج دائسا فبعس المقصات تبقى عمى الذاشة مجة أشػؿ مغ لقصات أخخػ، وقج يكػف أحج السقاشع أسخع 
مغ مقاشع أخخػ، وقج يكػف أحج السقاشع بصيئا عمى نحػ غيخ معتاد، في حيغ يكػف مقصع ثاف سخيعا 

لقصة يجب أف تدتغخؽ عمى الذاشة مجة محجودة مغ الػقت ثع تختفي، ، فكل (ٜٛ)إلى درجة غيخ اعتيادية
لتحل محمو المقصة التي تمييا، وقج تكػف مجة الػقت شػيمة أو قريخة وقج تتبايغ في مختمف المقصات حتى 

الدخعة )بصيئة/  ، لحا تحتفع المقصة بشسصية معيشة فبالعخض وال سيسا في(ٜٓ)تغجو مجخد جدء مغ ثانية
 سخيعة(.

 المقصة البصيئة:  -1

وىي المقصة التي يكػف فييا تشامي الدخد ونسػ الحخكة أبصأ مغ المقصة الدخيعة بفعل تقشية 
الػصف التي تخمل عسمية الدخد، وغالبا ما تحتفع السػضػعات التي يكػف فييا شابع درامي عاؿ بيحا 

خغب في أف يغصي كا تفاصيل المقصة وال يتخؾ مجاال لتشامي الشدق مغ المقصات ال سيسا وأف الذاعخ" ي
 ، ومغ المقصات التي أفخزت في نز الستشبي قػلو: (ٜٔ)الدخد مغ دوف أف يتخممو الػصف والكذف

 أتـــهك يـــجــخون الــحجيـــج كـــــأنسا           ســخوا بــجياد ما ليّن قهائمُ  

 إذ بـــخقــها لــم تــعخف البيــس مشيم         ثيابيم مـــن مــثميا والقهائمُ 

 خسيذ بذخق األرض والغخب زحفو         وفي ُأُذن الجـهزاء مشو زمازمُ                 

 ـّجاث إال التخاجمُ تـــجـــســع فــيــو كـــل لـــِْدــٍن وأمــــــــة          فسا ُيْفِيُم الحـ                

تزع ىحه األبيات صػرة شعخية ممؤىا الخياؿ الحؼ يرػر جير العجو، وقج تذكل ىحا الترػيخ 
عبخ مجسػعة مغ المقصات البصيئة التي كػنت السذيج الذعخؼ، إّف كل لقصة مغ ىحه المقصات مدتقمة 

قيا مع لقصة أخخػ أو بحاتيا مغ الترػيخ، ولكشيا تسثل حخفا مغ حخوؼ السذيج عشج صجميا أو لر
، فالمقصات ) يجخوف الحجيج، (ٕٜ)لقصات أخخ، وبػساشة المرق بيغ المقصات أو الرػر يتكػف السذيج

جياد ماليّغ قػائع، إذا بخقػا، خسيذ بذخؽ األرض، وفي أذف الجػزاء، كل لدغ وأمة( صػرت لشا مذيجا 
 يػال، وىحا السذيج تػلج عبخ صجـ المقصات البصيئة ليكّػف لشا مذيج القخاءة والسذاىجة.م

إف المقصات جاءت في ىحه األبيات الخاصة بػصف ليأة جير العجو وىػ يدحف لسبلقاة  سيف 
عدمو عمى االنترار عمى السدمسيغ، فجاءت ىحه المقصات وكأنيا معخوضة عمى  -والسيسا -الجولة 

بصيء، تتشامى فيو الحخكة ببصئ شجيج، فأضيخىع الذاعخ أىع يتقجمػف وىع يجخوف الحجيج، العخض ال
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فأجداميع وخيػليع مكدػة بالحجيج وىحا يدتمـد حخكة بصيئة، مػضفا الفعل )سخوا( الجاؿ عمى عمى البطء 
، فالذاعخ يخغب بػساشة (ٖٜ)والتثاقل، وقج صػر الذاعخ حخكة الجياد بالدواحف التي ال حخكة سخيعة ليا

ىحا الفعل الذعخؼ أف يجعع السػقف والفعل الجرامي لمقصات وال سيسا أنيا لقصات تسيدت بإيقاع متباشئ 
 وغيخ سخيع.

