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 القصة والسيناريو والحوار في النص الشعري العربي المعاصر

 تخلص :المس

البحاااع بعاااا  قنياااا  الااادراما فاااي الشاااعر العرباااي المعاصااار،  يتنااااوذ  ااا ا

فيركااال علاااة القصاااة وماااا فيخاااا ماااح سااارد ويتصااايا ، والحاااوار، وماااا يت اااون منااا ، 

سااااواا  كااااان داخليااااا  م خارريااااا، والساااايناريو مااااح  يااااع وصااااف الصااااور  ووصااااف 

الصاااااو ، وياااااد  تيااااار البا اااااع نمااااااء  لبداعياااااة لعااااادد ماااااح الشاااااعراا المصااااارييح 

يخم ف اااار  بحواااا ، وخلااااص البا ااااع للااااة  ن ا باااادا  الشااااعري والعاااارب، ليعباااا  علاااا

الحاااديع  صاااب   كوااار اساااتواد  ماااح الوناااون انخااارر، وخصوصاااا الوناااون البصااارية  

مماااا  ساااخم بشااا   وايااا  فاااي  عاااوير ال تاباااة الشاااعرية، وليااارا  القاااار  فاااي التلقاااي 

، والمجااااذ متااااة  عااااد  النتااار فيماااا كتبااا  الساااابقون واالساااتنباا واالساااتمتا  كااا ل .

 واالنعالق من  لإليافة للة منجل م.

 الح ي –الحوار  –السيناريو  –القصة  –الدراما  –الشعر الكلمات المفتاحية: 

 

ABSTRACT:  

This research deals with some techniques of drama in 

contemporary Arabic poetry, focusing on the story and its 

narration and characters, dialogue, and what it consists of, 

whether internal or external, and the scenario in terms of 

describing the image and describing the sound. The 

researcher has chosen creative models for a number of 

Egyptian and Arab poets, to apply to them the idea of his 

research, and the researcher concluded that modern poetic 

creativity has become more benefit from other arts, 

especially visual arts; Which clearly contributed to the 

development of poetic writing, and the reader's involvement 

in receiving, deduction and enjoyment as well. And the 

space is available for researchers to write more and more 

about these issues and touch them with many of the 

contemporary Arab poets. 

Keywords: poetry - drama - story - script - dialogue – 

storytelling 
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 بين يدي البحث: -1

اريتاااا  و نااااا   ااااعرر للشااااعر العربااااي ببااااايي الونااااون ا بداعيااااة،  ااااو علااااة ماااار  

انع اااال للبيكاااة كماااا اساااتقر  لااا ل  نااارا  معبااارا عنخاااا ومااار   لخاااا، ساااواا  كانااا  بيكاااة 

صااااحراوية بدويااااة  م  ضاااارية، سااااواا  كاناااا  بيكااااة  خامااااة ونجااااد  م ب ااااداد ودمشاااا  

 نااااا والقااااا ر ، الشااااعر عاااااكط ل اااا  مااااا يحاااايي باااا ، ونلمااااط  ااااعررا  كباااار فااااي  يا

المعاصاااار ،  ااااعررا بااااالتعور الحضاااااري، ومااااح باااااب  ولااااة ببااااايي الونااااون الحديوااااة، 

وفااااي القلاااان منخااااا فنااااون المساااارة والاااادراما والسااااينما وا ءاعااااة و ير ااااا، الشااااعر 

 صاااب  يماااتص ماااح كااا   ااا   الوناااون ماااا يناسااان ابيعتااا  ويجعلااا   كوااار بخااااا وليااارايا 

 ومناسبة ويربا لحيا  النال وا تماما خم.

حاااع للاااة كشاااف اننمااااا المتتلواااة لتاااعرير  ااا   الوناااون ال تابياااة فاااي ويخااادل الب

الااانص الشاااعري المعاصااار، وياااد  تباااد البا اااع  رااار الااادراما فاااي الشاااعر، وخصوصاااا 

ماااااا يتعلااااا  باااااالقص والسااااايناريو والحاااااوار، علاااااة اعتباااااار  ن القصاااااة والسااااايناريو 

لمرئاااي والحااوار  ماااور مر بعااة ببعضاااخا و موااا  المر لااة الم توباااة ماااح العماا  الوناااي ا

 ال قا في صور   السينمائية  م التلوليونية  م المسر ية.

والقصاااة بالااا ا  لخاااا  ضاااور ياااديم فاااي ياااعرنا العرباااي، ولااام يتااا  كااا ل  الشاااعر 

القاااديم ماااح الحاااوار،  يااار  ن القاااص  و الح اااي  ناااا فاااي الشاااعر المعاصااار لااا   ضاااور 

القااص وا  فااي الاانص الشااعري، المبااد  يقصااد يصاادا للياا ، ويعمااد للااة ماال  باايح فااح 

والشاااعر وكتاباااة السااايناريو، فيمسااارة القصااايد   و يجعلخاااا ممولاااة درامياااا نرا اااا ر ي 

العااايح، لااام يعاااد الااانص الشاااعري يتااااان الورااادان فقاااي، بااا   صاااب  يتااااان كافاااة 

 الحوال، ويسعة للتعرير فيخا بش    كور ا ترافية مستويدا مح بايي الونون.

ماااا فيخاااا ماااح سااارد ويتصااايا ، ولااا ل   نااااوذ البا اااع القصاااة بموخومخاااا الااادرامي و 

رااام السااايناريو  ماااح  ياااع  وصااايف الصاااور ، و وصااايف الصاااو ، رااام الحاااوار، ساااواا 

  كان  وارا داخليا  م خارريا.

وياااد  تيااار  نمااااء  لبداعياااة لعااادد ماااح الشاااعراا المصااارييح والعااارب مماااح ا ضاااح  

لاااديخم موااا   ااا   الماااؤررا  رلياااة، ومااانخم فااااروق يوياااة، و مااا  دنقااا ، وعااال الاااديح 

اصااار ، و اماااد ااااا ر، و  ماااد معااار، ومحماااد لبااارا يم  باااو سااانة، و اااؤالا علاااة المن

سااابي  النمااااء  الدالاااة  و ناااا   يااار م كويااارون رااادا مماااح يم اااح درل لباااداعخم ماااح 

     اللاوية.

ويااااد ا بااااد البا ااااع لراااارااا   حليليااااة منعلقااااا مااااح التوسااااير والتعوياااا   السااااتنعاق 

 النصوص و لمط     اآلرار فيخا.

 هللا  ن ي ون عملنا نافعا للبحع العلمي والبا ويح.وبعد، نسعذ 
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 القصة وتجلياتها في النص الشعري المعاصر: -2

القصاااة  اااي موياااو  الوااايلم الساااينمائي، وياااد   اااون   اياااة الوااايلم ماااعخوء  ماااح عمااا  

روائاااي،  و  ااااريتي،  و  جرباااة لنساااانية، فاااي كااا  الحااااال  يحااااف  الوااايلم  الباااا علاااة 

رسااام الشتصااايا  و مايل اااا و عور اااا با ياااافة للاااة  ساااط البنااااا القصصاااي ومنخاااا 

  عور ان داث، و صاعد ا.

فاااي عمومخاااا حسااارد ن اااداث ال يشاااترا فيااا  ل قاااان الحب اااة، ول نااا   ”Tale“فالقصاااة 

ينسااان للاااة راو. و  ميتخاااا  نحصااار فاااي رواياااة ان اااداث ولراااار  ا تماااام القاااار   و 

شتصيا حالمستمد ال ال شف عح خبايا النوط والبراعة في رسم ال
(1)

. 

 السرد:

ح  ااااو المصااااعل  العااااام الاااا ي يشااااتم  علااااة يااااص  اااادث  و Narrativeحالساااارد ح

  ااااداث  و خباااار  و  خبااااار سااااواا  كااااان ءلاااا  مااااح صااااميم الحقيقااااة  م مااااح ابت ااااار 

التياذح
(2)

. 

فالسااارد يتموااا  فاااي  نااا  اساااتعران ن اااداث ماياااية ماااح خاااالذ الح اااي، وياااد يوراااد 

 و يااامح  اااوار المسااار ية  لتعرياااف  ءلااا  يااامح سااارد اويااا  كالقصاااة  و الرواياااة

الجمخااااور بع ااااداث لاااام يشااااخد  مويلخااااا علااااة خشاااابة المساااارة، مااااد مراعااااا  التسلساااا  

اللمني
(3)

 

والاااانص الشااااعري الحااااديع يلخاااار بااااال وير مااااح النماااااء  التااااي لجااااع  للااااة الساااارد 

 ياااااواا  شاااااوي  ولراااااار ، ولااااايط بالضااااارور   ن يساااااتوعن الااااانص كااااا  العناصااااار 

 صر التي  ناسن التجربة الشعرية في .القصصية، ب  يستعيح بالعنا

والقصاااة فااااي الشاااعر يااااد ي ااااون مصااادر ا  اااادث  قيقااااي  و  ن ي اااون المصاااادر مااااح 

تمثييييي ليالييييا للوا ييي   و خيااااذ الشااااعر،  و اختراعااا ، وفاااي كااا  الحااااال  ف نخاااا  عاااد 

ويااااد  تنااااو  مااااح نا يااااة المضاااااميح كتنوعخااااا فااااي الاااادراما، فقااااد   ااااون الحقيقيييية  

 و دينياااة  و سياساااية .. للاااو، وياااد   اااون روافاااد ا ماااح الحياااا   ارتماعياااة  و  اريتياااة

 المعاصر   و مح التاريو  و انسااير .. للو.

) عيييو  ماااح نمااااء  القصاااة الشاااعرية ماااا كتبااا  الشااااعر العراياااي   ماااد معااار  بعناااوان  

 باهلل(:

 شيطان شعري زارني 

 فجن إ  رآني

  طب  في  اكرتي  اكرة النسيان

 ي ولهجتي و علن الطيق بين لهجت

 و نصح الكتمان بالكتمان 

  لت له: "كفاك يا شيطاني 
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 فإن ما لقيته كفاني 

 إياك  ن تحفر لي مقبرتي

 بمعول األوزان

 فأطرق الشيطان 

 ثم اندفعت في صدره 

 حرارة اإليمان

 و بل  ن يوحي لي  صيدتي 

 لط على  ريحتي:

"باهلل من السلطان  عو “
(4)

. 