حداسيتو إلى عيشو )كاميخا( التي تحقق لشا تساشيا فاعبل بيغ كػنو شاعخا ثع يشقل الذاعخ 
ومخخجا، مجدجا في ترػيخه حزػر الجير الستسثل بعجده وعجتو، ومجػ عمػ صػتو وارتفاعو في 

 الدساء، وقج تع إعجاد ىحا الترػيخ سيشسائيا عبخ المقصة الخأسية: 

 ُأُذن الجهزاء مشو زمازمُ خسيذ بذخق األرض والغخب زحفو         وفي 

 تــجســــع فـــيــو كــــل لــِــدـــْــٍن وأمــــة         فسا  ُيْفِيُم ا لحّجاث إال التخاجمُ  

فيحه المقصات البصيئة يسكغ إنجازىا سيشسائيا باستعساؿ الكاميخا السحسػلة وىي تيبط بعجسة 
بيغ الذخؽ  -في أثشاء زحفيع -ع الستعجدة الترػيخ نحػ الجشػد، مػثقة أعجادىع واختبلؼ جشدياتي

 والغخب، الحيغ تخخج مشيع األصػات مغ األسفل/ األرض إلى األعمى/ الدساء. 

 خسيذ بذخق األرض والغخب زحفو          وفي ُأُذن الجهزاء مشو زمازمُ 

ىحا ويسكغ عّج اإلشارة إلى )الجػزاء(* مختبة فشية عمى استحزار الذاعخ الترػيخ، وىػ يخسع 
السذيج في مخيمتو، ليعصي صػره مداحة أوسع، وكأنو يحاوؿ أف يجعل مذيجه شامبل لكل ما تقجـ مغ 
صػر ولقصات صغيخة، حيغ يرػر كل صػرة مشفخدة، وىػ بيحا قجـ لمستفخج/ القارغ صػرة كمية لسا تع 

 ترػيخه.

وتسجيجىا يسشحيا محاقا  نتػسع مسا تقجـ أف المقصة البصيئة لمرػرة غايتيا التأكيج عمى لحطة ما،
خاصا، فزبل عغ مشحيا الستفخج/ القارغ رغبة تصييخية، وتسشح المقصة البصيئة الفعل الذعخؼ مديجا مغ 

 . (ٜٗ)التػتخ الجرامي

ستعجدة والستشػعة أف الخوـ تجسيخوا ليجؼ فالذاعخ قرج مغ احتذاده ليحه المقصات البصيئة وال
 واحج وىػ قتل سيف الجولة وتسديق الشديج العخبي وإسقاط الخبلفة العخبية.

 المقصة الدخيعة:



 2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

431 
 

ُتعخَّؼ ىحه المقصة" بأميا المقصة التي تعخض فيو السادة الحكائية بشسط إيقاعي سخيع تختفي فيو 
كة الدخد، في ىحه المقصة يكػف زمغ الحكاية أكبخ مغ زنع كثيخ مغ التفاصيل التي يسكغ ليا أف تعخقل حخ 

، وقج تسطيخت ىحه المقصات في (ٜ٘)الدخد، ال سيسا وأنيا تعسج إلى اختداؿ الحجث وتعجيل وتيخة عخضو"
 نز الستشبي الذعخؼ في قػلو: 

 تسهت الخهافي تحتيا والقهادمُ ضسست  جشاحييم  إلى القمب  ضسة           

 بزخب أتى اليامات  والشرخ غائب           وصار إلى الّمّبات والشرخ قائمُ 

ديشياِت   حتى   شخحَتيا           وحتى كأن الديف لمخمح شاتمُ   َحَقْخَت   الخُّ

نية إف الذاعخ في ىحه األبيات استصاع ترػيخ األحجاث وتفاصيميا، وذلظ عبخ استصبلعات زما
ال تتدع لقصة واحجة أو صػرة فشية واحجة ليا، إنسا يتصمب عجدا مغ المقصات الدخيعة التي تختدؿ 

، وتطيخ سخعة (ٜٙ)األحجاث، مغ رصج حالتيا وجػانبيا التي يسكغ أف تقـػ القريجة في مذيج واحج داخميا
ج الذاعخ إلى التقاط صػرة داخل السذاىج التي يخاىا ميسة في السػقعة، لكي المقصات وحخكتيا عشجما يعس
السذاىج، فالذاعخ يجعل مغ حخكة عيشيو )كامختو( الدخيعة في  -الدامع -تتخؾ أثخا في نفذ الستمقي