خيااااذ الشااااعر، اعتماااد  علاااة الماااوروث العرباااي  القصاااة  ناااا   اياااة يصاااير ، ماااح

القاااديم التااااص بشاااياايح الشاااعر، الااا يح يو اااون للاااة الشاااعراا المبااادعيح  ياااعار م، 

وياايعان الشاااعر كااان فااي ليار اا  المعتاااد ، فعلاان مناا  الشاااعر  ن ي ااف عااح و ياا  

لااا   لماااا  صااااب  ماااح  ءر  بسااابن ماااح لبداعااا  وصااادي  و بنيااا  لقضاااايا الناااال، فلاااام 

يعان لال  ن يساااتعي  باااال ماااح السااالعان، الااا ي  سااابن للشااااعر فيماااا  صااااب  يساااتعد الشااا

 مح م رو .

- نتخاااي القصاااة ب د ااااف، يتموااا  فاااي ءلااا  ا يماااان الااا ي دب فاااي يلااان الشااايعان فجاااع  

واسااااتعاء   بااااال مااااح الساااالعان، وكااااعن الساااالعان  -و ااااو معاااارول ب وراناااا  وعدواناااا 

برو اااا ، فيصااااب  الشاااايعان الاااا ي يشااااير للياااا  الشاااااعر  وااااوق علااااة الشاااايعان فااااي ر

 بجوار  مؤمنا، ريي  القلن، يتضامح مد ا نسان.

نلماااا  فااااي الاااانص  عااااور يتصااااية الشاااايعان، مااااح الجباااارو  للااااة الر مااااة، ومااااح 

ال وااران للااة ا يمااان، و  مااد معاار لدياا  براعااة فااي بناااا مواا   اا   المواريااا ، وءا  

 ا د اف، ي اد ال يتلو منخا نص لبداعي مح نصوص .

 لبداعي  خر للشاعر  امد اا ر بعنوان )السوبر مارك (  وفي نموء 

 كانت زوجة )إبراهيم البقال(

 امر ة ُمْصبَحة الوجه

 ومفرطة في السمنة

 لكني لم  عرفها إال طيبة القلب 

ا  عطوفًا جدًّ

 كانت تعرف  طفال الشارع فرًدا فرًدا

 وتنادينا  حيانًا فتيطفنا..

 تسألنا عن  لبار األهل 

 لحلوىوتعطينا ا
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 في بعض األحيان

 كانت تتركنا في الدكان 

 لنحرَسه ونراعيهْ 

 كنا نتبارى  ن نرضيها

 فنبي  ألنفسنا بعض بضائعه

 حتى نعطيها األثمان

 كنا نشعر حين نراها مبتسمة

  ن الكون  مان!

  ات مساء ..

  غلقت الدكان وكانت تبكي

 دم  صاف  ونشيج عات متكتم

 لم نجرؤ  ن نستو فها ..

  صغر من  ن نسأل سيدة كنا 

 عن سر بكاها

 لكنا كنا نتألم!!

 في المنزل ..

  الت  مي

 ـ طلقها الملعون 

 و الت  لتي:

 ـ زوجته األلرى  رف !

 انفجروا ضحًكا

 لم  تمالك نفسي  فصرلت بهم

 ـ  سما هي  روع

 سكتوا ..

 حين التفتوا نحوي ..

 وجدوني  بكي!

** 

 مضت األعوام..

 وحين رجعت لشارعنا

  دهشني  ن  جد الدكان

 في موضعه .. نفس الدكان

 لكن اليفتة امتألت بالعنوان
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"إبراهيمكو .. سوبرماركت"
(5)

. 

الح ايااااة فااااي ساااارد الشااااااعر  ن لباااارا يم )البقاااااذ( الااااا  امر  اااا  العيبااااة، و ااااالو  

 بعخرر، وبعد سنوا   صبح  بقالة لبرا يم )لبرا يم و سوبرمارك (.

و  رار اااا فاااي  ياااا  المجتماااد المصاااري، لال  نخاااا علاااة الااار م ماااح بساااااة الح اياااة 

فاااي مجملخاااا  رمااال للاااة العدياااد ماااح الساااما  التاااي  تجلاااة فاااي مجتمعا ناااا  و باااان رر 

فااااي يعااااا  منخااااا، فالبقالااااة  رماااال للااااة بسااااااة المجتمااااد المصااااري و صااااالة رقافتاااا  

الشاااعبية، وكااا ل  امااار   لبااارا يم البقااااذ رمااال العيباااة والحناااان، وماااا  حملااا  مالمحخاااا 

ساااما  عاماااة الماار   مصااارية  ت ااارر فااي كااا  ياااار  و ااار ، واناوااااذ، ومااانخم  مااح

رمااااال للتعاااااااف والنقااااااا، ولبااااارا يم البقااااااذ ءلااااا   -فاااااي اوولتااااا –الشااااااعروالراوي 

ااا مااا  صاااب  البعاار، فااعوذ مااا ف اار  الرراا  البساايي الاا ي يباادو  ناا  بعااد  ن ا تنااة نوعب

، فياااا  مااااد ال نااااة،  ن يعلاااا  انولااااة ويتاااالو  بااااعخرر  صاااا ر ساااان   ا  و  كواااار رماااااالب

و ااع ي نخايااة القصااة دالااة علااة مااا اعتاارر ءلاا  البقاااذ مااح   ياار   يااع ساامة البقالااة 

باساااام  جاااايح مااااح   اااارل لباااارا يم وكلمااااا   عجميااااة )لبرا يم ااااو سااااوبرمارك (، 

ويرماال ءلاا  للااة  الااة التتاابي والتياا  التااي  صاااب  المجتمااد المصااري نتيجااة ال االو 

   وال كبير  في  يا  المصرييح لال ايتحمخا.الوقافي ال ربي ال ي لم يتر  ص ير

ويشاااي الااانص كااا ل  باااالتعور  و التحاااوذ الااا ي ياااؤدي يااامح ماااا ياااؤدي للاااة   ييااار 

اباااائد العالياااا ، والتوالياااا   و التقاااابال ، فاسااام البقالاااة فاااي البداياااة والنخاياااة ماااح 

  جليا    ا الت ير، وصور  المر   الجديد  في مقاب  القديمة.

ماااح مقوماااا  القصاااة العدياااد ماااح العناصااار، ماااح سااارد، و ياااتاص، والقصااايد  فيخاااا 

 ووصف، و عور للحدث، و وار.

فالشاااااعر يساااارد ان ااااداث بتركياااال يناساااان ابيعااااة الشااااعر، وانيااااتاص متعااااددون  

 الشاعروالعو ، ولورة البقاذ، ولبرا يم البقاذ، و م العو ، و خ  العو .

لااام   اااح  وصااايلية لال  نخاااا ول ااا  ماااح  ااا   الشتصااايا  ساااما   التاااي  ميااال ،  تاااة لاااو 

مناساااابة لعبيعااااة القااااص المركاااال، فاناواااااذ عااااااويون، ولورااااة البقاااااذ مااااح نا يااااة 

الصااااوا  المعنويااااة فخااااي ايبااااة القلاااان، ومااااح نا يااااة الصااااوا  الشاااا لية فخااااي بدينااااة، 

ولبااارا يم البقااااذ ياااتص  نااااني ال يحوااا  المعااارول،  ماااا  خااا  العوااا  و مااا  فيبااادو 

رسااااح النميمااااة باااا كر ح حسااااير ح الماااار   لورااااة  نخااااح كعاااااد  كوياااار مااااح النساااااا يما

البقاااذ، و نخااا بديناااة، وانخاارر حرفيعااةح، ويؤكاااد ءلاا   لاا  الضاااح ا  التااي صااادر  

 منخح.

الح اياااة فاااي مجملخاااا فيخاااا ماااح ساااما  القصاااة ال ويااار، وفاااي  اااوار رمعناااي بالشااااعر 

ءكااار لاااي  نااا  كاااان ي تااان موااا   ااا   الح اياااا  واعياااا بخاااا مااادركا لماااا يرياااد  ن يصااا  

 ي  مح ييم فنية ورقافية.لمتلق
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 الشخصيات

الشتصااايا  ماااح   ااام م وناااا  العمااا  القصصاااي  ننخاااا  اااي التاااي  حمااا  ان اااداث، 

و نعااا ، و تعاااور، وماااح خاللخاااا  تجساااد الح اياااا ، ويحااادث انرااار، ولواياااا دراساااة 

 ي يتصاااية متعااادد ، فقاااد ننتااار لليخاااا ماااح منتاااور العبقاااة االرتماعياااة، والمساااتور 

خنااااة،  و القوميااااة والعاااارق،  و الااااديح والتوراااا  الو ااااري،  و الوقااااافي،  و منتااااور الم

 السما  التاصة المعنوية  و الش لية .. للو.

 قاااود الوعااا  و دفعااا  للاااة  Protagonistوالشتصاااية فاااي الااادراما ياااد   اااون رئيساااية 

و ااي  لااي الشتصااية الرئيسااية فااي   Stock Character انمااام، ويااد   ااون يياسااية

تصااايا   الساااا ر  الشااارير ، انبلااا ، القاااروي السااااء ، ان مياااة، وماااح  مولاااة ءلااا  ي

الشرير، ف لخا يتصيا  را ل ، يياسية
(6)

. 

ال  ت ياااار كويااارا فاااي العماااا    Static Characterوياااد   اااون الشتصاااية راكااااد  

 Flatالروائاااااي  و المسااااار ي  رنااااااا  عاااااور ان اااااداث، وياااااد   اااااون مساااااعحة 

Character  ي  تخااار فاااي العمااا  اندباااي بشااا   عاااارن ال يلياااد علاااة كونااا  اساااما 

 Round و ال  عباااار عناااا  لال ساااامة مواااارد ، و ااااي بتااااالل الشتصااااية الم تملااااة 

Character  و اااااي ياااااتم وصاااااوخا باكتمااااااذ بحياااااع يم اااااح  مييل اااااا وفخمخاااااا عاااااح

اآلخريح، و ي ليس  نمعية، ب  لديخا القدر  علة ا د اف
(7)

. 