، وىحا ما (ٜٚ)الرػرة الذعخية ذات لقصات متعجدة لفعل واحج، ومتػاصمة حية مدتسخة مع أنيا انتيت زمانيا
يبلحطو القارغ/ السذاىج ليحه األبيات، فيػ عشج قخاءتو ليحه األبيات يجج نفدو أماـ مجسػعة مغ المقصات 
التي ترػر الحجث أماـ عيشيو في كل مّخة يقخأىا، وكأنيا تحجث اآلف وقت تخيمو ليحه المقصات ذىشيا. 

 ي السمفػظ:تكسغ شجة المقصات في البشاء االستعارؼ ف

 ضسست  جشاحييم  إلى القمب  ضسة           تسهت الخهافي تحتيا والقهادمُ     

فصبيعة االنطساـ مغ صػرة البصل الستسكغ، وصػرة القػة والدخعة تكػيشات صػرية يسكغ أف 
نذاىجىا في ىحه الرػرة الحخكية السستعة، إذ" أف السبجع يجرؾ أمثاؿ ىحه السػضػعات ذات الحخكية 

، (ٜٛ)لجالة والسؤثخة بخياؿ وحذ، وعشجما تطيخ في العسل األدبي ، يكػف قج أضفى عمييا حيػية وإثارة"ا
ي حرمت مع سخعة الػقت لتتغيخ معيا معالع الرػرة بكامميا ويبجو كحلظ المقصة الدخيعة مغ السفاجأة الت

 وتمتقط معيا معيا لقصة سخيعة بالخجػع إلى قػلو: 

 بزخب أتى اليامات  والشرخ غائب           وصار إلى الّمّبات والشرخ قائمُ               

ت العجو ففي ىحه الرػرة السزصخبة مكاف عيغ الذاعخ)كامختو( تحػلت مغ لقصة ضخب ىاما
مع ذلظ الشرخ الغائب إلى لقصة سخيعة وىي فمق رؤوس العجو إلى نحػرىع، وىحا يدتمـد صػريا سخعة 

 نرخ سيف الجولة عمى عجوه جير الخـو السثقل بالعجة والسفتخخ بالعجد.
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 -لقج اتزحت ىحه المقصة بدخعتيا عبخ أسمػبية التزاد الحؼ وضفو الذاعخبقػلو: )غائب، قادـ( 
فقج استثسخه الذاعخ  -ترل رؤوسيع السقصػعة إلى نحػرىع حتى تحقق لديف الجولة الشرخ فسا كادت

 ليخسع ىحه المقصة الستحخكة والدخيعة، بث بػساشتيا صػرة الشرخ الدخيع عمى العجو.

 
 الخاتسة

 تػصل البحث إلى الشتائج اآلتية:  

  تقشية تخكيبية، وقج حقق إف فخضية التسثيل حاضخة في كل نز شعخؼ، ألف السػنتاج مشطػمة
 تجاوال في السجاؿ الديشسائي، وبجأ يحقق التجاوؿ نفدو في السجاؿ األدبي والفشي عسػما.

  أدبي خالز، لكشو يتجاخل مع الفشػف األدبية كميا التي تحتسل  -كتابي وشفاىي--الذعخ حقل
إخزاعو لمعسمية حخكتو، ويحتسل الشز الذعخؼ أف يتصبع بصابع سيشسائي مسيد عشجما يتع 

 السػنتاجية.

  وىي أصغخ مكػف مخئي في الديشسا والكمسة أصغخ مكػف مقخوء في القريجة تحزخ  -الرػرة
أسيست في  -وبقػة في القريجة، لكغ بآليات متخيمة خاصة، فالديشسا أّثخت في الستخيل الرػرؼ 

 الرػرة الذعخية الخاصة.تساىي الحجود الفاصمة بيغ الفشيغ )السقخوء والسذاىج( مع بقاء مبلمح 

  يديع الترػيخ الذعخؼ في القريجة بذكل فاعل في تقجيخشػؿ المقصة مغ قرخىا وسخعتيا مغ
 بصئيا.

  إف المقصة والرػرة الديشسائية تسشتج عبخ أساليب معيشة ويكػف ذلظ محجدا زمانيا ومكانيا محجديغ
 برخيا، أما الرػرة في الشز الذعخؼ فتتذكل ذىشيا.

 اليهامر

                                                           
 .ٕٓٗ -ٜٔٗ( يشطخ: فيع الديشسا، لػدؼ دؼ جانيتي، 1

 ( يشطخ: الديشسا والذعخ، بذيخ القسخؼ، بحث مشذػر عمى شبظ األنتخ نت.2

 .ٔٔ(  يشطخ: بشية الرػرة بيغ الذعخ والديشسا، فخاس عبج الجميل شاروط، جخيجة السجػ: 3

 ( يشطخ: السرجر نفدو. 4

 ( يشطخ: السرجر نفدو.5

 .٘( يشطخ: المغة الديشسائية، مارسيل مارتغ: 6

 .ٖٛ( يشطخ: تعخيف الشقج الديشسائي، عمي شمر: 4

 .ٙٙ( يشطخ: سيسيائيات األنداؽ البرخية، أمبختػ ايكػ: 4
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 .٘ٗ( تحوؽ الفغ األدبي، رجاء عيج: 4

 .ٕ٘( يشطخ: بيغ الفغ والعمع، دولف رايدػ: 10

 .ٖٛٔ: ( التكػيغ في الفشػف التذكيمية، عبج الفتاح رياض11

 .ٕٔ( الرػرة والسعادؿ الجرامي، أحسج عبج السقرػد، 12

 .ٜٔ( الرػرة األدبية بيغ الكاتب والشاقج، أحسج حديغ الصساوؼ،: 13

 .ٗٔٔ-ٖٔٔ( الرػرة الدخدية في الخواية والقرة والديشسا، شخؼ الجيغ مججوليغ، 14

 .٘ٙ( يشطخ: سيسياء السخئي، جاؾ فػنتاني: 15

 .ٚٗ( نطخية الترػيخ، ليػناردو دافشذي: 16

 .ٜ٘( جسالية التذكيل المػني، ابتداـ مخىػف الرفار: 14

 .ٖٔٔز؛ والرػرة الفشية في التخاث الببلغي، جابخ عرفػر: ٖٔيشطخ: قريجة وصػرة، عبج الغفار مكاوؼ: ( 14

 .ٓٙخية الترػيخ: ( نط14

 .ٗٛ( يشطخ: الذعخ بيغ الفشػف الجسيمة، نعيع حديغ اليافي: 20

 .ٜ٘( يشطخ: السػنتاج الذعخؼ في القريجة العخبية السعاصخة، جسج الجوخي: 21

 .ٚٗ( ثقافة الرػرة في األدب والشقج، ميجؼ أسعج غخار: 22

 .ٜٗٔ( الرػرة األدبية تأريخ ونقج، عمي صبيح: 23

 ( يشطخ: السذيجية الديشسائية في الذعخ، غيث خػرؼ ، )مقاؿ(.24

 ( يشطخ: السرجر نفدو.25

 .ٚٔٔ( يشطخ: الذعخ العباسي والفغ التذكيمي، وججاف السقجاد: 26

 .ٕٓ. ؛ وكيف تكتب سيشاريػ، صبلح أبػ يػسف: ٔٗ( يشطخ: السػنتاج في القريجة العخبية السعاصخة: 24

 .ٕ٘( الفزاء الخوائي عشج جبخا إبخاليع جبخا، إبخاليع جشجارؼ، 24

 .ٗٚ( المغة الذعخية العميا، ياسيغ الشريخ: 24

 .ٙٙ -ٗٙ( الترػيخ الفػتػ غخافي، دمحم كامل عبج الحافع: 30

.؛ واألسمػب الديشسائي في البشاء الذعخؼ ٖٗٔ -ٖٕٔ( يشطخ: األسذ العسمية لكتابة الديشاريػ، لػيذ ىيخماف: 31
 .ٕٚٓ -ٕٕٓ؛ والتذكيل السخئي لمشز الخوائي الججيج، ميجؼ صبل الجػيجؼ: ٕٕٙ -ٕٓٔالسعاصخ، دمحم عجػر: 