 فااااد الااانص الشاااعري الحاااديع ماااح  كوااار ءلااا ، وياااد ورد  الشتصااايا  فيااا  بصاااور 

 متنوعة،   اد ال  تتلف في  نمااخا عما نقرؤ  في الروايا  والمسر يا .

الشتصاااية لءن  تموااا  فاااي حمجمااا  الساااما  والمالمااا  التاااي  شااا   ابيعاااة ياااتص  و 

كائح  يح
(8)

 . 

ساانة، نسااتعيد  حلياا  نمااوء   وفااي يصاايد   رياان مااح ينااا للشاااعر محمااد لباارا يم  بااو

لشتصاااية ح مااادانح، ءلااا  العامااا  البسااايي الااا ي رااااا ماااح يناااا رناااوب مصااار للاااة 

 القا ر  ليعم  في البناا، فتخوي يدم  ويسقي ميتا.

يتصااية  ماادان نمااوء  للمااوااح البساايي الوقياار الاا ي ي اااد ال يجااد يااو  يوماا ، كااان 

النتقاااذ للااة القااا ر  ليبااد  يعماا  عنااد بعااا انررياااا، وبعااد ساانوا  مااح القخاار، ياارر ا

 يااا  رديااد  فااي العماا  الشاااق بالبناااا، والحاادث الوااارق فااي يتصااية  ماادان  ااو  لاا  

الصاااوعة التاااي نالخاااا ماااح رب عملااا   ماااام النسااااا، ا  اناااة التاااي لحقااا  بااا ، رعلتااا  

ي اااادر يريتااا ، ويواااارق   لااا ، ومحبوبتااا  فااماااة   يااار  ن انيااادار كانااا   ر ااان لااا  

ا  خر، و و فراق  الحيا  كلية، ولعل  ب ل  يستري  مح المعانا .  مرب

 يقوذ محمد لبرا يم  بو سنة 

 "وتسأل سيدة في الطريق

 ومن  ا القتيل
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 ويهمس صوت جليل

 "غريب  تى من  نا"

 ويعمل بين رجال البناء

 هوت رجله ثم زلت وحم القضاء

ذ ، فماااح خاااالFlash Backالشااااعر يباااد  القصااايد  ماااح نخايتخاااا، باااد  ا باساااتررا  

 ااا   التقنياااة يتلااا   شاااويقا، يتااا  القاااار  منتبخاااا للساااؤاذ، يرياااد معرفاااة   اياااة  ااا ا 

ال رياان الاا ي   ااة مااح ينااا، القااار   نااا يناادمخ فااي السااؤاذ مااد يتصااية الساايد  التااي 

  سعذ  ومح ءا القتي ؟

 وبعد   ا المشخد يبد  الشاعر السرد والتصوير البار  لح اية  مدان 

 وعند انكسار المدار

 نثنى للشمال القطاربكى وا

 وفي مدلل القرية الصامتة

 تصاعد بعض الغبار

 وعينان فوق طريق الحقول

 تفتش بين جباه الرجال

 وحمدان ما كان للف الجمال

 فباألمس عند انطفاء النهار

 بكى وانثنى للشمال القطار

*** 

 وحمدان يمضي ألرض الشمال

 ككل رجال الصعيد

 ككل بناة المدن

 الجفونومن دمعة في 

 ر ى  مه والعيال

 وشيخا ومسبحة في العنق

 وتمتص دمعته كل ما في األفق

 وحمدان مذ كان طفي يسوق الجمال

 ويعمل عند رجال

 يرون الحياة لمن يقدرون

 ومن يملكون

 و ن السيادة لأل وياء

 يقول الرفاق:
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 وحمدان كان رليا كريح الشمال

 وكان صبيا

 يعلق فوق الجبين

 الحاسدينتميمة لوف من 

 ويكبر حمدان ينزع تلك التميمة

 ويؤمن  ن الحياة لمن يعملون

 وعند الغدير وفاطمة في النساء

 يداعبها الموج ..

 .. تمأل بالماء جوف اإلناء

 وحمدان يسقي الجمال

 هوت لطمة وتداعت جبال

 على لد حمدان ..

 .. جفت مياه الغدير

 وسيد حمدان يظهر  وته للنساء

 الطين   دامهوغاصت بحمدان في 

 فيقسم  ال يبيت

 وعند المساء

 يقول لفاطمة عن هواه

 "كيما جميي ككل كيم

 يقال  بيل الفراق

 ككل كيم يقال آللر مرة

 ويهتف حمدان "مرة"

 حياة تنال بلطم الخدود

 سأرحل نحو الشمال

 ألبني م  الراحلين المدن

  دبر  مر الحياة العسير المنال

 فاطمةوآتي لنرحل زوجين يا 

 وتهتز مسبحة في العنق

 ويهرب من مقلتيه األفق

 ويرسو القطار

 ويكدح حمدان يشقى طوال النهار

 وبالليل غنى لفاطمة عن حريق الضلوع
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 وميل القلوع

 م  الريح تمضي لغير المراد

 ويصعد فوق البناء

 "لرافة رمل وماء"

 ويهوي وتسأل سيدة في الطريق

 "ومن  ا القتيل

 ويهمس صوت جليل

"غريب  تى من  نا"
(9)

. 

الشتصااايا  فااااي الااانص متعاااادد ، منخااااا الرئيساااي، ومنخااااا الواااانوي، ومنخااااا النمعااااي، 

 و برل الشتصيا   تمو  في 

يتصااااااية رئيسااااااية،  تساااااام بالبسااااااااة، والوقاااااار، واال تيااااااا ،  شخصييييييية حمييييييدان:

واالرتخاااد،  مااا عااح  يكتاا  الشاا لية فااال يساارل الشاااعر فااي ساارد  وصاااف ، في وااي  ن 

مااح ينااا، و ناا  كااان يعماا   رياارا عنااد   ااد ا يعاااعييح، و ناا  فااي صاا ر   نعاارل  ناا 

كااان يعلاا  فااوق ربيناا   ميمااة، نلعخااا عناادما كباار، فقااد   ياار  معتقدا اا ، و صااب  ال 

 يؤمح بتل  الترافا ، فالحيا  لمح يجتخد، وال   ني التمائم ييكا.

 اااا  و اااي يتصاااية رانوياااة، دور اااا  نخاااا محبوباااة  مااادان، و جر شخصيييية فاطمييية:

ن نوس  مح  ر  اللوا  بخا. ِّ  و ربت  كان  نر   ن ي و 

و اااي يتصاااية رانوياااة كااا ل ،  تسااام بالعجرفاااة، وال بااار، شخصيييية السييييد اإل طييياعي: 

ومااا يتبااد ءلاا  مااح  مااران نوسااية، رعلتاا  يصااود  ماادان مااح  راا   ن يوباا  يااو   مااام 

 النسو .

نص، كشاااعن و اااي امااار   يا رياااة  سااان ماااا يشاااي بااا  الااا شخصيييية المييير ة الفضيييولية:

كوياااار مااااح النساااااا، باااا  الرراااااذ كاااا ل ، يتجمعااااون  ااااوذ الحااااادث الموجااااد  و انماااار 

 الجل ، مح  ر  لرياا الوضوذ في معرفة كن  الحادث  و مجرد حالوررةح.

 و و  نا الشاعر ال ي يسرد ان داث، و شاب خا و عور ا. الراوي:

ية  شاااير للاااة كااا   ااا   الشتصااايا  و واعال خاااا بمواباااة رماااول  و معاااادال  موياااوع

التماااااو  والتلاااام الحاصاااا  فااااي عمااااوم المجتمااااد المصااااري فااااي ءلاااا  اللمااااان الاااا ي 

يقصاااد  الشااااعر  تاااة لاااو لااام يوصااا  صااارا ة عنااا  ماااح  وااااو  ابقاااي، واسااات الذ، 

وفقاااار، و حعاااام لطماااااذ والعمو ااااا ، فبسااااقوا  ماااادان سااااقي انماااا  فااااي اللقاااااا، 

 و ور العموة في االر قاا، فخو مجرد يتي   رين مح ينا.

 السيناريو:

الساايناريو ماااح   اام م وناااا  الوااايلم السااينمائي التاااي  تيااا  با تمااام الدارسااايح، وعلاااة 

الااار م مااااح  ن وراااود  ماااار بي بالسااااينما، لال  نااا  فااااي  قااااديري يم اااح  ن يصااااب  فن ااااا 
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كتابي اااا، فخاااو ي ااااد يموااا  رنساااا ماااح ال تاباااة التاااي لخاااا ساااما خا التاصاااة، والساااؤاذ  اااو 

ناريو بوصاااوخا ماااح فناااون ال تاباااة ا بداعياااة،  ماماااا كماااا لمااااءا ال يؤصااا  ل تاباااة الساااي

نسااتمتد بالمساار ية الم توبااة يااراا ، ومشااا د ، مااد   يياار مااا يلاالم عنااد  حويلخااا للااة 

 عم   مويلي  ي،  و مصور؟!

 تاااة لاااو الياااة  ااا ا العااارة يااايكا ماااح االعتاااران علاااة اعتباااار  ن السااايناريو  اااو 

الواااايلم علااااة الااااورق يباااا   ن يتحااااوذ للااااة ياااايا محسااااول بصااااري ا، ويحتااااا  للااااة 

عمليااااا  فنيااااة عااااد  لي ااااون فيلمااااا مرئي ااااا، فاااا ن كتابااااة ساااايناريو مت اماااا  مااااح كا اااان 

د  جااااد محتاااارل لدياااا   ااااط  دبااااي كااااال يم ااااح  ن يعااااد مااااح  رنااااال اندب التااااي ياااا

موياااعا بااايح باااايي انرناااال، و ناااا  نمااااء  لساااينمائييح كباااار نشاااروا سااايناريو ا  

  فااالم بوصااوخا عمااال يم ااح االسااتمتا  باا  يااراا ، ومااح  ااؤالا الاادكتور ماادكور راباا 

 لاااخ فاااوق صااادور سااااخنةح )ماااح وءلااا  فاااي عملااا  ا باااداعي المعباااو   ح -ر مااا  هللا- 

 م(.2005 -اب  دب السرد السينمائي( )الخيكة العامة لل ت

 مااا عااح  راار الساايناريو فااي الشااعر العربااي الحااديع فخااو  راار كبياار، ولجااع يااعراا كواار 

للااااة  دوا اااا  بوصااااوخا  مواااا   نويعااااا بصااااريا فااااي رساااام الصااااور الشااااعرية، و نويعااااا 

موساااايقيا كاااا ل ، با يااااافة للااااة المسااااحة الدراميااااة التااااي  سااااري فااااي روة القصااااائد 

 التي  عتمد علة مو      التقنيا .