 .ٖٕٓ( التذكيل السخئي في الشز الخوائي الججيج: 32

 ( السرجر نفدو.33

 .ٖٗٔ( األسذ العسمية لكتابة الديشاريػ: 34

 ( ديػاف الستشبي:35

 .ٜٙٔ( الرػرة الفشية في شعخ أبي تساـ، عبج القادر الخباعي: 36

 .ٕٗٓ( التذكيل السخئي في الشز الخوائي الججيج: 34

 .ٕٖٔ( يشطخ: األسذ العمسية لكتابة الديشاريػ: 34
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 ( ديػاف الستشبي.34

 .ٔ٘( الرػرة الديشسائية، سعيج شيسي: 40

 . ٕٙٓ -ٕ٘ٓالججيج:  ( التذكيل السخئي في الشز الخوائي41

 ( ديػاف الستشبي: 42

 .ٕٗٗ( يشطخ: العخؼ الصيب في شخح ديػاف أبي الصيب، ناصيف اليازجي: 43

 شة الجشاح مغ العكباف.الفتخ: المي 44

 .٘ٔٔ)( سيكػلػجية إدراؾ الذكل والمػف، قاسع حديغ صالح: 

 .ٜٚٔ( الذعخ العباسي والفغ التذكيمي: 45

 .ٙٗ( المغة الديشسائية: 46

 . ٕٕٗ -ٖٕٕ( التذكيل السخئي في الشز الخوائي الججيج: 44

 .ٙٗ.؛ ويشطخ: المغة الديشسائية: ٖٕٓ -ٕٕٗ( السرجر نفدو: 44

 .ٕٖٔ( فكخة اإلخخاج الديشسائي" كيف تربح مخخجا عطيسا" ، كيغ داندايجخ: 44

 . ٖٕٔ( الدخد الفيمسي" قخاءة سيسيائية"، عبج الخزاؽ الداىيخ: 50

 . ٙ٘( السػنتاج في الخواية العخبية، عمي عػاد: 51

 ( ديػاف الستشبي: 52

 .ٜٗ( فغ السػنتاج الديشسائي، كاريل رايذ: 53

 .ٕٕٗوائي الججيج: ( يشطخ: التذكيل السخئي في الشز الخ 54

 .ٖٚ( يشطخ: المغة الديشسائية في أقاصيز كساؿ  الخياحي )بحث(، مجمة الحياة الثقافية: 55

 ( يشطخ: إشكالية الرػرة عشج روال بارث )مقاؿ( مشذػر في األنتخنت.56

 .ٕٕ٘.؛والتذكيل السخئي في الشز الخوائي الججيج: ٙٗ( يشطخ: المغة الديشسائية: 54

 .ٕٗٔخ: الدخد الفيمسي: ( يشط54

 .ٜٜ( يشطخ: تذخيح األفبلـ، ؾ.بخنارد. ؼ. دايظ: 54

 .ٖٓٔ( فكخة اإلخخاج الديشسائي: 60

 .ٚٙٔتػفيق: ( الخبخة الجسالية، سعيج 61

 .ٕٖ( إداـ الفغ دراست في األدب العخبي الحجيث، فميح كخيع الخكابي: 62

 .ٖٕٚ( الذعخ العباسي والفغ التذكيمي: 63

 .ٕٚ( يشطخ: الرػرة الديشسائية: 64

 .ٖٙ( فغ رسع الحبكة الديشسائية، ليشجاج كاوغيل: 65

 .ٙٚ( يشطخ: السرصمح الدخدؼ، جيخالج بخنذ: 66

 .ٓٙ( في التعبيخ الديشسائي" الفمسػلػجيا"، أحسج سالع: 64

 ( الكاميخا الذعخية في قرائج عمي العبلؽ، دمحم صابخ عبيج، مقاؿ في األنتخنت.64
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 .ٜٕ( قخاءة السخئيات، حدغ الدػداني: 64