لبااااا مااااا  تخاااار  اااا   التقنيااااة فااااي القصااااائد التااااي  عتمااااد  ساااالوب القااااص اريقااااة، و ا

ا.  والحوار منخجب

كماااا  قاااوذ دائااار  المعاااارل الورنسااااية حالرولح  –والسااايناريو حلوااا  ليعاااالي يعناااة 

اااا وصاااوي ا ل ااا  المنااااير التاااي ساااول يت اااون منخاااا الوااايلم ... و ينماااا يعاااالخ  – حعريب

تصاااوير، يصاااب  السااايناريو النخاااائي ويسااامة  ااا ا الااانص ويه تااان لااا  الحاااوار ويعاااد لل

عاد  حالتقعيد الونيح.
(10)

 

ياااد –فالساااناريو لءبا يخاااتم بتوصااايف الصاااور  وماااا يشاااملخا ماااح انوعااااال  واريقاااة  داا 

يتقااااااد دور كا اااان الساااايناريو مااااد المتاااار    يانااااا عناااادما يقتاااارة ياااايكبا يتااااص  داا 

 ويشم  ءل  الصور  والصو . -المموليح  و  ركة ال اميرا

 توصيف الصورة

 وصااايف الصاااور  يشااام  كااا  ماااا يعااارن علاااة الشاياااة ماااح عناصااار، وخلويااااا ، 

و يااتاص، فعااايح كا اان السااايناريو  و بااان رر خيالااا  عنااد ال تاباااة يصااب  كعنااا  عااايح 

المصااااور  و عدسااااة ال اااااميرا، ومااااح الشااااعراا المحاااادريح الاااا يح اسااااتوادوا مااااح  اااا   

ل ماااح  سااالع  علااايخم  ياااواا التقنياااة علاااة نحاااو الفااا   مااا  دنقااا ، فخاااو يعاااد ماااح  بااار

 النقد  لبراعت  في بناا يصائد  وف  كوير مح     التقنيا .
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فااااي يصاااايد    حسااااور  ذ داذح فااااي المقعااااد الواااااني منخااااا، المعنااااون باااا  حا صااااحاة 

 الوانيح يقوذ 

 سنترال:

  عط للفتيات

 )اللواتي ينمن إلى جانب اآللة الباردة

 شاردات الخيال(

ء إلى العرس  ي الليلة الواحدةحتى  جي -ر م الموت–ر مي 
(11)

 

عنااادما نتحااادث عاااح ح وصااايف الصاااور ح بوصاااو  ماااح  دوا  كتاباااة السااايناريو، ف نناااا 

نركااال علاااة  لااا  اآلراااار التاااي يعماااد لليخاااا الشااااعر الحاااديع ليساااخم فاااي بنااااا يصااايد  ، 

ونحااااوذ  ن نرصاااد المعاااايير  و الساااما  التاااي  ميااال ح وصااايف الصاااور ح القاااادم ماااح 

ح مجمااا  الوصااف الااا ي  اااو ماااح  دوا  الشااعر انصااايلة يبااا  نشاااوا فااح السااايناريو عااا

 السينما والتصوير باآللة عموما.

ومااااح  اااا   اندوا   ن  وصاااايف الصااااور  يااااد يااااع ي اعتراياااايا، يوياااا   واصااااي  

  صويرية ما لشتص  و كائح  و م ان.

ويسااااتتدم الشاااااعر لتميياااال مواااا   اااا   التوصاااايوا  عااااح مجماااا  الاااانص الشااااعري  و 

بعااااا الرمااااول ال تابيااااة كااااانيوال،  و الشااااراتيح، ويااااد يتاااار   الصااااور  الشااااعرية

مسااا ة بيضاااا باايح مااا  ااو  عبياار يااعري منعلاا  وح وصاايف صااور ح علااة اريقااة 

 كتابة السيناريو.

 فتوصيف الصور  في النص الساب  يتمو  في يوذ الشاعر  

 )اللواتي ينمن إلى جانب اآللة الباردة

 شاردات الخيال(

ح فاااد للااة  ااد كبياار مااح   ني ااا  الونااون انخاارر، ول ناا  لاام يساارل ءلاا   و ماا  دنقاا 

ا ساااارال الاااا ي يجعاااا  لبصااااما   اااا ا الوااااح مقامااااا يجااااور علااااة رماليااااا  يصااااائد  

وعلة العناصر الونية في القصيد ح
(12)

. 

ا ساارال فااي التقنيااا  السااينمائية  و  ير ااا يتاار  بالقااار  مااح القصاايد  للااة ساااا ة 

  نا  صعوبة للتعرل علة مالم  فح الشعر نوس .  ل  الونون  مما يجع 

فاااي يصاااايد    حفاااي انتتااااار الساااايفح، نماااوء   خاااار علااااة  وصااايف الصااااور  الاااا ي 

 استتدم في  انيوال لتمييل  عح بايي الصور الشعرية 

 :وردة في عروة الّسرة

 ما ا تلدين اآلن ؟

 طفي ..  م جريمة ؟

  م تنوحين على بّوابة القدس القديمة؟
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 الخيل من المشرق عادت 

 عاد )الحسن األعصم ( والموت المغير

 بالرداء األرجواني  وبالوجه اللصوصي 

 وبالسيف األجير

 .. فانظري تمثاله الوا ف في الميدان

 .!( )يهتّز م  الريح

 انظري من فرجة الشبّاك:

 ..  يدى صبيٍة مقطوعةً 

 مرفوعةً .. فوق الّسنان

 الحصان( . مردفًا زوجته الحبلى على ظهر.)

 انظري ليط الدم القاني على األرض

 " "هنا مّر .. هنا

 .. فانفقأت تحت لطى الجند 

 عيون الماء 

واستلقت على التربة ..  امات السنابل 
(13)

 

بالحساااح انعصااام  باااح   ماااد باااح بخااارام المعاااروليرسااام  مااا  صاااور  و شاااية للحساااح 

لعاااايم القرامعااااة، ويعمااااد للااااة  وصاااايف رااااانبي يتضااااام مااااد مجماااا  الصااااور   و 

بااان رر يتتللخاااا بشااا   متقعاااد، وكعنااا  يلوااا  االنتبااا  للاااة ءلااا  التموااااذ الااا ي يتنااااوذ 

ا بااا ل  لخشاياااة    اياااة صاااا ب ، فتموالااا  فاااي  وذ القصااايد  )يختااال ماااد الاااري (، رامااالب

موااااذ وياااعو ، علاااة الااار م مماااا اياااتخر بااا  ماااح رااارائم، ويعااااود  مااا  صاااا ن الت

 ااا كيرنا  و لوااا  نترناااا للاااة التموااااذ مااار   خااارر، وكعنااا  ي مااا  ماااا باااد   عنااا ، فيميااال 

 . مردفا لورت  الحبلة علة يخر الحصان(..)التوصيف الال   بالقوسيح  

 ئ    لةح لي   ار   خ  ير  لق  ب   و العا ون مد عنتر مصعوة مح يصيد    ح

 ... يها الشبُح المستحيل

  ال لي حارس الليل: إنك كنت هنا؛ ..

 وارتقبُت ثيث لياٍل ُحسوما؛ ..

 ..و ومأَت لي.. فتبعتُك مستَلَبا مستكينا

 وها  نت تهبط بي درج الروح؛ ..

 يا سيدي  نحو مملكٍة مْن غبار الصهيل  

 وتعرج بي لمقام الغواية 

 :لغًوا مهيناتفرط بين يديَّ من اإلرث 

 ] ُبالةَ مٍجد  ثيْل..
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 صورةً في إطار  ديم لجّدٍ تمدد شاربهُ .. كالفتيلْ 

 لنجًرا صدئًا.. وجرابًا لسيٍف كوشٍم؛

 على حائٍط َوَسَمتْهُ الشروُخ؛

 ..بدا لوحةً تتقاط  فيها الخطوط

 ..عباءةَ شيخ  مر ّعةً  تتهدَُّل منها الخيوطُ 

 في مقط ٍ مْن عويلٍ   ناديَل زيت؛ وتحميلةً للتواشيح

 ومسبحةً ألبي؛

 حيث كانت  صابعه حول حباتها تستدرُّ السماَء؛

 وُحقًّا من العاج فيه بقايا السَّعُوطْ 

  ناًعا ألمي؛ و ْد وفد الضيف؛ ..

 ثَمَّ  رائَك سالت  وائمها.. ورفاٍت لعّزٍ  ديم؛؛

 بقيةَ عشب طفت في رغاء السُّيُوْل..[

 تحيلْ آه..  يا  لك الشبُح المس

 .. نت توجتني بالسَّراب النبيل.. سنينا

 ..وفي وحشة القبو.. للَّفتني

 .. عاني رطوبة هذا الفراغ المسّمر

...وحدي ...  سجينا
 (14)

.!! 

الشاااعر فااي الااانص عمااد للاااة  وصاايف لعااادد مااح المناااير التاااي ياارر  نخاااا  سااخم فاااي 

يساااتدعيخا يلبااا    اااويح المشاااخد العاااام، و ساااتدعي الااا كريا  فاااي نواااط المتلقاااي كماااا 

وعقلاا  وخيالاا   ااو، ويااد مياال  لاا  الصااور المتراصااة فااي ءلاا  البياا  الاا ي عاااد للياا  

بعاااد  يااااب، ميل اااا رميعخاااا داخااا  معقاااوفيح، ويم اااح اعتباااار المعقاااوفيح با ياااافة 

للاااة انياااوال ماااح الرماااول التاااي يميااال بخاااا الشااااعر  لااا  الصاااور التاااي  قعاااد  سلسااا  

وننخااااا  ضاااايف للااااة التجربااااة  واصااااي   السااااياق الشااااعري لتسااااليي الضااااوا عليخااااا 

 متممة مؤرر .