 .ٕٚ( المغة الديشسائية: 40

 .ٜٕغ الديشسائي: ( يشطخ: الف41

 .ٛ٘ٔ -ٚ٘ٔ( ديشامية الفيمع، جػزيف وىارؼ ىيمجماف: 42

 . ٔٗٔ( معجع السرصمحات الديشسائية، ميذيل مارؼ: 43

 .ٗٗ( جساليات الفيمع، جاؾ أمػف وآخخوف: 44

 ( السرجر نفدو. 45

 . ٓٛ( السػنتاج في الخواية العخبية: 46

 . ٘٘ٔ( الرػرة الديشسائية: 44

 . ٖٓ( يشطخ: اإلنذاء الترػيخؼ في البشاء الفكخؼ، عبج اإللو شكخؼ: 44

 .ٜٕ( الفغ الديشسائي: 44

 .ٕٔ( سحخ الترػيخ، عبج الباسط سمساف: 40

 . ٖٖٔ( فكخة اإلخخاج الديشسائي: 41

 . ٕٗٔ( الدخد الفيمسي: 42

 ( أكاديسية السجربيغ السحتخفيغ" حخكات الكاميخا"، عغ األنتخنت. 43

 .ٜٕٓ( يشطخ: الذعخ العباسي والفغ التذكيمي: 44

 .ٓٗٔ( جسالية الحخكة في القخآف الكخيع، حكست صالح جخجيذ، رسالة ماجدتيخ: 45

 .ٕٚٛ( تقشيات مػنتاج الديشسا والفيجيػ، كيغ داندايجخ: 46

 .٘ٙٙ( تذخيح األفبلـ: 44

 .ٖ٘ٔ( المغة الديشسائية: 44

 .ٖٛٔ( يشطخ: تذخيح األفبلـ: 44

 . ٖٙٔ( ديشامية الفيمع: 40

 . ٜٓ( السػنتاج في الخواية العخبية: 41

 ( يشطخ: السػنتاج الذعخؼ في القريجة العخبية السعاصخة. 42

 .ٕٕٗعخؼ الصيب في شخح ديػاف أبي الصيب: ( يشطخ: ال43

 . ٕٕٗ* الجػزاء: "نجساف معتخضاف في جػز الدساء أؼ وسصيا" السرجر الدابق: 

 ( يشطخ: الحخكة البصيئة في الديشسا، صبلح سخميشي، بحث مشذػر في األنتخنت. 44

 . ٕٜ( يشطخ: السػنتاج في الخواية العخبية: 45

 . ٕٔٔ( يشطخ: الذعخ العباسي والفغ التذكيمي: 46

 . ٖٕٔلسرجر نفدو: ( يشطخ: ا44
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 . ٜٔٔ -ٛٔٔ(خصاب اإلبجاع، دمحم الجدائخؼ: 44

 السرادر والسخاجع

  ،ـ.ٕٔٔٓإداـ الفغ دراسات في األدب العخبي الحجيث، فميح كخيع الخكابي، دار ومكتبة البرائخ، بيخوت، لبشاف 

 مشذػرات وزارة الثقافة، السؤسدة العامة  األسذ ، العسمية لكتابة الديشاريػ، لػيذ ىيخماف، تخجسة: مرصفى محـخ
 ـ.ٕٓٓٓلمديشسا، دمذق، 

  ،األسمػب الديشسائي في البشاء الذعخؼ السعاصخ، دمحم عجػر، الييئة العامة لقرػر الثقافة، الصبعة األولى
 ـ.ٕٔٔٓالقاىخة: 

 بشاء الفكخؼ لمتكػيغ الفشي وحخفيات التذكيل، عبج اإللو شكخؼ، مصبػع عمى اآللة الكاتبة، اإلنذاء الترػيخؼ في ال
 ـ.ٕٙٓٓ

  ،ـ.ٜٙٛٔبيغ الفغ والعمع، دولف رايدخ، تخجسة: سمساف الػاسصي، دار السأمػف لمتخجسة والشذخ، بغجاد 

  ،ـ.ٜٜٗٔتحوؽ الشز األدبي، رجاء عيج، دار قصخؼ بغ الفجاءة، قصخ، الصبعة األولى 

  ،ـ.ٖٕٔٓتذخيح األفبلـ، ؾ.بخنارد. ؼ. دايظ، تخجسة: دمحم مشيخ األصبحي، وزارة الثقافة، دمذق 

  ،التذكيل السخئي في الشز الخوائي الججيج، ميجؼ صبلح الجػيجؼ، عالع الكتب الحجيث لمشذخ والتػزيع، عّساف
 ـ.ٕٕٔٓأربج، الصبعة األولى، 

 ـ.ٕٛٓٓحافع، دار الكتب العمسية لمتػزيع والشذخ، القاىخة، الترػيخ الفػتػغخافي، دمحم كامل عبج ال 

 تعخيف الشقج الديشسائي، عمي شمر، مذخوع الشذخ السذتخؾ دار الذؤوف الثقافية، بغجاد 

 والييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة.