فالمشاااا د التاااي يستعرياااخا الشااااعر بشااا   متتاااابد يااعباااا بخاااا الساااياق الشاااعري  تموااا  

فااي  صااور  الجااد، التنجاار الصااد ، رااراب الساايف المعلاا  علااة  ااائي انتشاار  باا  

الشااااروب، عباااااا  ياااايو، ينادياااا  لياااا ، مسااااابحة والااااد ، و اااا   عااااا  باااا  ساااااعوا 

اااعهواه  لعلااا  –ماااا يهااادخد  ماااح دييااا  التباااا فاااي انناااف، و اااو النَّشهاااوق(، يناااا   مااا   )السَّ

 نقابخا  و بريعخا،  رائ  متخال ة.

كلخاااااا م وناااااا   صااااايلة  حمااااا  فاااااي  يكتخاااااا ورائحتخاااااا عبااااا  الماياااااي و صاااااالت ، 

 وءكريا  الدار والواح.
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وفاااي يصااايد   اماااد ااااا ر حمشاااخد ماااح مسااار ية مرفوياااةح ياااع ي  وصااايف الصاااور  

را ة، فااااالمقعد انوذ مااااح يصاااايد   يبااااد  ب لمااااة حمنتاااارح وبعااااد ا بشاااا    كواااار صاااا

نقعتااان متعامااد ان، ويبااد  فااي  حديااد  اا ا المنتاار،  تااة لااو اسااتعار الشاااعر التساامية 

مااااح فااااح المساااارة، لال  ناااا  عمااااد فيخااااا للااااة التوصاااايف، وللتوصاااايف روة ياااااعرية، 

 اا  تجاول مجرد  وصيف صور  للة الولو  في المشاعر والتما ي مد انيي

 المنظر: " يثارة .. تقلصت  وتارها من الجليد

 سور وتر .. انساب منه اللحن في ضراوة الشرر

 للجالسين تحت ُسّدة من المطر

 عيونهم مشدودة إلى نهاية الطريق

هناك حيث ال يلوح  ي شيء .. وحيث يظلم األفق .."
 (15)

. 

ون، و معاااار، ويعاااد استعرايااا  لااا ل  المنتااار الااا ي فيااا  حييواااار ح، و ياااتاص رالسااا

 وعيون مشدود  .. للو.

يبااااد  الحااااوار باااايح الشاااااعر و يااااتاص ءلاااا  المشااااخد مااااح المساااار ية المرفويااااة، 

 وسنتناول  في مويع .

 توصيف الصوت

يلجاااع كا ااان السااايناريو للاااة  وصااايف الصاااو  لتوياااي  بعاااا االنوعااااال  التاااي يجااان 

ليااااااة علااااااة الممواااااا  مراعا خااااااا، ولاااااا   ن يقتاااااارة  صااااااوا با  ناساااااان المشااااااا د الداخ

والتاررياااة، ومماااا ورد لااادر الشاااعراا المحااادريح ماااح موااا   ااا   التوصااايوا ، ماااا ياااع ي 

ا باااعيوال  ويااا   ن الشااااعر  فاااي ساااياق مجمااا  وصاااف المشاااخد،  و ماااا ياااع ي مميااالب

يقصاااد يصااادبا للاااة  ااا ا التوصااايف ن ميتااا  فاااي بنااااا الااانص الشاااعري، وماااح نمااااء  

 ءل ، في يصيد  حاري  الشامح لعل الديح المناصر  

 المتنبي:

 في باب الشام

  ابلت المتنبي و با تمام

 و هبنا للحانة في الشط الغربي المخمور

 )صاحبها ثرثار(

ثم سكرنا حتى جرت الخمرة في جذع األسرار
(16)

 

 ناااا يصاااف الشااااعر الررااا  صاااا ن الحاناااة بعنااا  ررراااار، و اااي صاااوة ياااد  ااادخ  فاااي 

  ويد.رانن  وصيف الصور  لال  ن ار بااخا بالصو  في  قديري 

 وللمناصر  نوس  في يصيد   خرر بعنوان  ح  د يدق البابح 

 سبب لفيف

 ثم يتلوه انهمار مشاغلي فوق الغيوم
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 سبب  ديم

 سبب ثقيل هزني فرحلت في لوف التخوم

  ما القبائل: فالقصائد شبه جاهزة إ ا هجم العويل

 بعصيها وطبولها ثم الجرائد في المساء

 وم ما الفواصل فهي ظلي في الكر

  ما المطارات التي نقلت حبيبي

 فهي زر اء الرماد

 إن شئت   طفأت الجمار  رميتها

 في الريح فاندفق الحداد:

 ) حد يدق الباب 

 هذي همهمات الريح تهمس للربي 

  حد يدق الباب

  اطعك القطي .(

 اآللرون يثرثرون ويطلبون المغفرة

 ما  نا يا بحر فاسم  صرلتي المتناثرة
(17) 

يقعاااد  ااادف  القصااايد  بتوصااايف لوعااا  يناااتخ عنااا   صاااوا  متعااادد ، منخاااا  المناصااار 

حدق الباااااابح، ح مخماااااا  الاااااري ح. و ااااا ا القعاااااد التصاااااويري المااااار بي بعصاااااوا  

 يتداخ  كما يبدو بعصوا   ولك  الورراريح في الداخ .

ونماااوء   خااار ماااح يصااايد   اماااد ااااا ر حمشاااخد ماااح مسااار ية مرفوياااةح   يااااع 

 نوا يستمعون للي  عندما  خبر م بما ال يسر يصف رد فع   ولك  ال يح كا

 يا إلوتي

 معذرة إ ا فجأتكم بأسو  الخبر

 راهبكم دفنته من ليلتين

 ] صوات غاضبين .. [

 شٌر حملتَه لنا

 الشؤم في لطاك

 من  تله

 ما كان في جثمانه مكان  تل

 إ ن .. فكيف مات؟

 معذرة يا إلوتي إ ا فجأتكم بأسو  الخبر

التراب ُسد لقد وجدت  نفه من
 (18)

. 
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الشااااعر يضاااد بااايح معقاااوفيح عباااار  وصاااوية  ماماااا كماااا يصاااند كتااااب السااايناريو فاااي 

 وصاااايوخم للصااااو   و بعااااا االنوعاااااال ، فياااا كر  ن  نااااا   صااااوا د  اياااابيح مااااح 

مساااتمعي  علااا ، وباااد   اعتراياااا خا  تخااار ماااح خاااالذ الحاااوار، فخناااا  ماااح يااااذ لااا   

ن حالرا ااانح ماااا ، فيساااعذ  حماااح حيااار  ملتااا  لنااااح، و ناااا  ماااح ي ااااد ال يصااادق  

يتلاااا ؟ح، و نااااا  مااااح ر ر رومااااان الرا اااان، وين اااار ياااامنا  ن ي ااااون اعتاااادر علياااا  

   د  حما كان في رومان  م ان يت ح، و نا  مح يتعجن  حلءن .. ف يف ما ؟ح.

 ويجين الشاعر علة ك  ءل    

 معذرة يا إلوتي إ ا فجأتكم بأسو  الخبر

 لقد وجدت  نفه من التراب ُسد

 الحوار:

الحاااوار فاااي الشاااعر العرباااي ياااديم يااادم الشاااعر نوسااا ، القصااايد  فاااي رو ر اااا  صاااال 

 نعااوي علااة  ااوار باايح الشاااعر ونوساا ،  و باايح الشاااعر والمتلقااي، سااواا  كااان  اا ا 

المتلقااااي  ااااو المحبوبااااة،  م الصاااادي ،  م القبيلااااة،  م انيااااياا المحيعااااة، التااااي يضااااوي 

 لمشاركة الوردانية.عليخا المبد  سما  الحيا  والتواع  وا

يوااا نباا  مااح ءكاارر  بياان ومناالذ، يوااي يباا  التواارق يااا يعينااة،  يااوذ لخااا ويااد اااار  

ح يعائح ... للو. ليلي     رر مِّ ْر خد  يعاعا،  بصَّ

 لءن ما الجديد في  ديونا عح الحوار في الشعر الحديع؟

  لعاااا  الجديااااد  ااااو الااااوعي وا درا  ب ناااا  الحااااوار فااااي  يكتاااا  الدراميااااة، فيسااااتتدم

 المبد  وف    ويح و نويد و وليد يضيف للة التجربة الشعرية.

ويم نناااا  قسااايم الحاااوار ماااح نا ياااة  ارافااا  بااايح  اااوار داخلاااي حمونولاااو ح، و اااوار 

 خارري حديالو ح.

 ماااا ماااح  ياااع الداللاااة فاااالحوار يتساااد لماااا  تساااد لااا  الحياااا ، فقاااد ي اااون فلساااويا، وياااد 

 لو.ي ون  عليميا،  و سياسيا،  و دينيا ... ل

ومااااح  يااااع الوييوااااة فقااااد ي ااااون لإلينااااا ،  و الجااااداذ،  و االعتااااران،  و الناااالا  .. 

 للو

و صااار موااا   ااا   انماااور ماااح الصاااعوبة بم اااان، ف ااا   اااوار لااا  ساااما   التاصاااة 

 ووييوت  وداللت  في سياي .

وفااااي الونااااون   نااااا  الحااااوار فااااي المساااارة، والحااااوار فااااي السااااينما، والحااااوار فااااي 

تم  عويعااا  ليناسااان ابيعاااة العمااا  الوناااي، فحاااوار الوااايلم، الرواياااة، وفاااي كااا  منخاااا يااا

  اااون عبارا ااا  يصاااير  مركااال ، وي اااون االعتمااااد انكبااار علاااة الصاااور  وليقاعخاااا  

 تاااة ال ياااؤدي ااااوذ الحاااوارا  للاااة خلااا  فاااي البنياااة  و ملااا  لااادر الجمخاااور، وفاااي 

المسااارة، الحاااوار  اااو البعااا ، و اااو عمااااد الواااح، وماااح خاللااا   عااارة المعلوماااا ، 
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صاااار ان ااااداث، وفااااي الروايااااة يتضااااد لرؤيااااة ال ا اااان، مااااح  يااااع العااااوذ  و و تت

 القصر  نن السرد يتي  ل   ش ي  ان داث كيوما يشاا.

وبماااا  نناااا نتنااااوذ  رااار الساااينما فاااي الااانص الشاااعري الحاااديع، فتركيلناااا علاااة الحاااوار 

 في السينما وانع اس  علة النص الشعري.

متتلوباااا عاااح  ناااوا  الحاااوار انخااارر فاااي الحاااوار فاااي الوااايلم حلااا  ماااا يميااال  ويجعلااا  

الرواياااة العويلاااة، والقصاااة القصاااير ، والمسااار ية، والتمويلياااة ا ءاعياااة، فخاااو عامااا  

مساعد  و م م ، لن  يستعم  فقي لتويي  اللقعة  و المشخدح.
(19)

 

ونن الااانص الشاااعري ناااص كتاااابي فاااي انساااال، يشااا ل  الشااااعر كيوماااا يشااااا وفااا  

يصاااااير  - الباااااا–ي، فااااا ن الحاااااوار فاااااي الشاااااعر ياااااع ي الحااااادود العلياااااا للواااااح الشاااااعر

العبااااارا ، مركاااالا، وايااااحا   يانبااااا، و  يانبااااا  خاااارر ممتلرااااا بالتياااااذ والتراكياااان 

 الشعرية التاصة كالمل  بيح ال وا ، والتما ي بيح انيياا، والتشتيص.

ويااااد ي ااااون الحااااوار فصاااايحا  و مععمااااا بسااااما  لخجيااااة خاصااااة،  ساااان مااااا ياااارر 

ربتاا  ويعساار متلقياا ، ويااد يساامي الاابعا  اا ا وايعيااة،  و اريقااة الشاااعر  ناا  يتاادم  ج

 يجااااد يواسااام  واصااالية مشاااتركة ماااد رمخاااور المتلقااايح الااا يح يتحااادرون بالعباااارا  

اللخجيااااة نوسااااخا، فالشاااااعر   يانااااا كوياااار  يراعااااي البعااااد الوقااااافي لجمخااااور ، بوصااااف 

 ءل  نوعا مح  نوا  انصالة والحنيح للة الواح.

الحاااوار حيجااان  ن يحتاااور علاااة كلماااا  يساااتتدمخا  ناااال  قيقياااون وفاااي الساااينما فااا ن 

ويسااااتجين لمويااااف  قيقااااي بعريقااااة  تلاااا  التعااااااف باااايح الشتصاااايا  والمتواااار ، 

بحيع يقبلخا المتور  لصديخا مد الوايدح.
(20)

 

 الحوار الخارجي

الحاااوار التاااارري ياااد ي اااون بااايح الشااااعر والصااادي  الاااواعي  و المتاااو م، وياااد ي اااون 

 و بااايح  ياااتاص متتااارعيح يااامح التورااا  الااادرامي للقصااايد ،  و بااايح ماااد المحبوباااة، 

 الشاعر وانيياا .. للو.

 الحوار بين الشاعر  واآللر:

 في الفتت   للحاة، يقوذ   مد معر 

 ـ ما تهمتي؟ 

 ـ تهمتك العروبة 

 ـ  لت لكم ما تهمتي؟ 

 .ـ  لنا لك العروبة 

 .ـ يا ناس  ولوا غيرها 

 ..ـ  سألكم عن تهمتي 

ليس عن العقوبة
(21)
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الحااوار فااي الاانص باايح الشاااعر وباايح حالمحققاايحح فااي   ااد مراكاال التحقياا ، لعلاا  فااي 

دولااة  رنبيااة، يشااي باا ل   لاا  التخمااة التااي ييلاا  لاا   حالعروبااةح، ومااح خااالذ الحااوار 

القصااااير المركاااال، الواياااا ، يقاااايم الشاااااعر حلبيجرامااااةح يااااعرية مضااااح ة مب يااااة، 

  معااا  ماااح  رلخاااا  اااي العقوباااة التاااي يعااااني منخاااا،  ياااع يبااايح  ن التخماااة التاااي يحقااا

العروبااة ليساا   خمااة باا  عقوبااة، وللتياااذ  ن ينعلاا  فااي  عااداد الم سااي العربيااة التااي 

 رعل   ل  الصوة عقوبة ياسية.

الشاااااعر  امااااد اااااا ر لاااا  يصاااايد  عنوانخااااا  ح ااااوارح، و ااااي  ااااوار باااايح الشاااااعر 

 وصديق  

 عاصفة الليلة   وى

 فلترجئ موعدنا للغد

 ..  عرف ركنا في هذا المقهىال 

 حسنا .. ما ا تشرب؟

 اسم 

... 

... 

 جيدة ..  دفأت الصدر

 تقسم

 من  لبي

 تصلح "للنشر"؟

 ال شيء بها غير "البيت الراب "

  حذفه؟

  صدق ما فيها سيضي 

 اللعنة .. ولما ا  كتب؟

 تُسم   مثالي

 هل تعلم  نك وحدك من يسمعني ..

 فلتكرم " ارئك األوحد"

 شايا وادف اطلب  

 هل تغضب؟! 

  بدا .. لكني منذ اآلن سأكذب

 تفقدني ..

  ملك آالفا غيرك

 وإ ا  ابلتك يوما في الشارع؟!
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  صحبك أل رب مقهى

كي  سمعك اآلالف من البيت الراب  
 (22)

. 

-الحاااوار علاااة الااار م ماااح بسااااات  فاااي ل تااا  ومعانيااا  القريباااة والوساااي المحااايي بااا  

علااة الاار م مااح كاا   –خااي بخمااا المقااام فااي مقخااة وينت -صااديقان يساايران فااي يااار 

ءلااا  لال  نااا  يعبااار عاااح ليااا الية ا بااادا  والتلقاااي، المباااد  الااا ي يجخاااد نوسااا  ماااح  رااا  

فنااا ، وال يجاااد رمخاااورا لال صاااديقا وا ااادا ربماااا يسااامع  علاااة مضاااا، وياااد ي اااون 

 حفنجان ياي،  و ح جر ييشةح  متد مح يصيد  يعر بالنسبة ل .

 الحوار بين  شياء:

ي اااون الحاااوار بااايح  ياااياا، يجعلخاااا الشااااعر  ياااة، عايلاااة، نااقاااة، ل اياااة يتوخا اااا،  ياااد

 ااي  يااب  بمااا فااي  رارنااا مااح  ااديع علااة لسااان الحيااوان، باا  يااد يماال  الشاااعر باايح 

الجماااادا ، والحيواناااا ، وا نساااان فاااي  باااادال   وارياااة لخاااا  اياااة ف رياااة  و فلساااوية 

 .. للو.  و  ع ي في سياق النقد االرتماعي والسياسي

مااح ءلاا  الفتااة الشاااعر   مااد معاار المعنونااة باا  حع ااايح،  يااع يتتياا  الشاااعر  اا ا 

 الحوار في سوق ع اي، و و السوق العربي القديم المشخور 

 األرض: ثغـري  نهر

 .لكن  لبي نار

 ..البحر:  ُبدي بسمتي

 .و ضمر األلطار

لمي نسمة  الريح: س 

 .وغضبتي إعصار

 الغيم: لي صواعق

 .األمطارتمشي م  

 الصمت: في بالي  نا.. تزمجر

 .األفكار 

 الصخر:  دنى كرمي  ن  منح األحجار

 .ألشرف الثوار 

 النسر: ر يي مخلب ومنطقي منقار

 .النمر: نابي دعوتي .. وحجتي األظفار

 .الكلب: لست لائنًا ولست بالغدار

 .بل  نا  حمي صاحبي  و عقر األشرار 

 .المنهارالجحش: نوبتي  نا بعد األخ 

 العربي: ليس لي شيء سوى األعذار 
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 والنفي واإلنكار 

 والعجز واإلدبار 

 واالبتهال  مرغًما  للواحد القهار 

ر األعمار   !بأن يطيل عمر من يقّص 

 .بالشكل إنسان  نا .. لكنني حمار 

 الجحش: طارت نوبتي

 .وفخر  ومي طار 

 ي افتخار يا ترى .. من بعد هذا العار؟  
(23)

 

 -فاااي  كوااار م–معااار معااارول بتبنيااا  لقضاااية الحرياااة، ونقاااد  الاااالء  للعااارب    ماااد

ويمعااح فااي رساام الصااور الساااخر  التااي  جاان  للااة المبال ااة  وءلاا  للتنوياار ممااا ياارا  

وايعاااا متليااااا لإلنسااااان العرباااي فااااي عموماااا ، وفااااي يصااايد    يااااام محاااااور ، رعلخااااا 

 اااااي الجااااا لي،  شااااب  فااااي ياااا لخا العااااام المحاااااورا  التااااي كاناااا   قااااام فااااي سااااوق ع

واختياااااار  لع ااااااي  الر بااخاااااا بالوقافاااااة العربياااااة، ورعااااا  التوااااااخر بااااايح  ياااااياا،  و 

رماااااااادا   حانرنح، حالبحااااااارح، حالاااااااري ح، حال ااااااايمح، حالصاااااااترح، ومعناااااااوي  

حالصااااام ح، واياااااور  حالنسااااارح، و يواناااااا   حالنمااااارح، حال لااااانح، حالجحااااا  ح، 

 ولنسان  حالعربيح.

رعااا  الشااااعر كافاااة ال ائناااا  والموراااودا  وينتخاااي الااانص علاااة نحاااو موجاااد، فقاااد 

وانيااياا والمعاااني، رعاا  كاا  ياايا  قريبااا مااح خااالذ النماااء  الدالااة علياا  لاا  فائااد  

–وييمااة، ورعلاا  كاا ل   فضاا   اااال و رفااد يااعنا مااح ا نسااان العربااي الاا ي لاام ياارق 

 للة مر بة  ي      المورودا  يعنا. -في نتر 

 

 الحوار اللهجي:

تخاار فااي ساااما  لخجيااة مااا  و كلماااا  عاميااة،  و  رنبيااة   ياناااا، و ااو الحااوار الااا ي  

ف نااا  يجااان  للاااة الوايعياااة، ومحاكاااا  الحياااا  اليومياااة، و ميااا  للاااة  ال يسااارل الشااااعر 

فااي ءلاا ، باا  يااع ي باا   ساان الضاارور  ا بداعيااة، مااح ءلاا  مااوال فااي يصاايد   حكيااف 

 ريص   م علي النصراوية؟؟ح لعل الديح المناصر  

 م الوجد حين تكونين صوت الرنين  غالبا ما يشده

 العميق   العتيق الذي في الجذور

 رج  صوتك مثل نبيذ األغاني العتيقة مثل نبيذ التيل

 غالبا ما تكونين مثل المطاريد عند  عالي الجبال

 –يجيئون  بل الرحيل ولكنهم يفرحون  ليي 

 – ليي   ليي .. . ويشتد ر صك 
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 ال تفتحي الجرح  و تغلقيه.