 سة وتقجيع: أحسج يػسف، تقشيات السػنتاج والديشسا والفيجيػ" التأريخ والشطخية والسسارسة"، كيغ داندايجخ، تخج
 ـٕٔٔٓالسخكد القػمي لمتخجسة، الصبعة األولى، القاىخة، 

  ثقافة الرػرة في األدب والشقج ) الرػرة والحخكة وأثخىا في اإلبانة دارسة في التخاث 

 المغػؼ والببلغي(، ميجؼ أسعج غخار، مؤتسخ فيبلدلفيا الجولي الثاني عذخ، جامعة 

 ـ.ٕٛٓٓالفشػف، دار مججالوؼ، الصبعة األولى، عساف، األردف، فيبلدلفيا، كمية اآلداب و 

  ،ـ.ٕٓٔٓجساية التذكيل المػني، ابتداـ مخىػف الرفار، عالع الكتب الحجيث، أربج، األردف، الصبعة األولى 

  ،جساليات الفيمع، جاؾ أومػف وآخخوف، تخجسة: ماىخ تخمير، ىيئة أبػ ضبي لمثقافة والتخاث"كمسة"، أبػ ضبي
 ـ.ٕٔٔٓبعة األولى، الص

  ،ـ.ٜٜٙٔالخبخة الجسالية، سعيج تػفيق، السؤسدة الجامعية لمشذخ والتػزيع، بيخوت، الصبعة الثانية 

  ،ـ.ٕٜٜٔخصاب اإلبجاع، دمحم الجدائخؼ، دار الذؤوف الثقافية، بغجاد، الصبعة األولى 

 ،الييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة،  ديشامية الفيمع، جػزيف وىارؼ فيمجماف، تخجسة: دمحم عبج الفتاح قشاوؼ
 ـ.ٜٜٙٔ

  ،ـ.ٖٜٛٔديػاف الستشبي، دار بيخوت لمصباعة والشذخ، بيخوت 

 .سحخ الترػيخ" فغ وإعبلـ"، عبج الباسط سمساف، تقجيع: عبج الفتاح رياض، الجار الثقافية لمشذخ، القاىخة 
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  ـ.ٜٜٗٔشػبقاؿ لمشذخ، الصبعة األولى، الدخد الفيمسي" قخاءة سيسيائية"، عبج الخزاؽ الداىيخ، دار 

  ،ـ.ٕٜٛٔسيكػلػجية إدراؾ الذكل والمػف، قاسع حديغ صالح، مشذػرات وزارة الثقافة واإلعبلـ، العخاؽ 

  ،سيسياء السخئي، جاؾ فػنتاني، تخجسة: عمي أسعج، دار الحػار والتػزيع، البلذقية، سػرية، الصبعة األولى
 ـ.ٖٕٓٓ

  البرخية، أمبختػ ايكػ، تخجسة: دمحم الشيسي العسارؼ، مخاجعة: سعيج بشغخاد، دار الحػار سيسيائيات األنداؽ
 ـ.ٕٛٓٓوالتػزيع، البلذقية، سػرية، الصبعة األولى، 

  ٕٜٔالذعخ بيغ الفشػف الجسيمة، نعيع حديغ اليافي، وزارة الثقافة، دار الكتاب العخبي، السكتبة الثقافية، العجد ،
 ـ.ٜٛٙٔ

 ـ.ٕٔٔٓسي والفغ التذكيمي، وججاف السقجاد، الييئة العامة الدػرية لمكتاب، دمذق، الذعخ العبا 

 .الرػرة األدبية تأريخ ونقج، عمي صبيح، دار إحياء الكتاب، القاىخة، د.ط، د.ت 

  الرػرة الدخدية في الخواية والقرة والديشسا "قخاءة في التجميات الشرية"، شخؼ الجيغ مججوليغ، رؤية لمشذخ
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