 م يشتد ر صك  يبكون  لكنهم في المساءث

 ينادون: هيه ... يام علي

 ليش متغنينا؟!!!

 عندما ننحني  سوف تبكيننا في النصوص

 آه  يشتد ر صك دون اإلجابة  ينغل  لبك

 بين مروج الكيم

عندما ينحني جذعنا مثل دالية في الخليل
(24)

 

م، 1930الناصااار  عاااام  م علاااي النصاااراوية  اااي يمسااا   مااايح اااا  ماااح موالياااد مديناااة 

يااادم  العدياااد ماااح  بنائخاااا ياااخداا، با ياااافة للاااة مكاااا  الشاااخداا مماااح اعتبرو اااا  ماااا 

لخااام،  اااي  م المناياااليح، كاااان لخاااا لساااخامخا ياااد اال اااتالذ الصاااخيوني ر مخاااا هللا، 

 ويد كرمخا الرئيط عرفا  ر م  هللا.

  السااااينمائية، القصاااايد  البارعااااة التااااي كتبخااااا المناصاااار ، فيخااااا ال وياااار مااااح المااااؤررا

 ومما يبرل فيخا مح مقااد الحوار العامية الولسعينية 

 ثم يشتد ر صك  يبكون  لكنهم في المساء

 ينادون: هيه ... يام علي

ليش متغنينا؟!!!
(25)

 

فاااالحوار فاااي المشاااا د المتنوعاااة يااادمخ بااايح الوصاااي  والعاااامي الولساااعيني، ويساااتدعي 

فاااي  عااارال الشاااخداا، فقاااد لجاااع كااا ل  مقاااااد ماااح   اااان ياااعبية ربماااا كانااا    ناااة 

الولساااعينيون للاااة  شاااييد رناااالا  ياااخدائخم بالل ارياااد، لمعاناااا فاااي ل اياااة المحتااا ، 

 وليمانا بعن الشخداا عند ربخم   ياا يرليون 

 سوف تبكيننا بالكيم الجليل

 ثم ناديت: هيه يام علي

 ليش ما تغنينا؟!!

 كنعان العريس حنوه بالدما

 ليش يم علي ما تحنينا؟!!

 إن حذاءك مهترئ–آه  يشتد ر صك 

 والعظام

طقطقت في مسارب هذا الرحيل
(26)

 

 

 حوار المحاكاة:
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ياااد يعماااد الشااااعر للاااة صااايا ة الجمااا  الحوارياااة و شااا يلخا فاااي  يكاااة  حااااكي الواياااد 

المنعاااوق، كاااعن يقعاااد  ااارول كلماااا  الحاااوار ويولعخاااا علاااة عااادد ماااح انساااعر 

ص خااااائف،  و ماااار ع ،  و ل ااااي يحاااااكي كالمااااا يقولاااا  علااااة ساااابي  التموياااا  ياااات

متماااور، ماااح  ااا   النمااااء  عناااد   ماااد معااار يصااايد   حوصااالة نضااااذ ياااريي لشااااعر 

 روري في لندنح 

  صب كأًسا  واحتسى  

 ثم مطق. 

 جفنه انشد إلى األعلى ببطءٍ  

 وانزلق ... 

 وتمطى 

 وترالى 

 واحتسى 

 ثم شهق: 

 )يا ..صديـ...  ي 

 ما الذي تحسب "هق" 

 ( إلى هذا النفق؟ ْوصلنا  اليوم   

  واحتسى 

 ثم مطق: 

 )هق .. .. هو الغفلة والنوم 

 ولن نخرج إن.. لم ... نستفق. 

 من هنا .. "هق" 

 من هنا 

 سوف يكون الـ .. منطلق( 

 وتمطى وبصق 

 وترالى 

 فارتخت راحته فوق الورق 

 وتغطى بغطيط 

 ! والتنق 

 ** 

  د صدق 

 من هنا سوف يكون المنطلق 

  فهنا 
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 منا شعراء في النضاالت يسبح 

 إلى حد الغرق 

 ويذوبون كفاًحا 

 ! ويصبون "عرق" 

 وينامون لكي تستيقظي 

يا  مة ...  هلكها طول األرق ! 
 (27)

. 

الشااااعر يرسااام صاااور  ساااينمائية مت املاااة،  عبااار بالتوصااايف، والحاااوار، والتصاااوير، 

 والمونتا ، والصو  ومؤررا   ك ل .

البحاااع اآلن ماااا يتعلااا  بتشااا ي  الحاااوار بصاااريا  والااا ي يعنيناااا فاااي  ااا ا الجااالا ماااح

 ليص  للة المتلقي بال يوية التي يؤديخا  بعاذ الحوار الشعريوالسينمائي.

 ااوار باايح ياااعر يساات   الوعاا  الوااوري لتحقياا  المنااافد، واالسااتمتا ، والنضاااذ مااح 

 خالذ خمارا  لندن.

ق،  و ل ااا   اااو رمااال ل ااا  منايااا  ملياااف يجعااا  الواااور  باباااا ماااح  باااواب االساااترلا

باااائط ياااائط ماااح ا صاااالة، فيلجاااع للاااة التيااا  العقلاااي لي يااان عاااح وايعااا  المريااار، كااا  

 ءل  يقبل  النص، فالشاعر المتمور   ا ال ي اد ي م  كلمة كاملة 

 )هق .. .. هو الغفلة والنوم 

 ولن نخرج إن.. لم ... نستفق. 

 من هنا .. "هق" 

 من هنا 

 سوف يكون الـ .. منطلق( 

باايح  نصااايص فااي  كوااارِّ ماااح مويااد بعاااا المااؤررا  الصاااو ية موااا   ويوياا  معااار

 صو  ح  ح و و صو   جشؤ ءل  المتمور.

 صاااا  الصااااور  عباااار  وليااااد الشاااااعر لحاااارول ال لمااااا  وكعنخااااا مرئيااااة مسااااموعة، 

 يستعرر بحوال المتلقي رميعخا مما يضوي براعة علة يصيد  .

لشااااااعر الجمااااا  وماااااح  نويعاااااا  محاكاااااا  الواياااااد فاااااي الحاااااوار كااااا ل   ن يعااااارن ا

الحواريااة فااي  يكتخااا الصااو ية بعخعائخااا النعقيااة، مااح ءلاا  الفتااة   مااد معاار حانلوااا 

يحتخح
(28)

  يع  ورد كلمة حو دح وفسر الشاعر مقصد انلوا  نخا حوردح. 

 الحوار الداللي

القصااايد   اااوار داخلاااي فاااي مجملخاااا،  اااي صاااو  الشااااعر للاااة ءا ااا ، وماااح رااام للاااة 

 ، وياااا   ويقيناااا ، ورنتاااا  ورحيماااا ،  قعاااار مااااح نوساااا  العااااالم،  ااااي  فرا اااا  و  را اااا

 و ر شوخا مر   خرر، وي ون المتلقي  اليبا.
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فتعاااااب الشاااااعر لنوساااا   و منارا خااااا  ااااو ال الاااان علااااة الشااااعر العربااااي، والحااااوار 

الاااداخلي  و المونولاااو  حيتصااا  بالشاااعر ماااح  ياااع لنااا  ءلااا  ال اااالم الااا ي يسااامد وال 

لم نونااااة، دون  قيااااد بااااالتنتيم المنعقااااي، يقاااااذ، وباااا   عباااار الشتصااااية عااااح  ف ار ااااا ا

فتاااواار ا نساااان ال  قااا    مياااة  و داللااااة عاااح كالمااا   و  عمالااا  و ساااجيلخا واراااان 

علة الونان محتمح
(29)

 

وفااي السااينما  نااا  مااح ياارر للمنولااو  مشااروعية، باا    ميااة، و نااا  مااح ياارا   ياار 

سااايف،  مناسااان للواااح الساااينمائي، ومماااح ينتصااار للااار ي انوذ المتااار  صاااالة  باااو

فخااااو ياااارر  ناااا  حاالمااااا  ن السااااينما صااااو  للااااة راناااان الصااااور ، المنولااااو  علااااة 

الشاياااة وايعاااي رااادا، و اااو صاااور  معابقاااة لماااا يحااادث فاااي  يا ناااا، فجااالا كبيااار ماااح 

 ف ارناااا ال يتخااار فاااي  ااادث خاااارري، ولنماااا يبقاااة فاااي  ااادود الااا  ح، والساااينمائي ال 

ا وايعيبا صاديباح.يمتند عح استتدام  ية وسيلة للتعبير االما  نخا  عب ر  عبيرب
(30)

 

وينتصااار للااار ي اآلخااار لاااويط  يرماااان بقولااا   حعنااادما   اااون الشتصاااية بمورد اااا، 

فاااالمونولو  فاااي  فضااا  الحااااال  يعتبااار خعاااع فاااي  سلسااا  ان اااداث يجااان الاااتتلص 

منااا  بقاااو ، فخاااو يوياااف الحااادث و اااو  يااار وايعاااة  ننااا  يقااادم معلوماااا  باااال مقابااا ، 

اح.يم ح  قديمخا بالمو  بش    رريا ومح رم بش    كور  عريرب
(31)

   

وياااد  ياااار للاااة لم انياااة اساااتتدام المونولاااو  فاااي العمااا  الساااينمائي ل اااح فاااي  ياااي  

الحااادود، وءلااا  فااااي يولااا   حياااد ي ااااون للمونولاااو  بعاااا الشاااارعية عناااد اسااااتتدام  

كحاااوار اويااا  فاااي الااارد علاااة موتااااة ساااعر يتصاااية  خااارر، وعنااادما   اااون  ااا   

خدح.الشتصية ما  لاذ في المش
(32)

   

ولعااااا  ليرادناااااا لتلااااا  اآلراا المتعلقاااااة باااااالمونولو  فاااااي الساااااينما لااااانتلص للاااااة  ن 

المونولاااو  فاااي الشاااعر  ساااب ، و اااو ماااح ساااما   الضااااربة بجااا ور ا فاااي ريايااا ، وال 

يمنااااد ءلاااا  مااااح  ناولاااا  فااااي سااااياق اآلرااااار السااااينمائية فااااي الشااااعر،  و الشااااعرية فااااي 

 اد ا نسان ولمتاع  واالر قاا ب .السينما، ف   منخما عم  لبداعي،  ايت  لسع

ماااح نمااااء  الحاااوار الاااداخلي حالمونولاااو ح الشاااعري ماااا كتبااا  فااااروق يوياااة بعناااوان  

 حرؤياح 

 ر يت الذي ال يراه سواي

  : فقلت لنفسي

 لو اني نطقت بما  سعدتني به الحال

 ما صدق الناس

 وارتاب  كثرهم في يقيني وظني

 له هللا  : و الوا

 يدرييهذي بما ليس 
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 ويبصر ما ال يرى

 ويضل ضيال بعيدا

  ! له هللا

 فعي لي هللا

 ــ  د ال يكون الذي حرت فيه جديدا ــ

 وما ا  رجي من الغافلين

 وهم في عمايتهم بين بين

   فآنا يرون

  ! وآونة ال يرون

 وما ا  ريد من العصبة الفاتكية

 و د  مسكوا بر اب العباد

 ولكنهم في لتام المطاف

  ! هذا البشرحثالة 

 وما ا إ ا بحت بالسر؟

 هل يقتلوني؟

 منذ  ديم يباح دم العاشقين

 ــ إ ا نطقوا  و  شاروا ــ

 وهل يطلقون لساني  سرا

 في  تو ف؟

 حتي يروا  اع نفسي

 ومكنون  اكرتي

 ونفائس مقتنياتي

 وغيبي وصحوي

 وحتي  ُرى عاريا

  د لرجت كما  د ولدت

 بي شملة  و دثار

 دوننا هكذا دائماــ لما ا يري

  ن نكون عراة؟ ــ

 وساعتها يطمئنون لي

 ثم يفسح شيخهمو لي مكانا

 لعلي  جالسهم و  ول الذي لم   له

 ـ الذي ال يراه سواي ــ
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 فأحكم إغيق نافذتي

 ــ حين  طرق في داللي ــ

 ! ثم  بكي
(33)

   

الااانص فاااي مجملااا   اااوار ماااد الااانوط،  اااوار المحااان الااا ي يتشاااة ماااح الباااوة،  اااو 

 الراااي بامتياااال، ولن كاااان يحااادث ءا ااا ، ويباااع يااا وا  للاااة نوسااا ، فخاااو كعنااا   ناااص

يبااااع ياااا وا  للااااة محبوباااا ، الاااا ي يتشااااة  ن يبااااوة بساااار معرفتاااا  باااا   نن ل ااااتخم 

 و فخامخم لم  ص  للة ما وص  للي  مح مقام رفيد وروار عتم.

 

 :الخاتمة

و، اسااااتواد الشااااعر العربااااي المعاصاااار مااااح اريقااااة العاااارن القصصااااي، والساااايناري

والحاااوار، و ااا   ا م اناااا  التاااي اساااتواد ا  ساااخم  بشااا   كبيااار فاااي لراااراا الااانص 

الشاااعري، و وراااد  نوعاااا متتلواااا ماااح التجااااوب معااا ، فالقاااار  لااام يعاااد يخااال ر سااا  

ليعااارب با يقاااا  الموسااايقي المتتاااابد، بااا   صاااب  عليااا   ن يركااال  كوااار، و ن يتعمااا  

 صااب  نصااا  واريااا، لاام يعااد  كواار، و ن يتنبااع  كواار كاا ل ، الاانص الشااعري المعاصاار 

 القارا متلقيا فحسن، ب  محاورا للنص، مست شوا ل ، مستمتعا ب .

ودراساااة البا اااع للقصاااة ركااال  علاااة ماااا عماااد لليااا  الشااااعر عمااادا، وربماااا  يااار  

 فيخا  دوا  كتابة السيناريو والحوار، وءل  لتتر  بش    كور راءبية وليناعا.

تعااااد عاااح الم ااااال   و لاااي  عنااااق النصاااوص وفاااي اختياااار النمااااء  الشاااعرية  ااام االب

 لتصب  مندررة  ح      العريقة  و  ل .

وياااد است شاااف البا اااع ماااا فاااي  ااا   النصاااوص ماااح رماااول و ر يااان ابااااعي و شااا ي  

بصاااري عماااد لليااا  المباااد  ليوصااا  رساااالة ماااا  و ينشاااة انعباعاااا ماااا  و يرسااام صاااور  

الوناااون، وماااح رااام ماااا، والااا ي يجعااا  ل ااا  ءلااا  ييماااة  اااو القصااادية، والاااوعي بخااا   

 ل داث انرر في المتلقي.

انرااار الااادرامي مورااااود باااوفر  ولاااا   ضاااور يااااوي فاااي الشااااعر العرباااي المعاصاااار، 

ويحتاااا  للاااة ملياااد ماااح الجخاااد والبحاااع للوياااول علاااة كااا  ردياااد فيااا ، وكااا ل  بلاااور  

  كور و عبيقا  عم   فخو يستح  ءل  عح ردار .
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 :المصادر والمراج 

 

 فاااح كتاباااة الااادراما، الخيكاااة المصااارية العاماااة لل تااااب  عاااادذ الناااادي، مااادخ  للاااة

 م(1993)القا ر ، الخيكة المصرية العامة لل تاب، 

  ،عااال الاااديح المناصااار ، انعمااااذ ال املاااة، المؤسساااة العربياااة للدراساااا  والنشااار

 (2001)بيرو ، المؤسسة العربية للدراسا  والنشر،  5ا

 ة العاماااة لل تااااب )القاااا ر ، فااااروق يوياااة، انعمااااذ الشاااعرية، الخيكاااة المصاااري

 م(2008الخيكة المصرية العامة لل تاب، 

  فرانااا  راااو يران،  ررماااة ولعااادادو عباااد القاااادر التلمسااااني، فناااون الساااينما، الخيكاااة

 م(2005المصرية العامة لل تاب )القا ر ، الخيكة المصرية العامة لل تاب، 

  العمليااااة لااااويط  يرمااااان،  ررمااااة و قااااديم و علياااا و مصااااعوة محاااارم، انسااااط

ل تابااااااة الساااااايناريو للسااااااينما والتليوليااااااون، الخيكااااااة المصاااااارية العامااااااة لل تاااااااب 

 م(2003)القا ر ، الخيكة المصرية العامة لل تاب، 

  ،مجااادي و باااة، كامااا  المخنااادل، معجااام المصاااعلحا  العربياااة فاااي الل اااة واندب

 (1984)بيرو ، م تبة لبنان،  2م تبة لبنان، ا

 القااااا ر ،  1ماااااذ ال املااااة، م تبااااة ماااادبولي، امحمااااد لباااارا يم  بااااو ساااانة، انع(

 م(1985م تبة مدبولي، 

  فاااح القصاااة، دار بيااارو  للعباعاااة والنشااار )بيااارو ، دار  -محماااد يوساااف نجااام

 م(1955بيرو  للعباعة والنشر، 

 ( ،لي  اااا ار   خ اااا ير  لق  ب  اااا و العائ   اااا لة، مويااااد 2021  مااااد عنتاااار مصااااعوة ،)

 صااااااااااااااريح معجاااااااااااااام البااااااااااااااابعيح للشااااااااااااااعراا العاااااااااااااارب المعا

https://www.almoajam.org/Encyclopedia/poet/0135.htm 
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(
12

 -والنشر  )دار  جر للعباعة  1ا –د.رابر يميحة  –( التراث ا نساني في يعر  م  دنق  

 .207م( ص 1987 –القا ر  

(
13

 .194-193ص   - م  دنق   -( انعماذ الشعرية ال املة 

(
14

(، لي   ار   خ  ير  لق  ب   و العائ    لة، مويد معجم البابعيح 2021(   مد عنتر مصعوة، )

 للشعراا العرب المعاصريح  

https://www.almoajam.org/Encyclopedia/poet/0135.htm 

(
15
 .69-67ص   - امد اا ر  –انعماذ ال املة  (

(
16

بيرو   -)المؤسسة العربية للدراسا  والنشر 5ا –عل الديح المناصر   -(انعماذ ال املة 

 .198( ص 2001 -

(
17

 .701ص  –(الساب  

(
18

 .69-67ص   - امد اا ر  –( انعماذ ال املة 

(
19

 –القا ر   –)الخيكة المصرية العامة لل تاب  عادذ النادر –( مدخ  للة فح كتابة الدراما 

 .108م( ص 1993

(
20

 ررمة و قديم  –لويط  يرمان  –( انسط العملية ل تابة السيناريو للسينما والتليوليون 

 .320م( ص 2003 –القا ر   –و علي و مصعوة محرم )الخيكة المصرية العامة لل تاب 
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(

21
 .236ص  -  مد معر  -( المجموعة الشعرية 

(
22

 .191-190ص  - امد اا ر   –( انعماذ ال املة 

(
23

 .254ص  -( الساب  

(
24

 .391ص  –عل الديح المناصر   -( انعماذ ال املة 

(
25

 .391ص  -( الساب  

(
26

 .392ص  -( الساب  

(
27

 .109ص -  مد معر  –( المجموعة الشعرية 

(
28

 .195ص –( الساب  

(
29

م( ص 1955 –بيرو   –للعباعة والنشر  د.محمد يوسف نجم )دار بيرو  –( فح القصة 

75. 

(
30

سمير الجم  )الخيكة المصرية العامة  –( السيناريو والسيناريس  فة السينما المصرية 

 .25م(  ص 2002 –القا ر   –لل تاب 

(
31

 ررمة و قديم  –لويط  يرمان  –( انسط العملية ل تابة السيناريو للسينما والتليوليون 

 .320م( ص 2003 –القا ر   –)الخيكة المصرية العامة لل تاب و علي و مصعوة محرم 

(
32

 .320ص  -( الساب  

(
33

م( 2008 –القا ر   –فاروق يوية )الخيكة المصرية العامة لل تاب  -(انعماذ الشعرية 

 .571 - 569و ص2مخ
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