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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 الصالة والسالـ عمى سيد المرسميف محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف و 

 أمابعد 

تػػػػدور فػػػػي أقبيػػػػة ىػػػػذا البحػػػػث اتػػػػاآات تخػػػػرج عػػػػف دا ػػػػرة تػػػػداخؿ آليػػػػات السػػػػينما      
متاعػػػػا يتبػػػػادؿ فييػػػػا الشػػػػاعر إوالمسػػػػرح بالشػػػػعر الػػػػى أفتػػػػية أدؽ خصوصػػػػية وأكثػػػػر 

ُمنتجػػػػا   توثيريػػػػة حينػػػػا  وواقعػػػػا  والمصػػػػور األدوار ص وتصػػػػبة الرصػػػػيدة صػػػػورة فوتوغرافيػػػػة 
بػػػذالؾ يسػػػعى الػػػى قػػػراآة العالقػػػة الرابطػػػة بينيمػػػا لغػػػرض ترػػػديـ  –البحػػػث  –آخػػػر وىػػػو

 نص تحميمي َيسبُر أغوار الصورة والرصيدة . 

بػػػػػػ ا آليػػػػػات توظيػػػػػؼ الصػػػػػورة  يرجػػػػػي اختيػػػػػارذ لعنػػػػػواف ىػػػػػذا البحػػػػػث والموسػػػػػوـ    
مػػػف أىػػػـ الظػػػواىر التػػػي أخػػػذت  عػػػدّ غرافيػػػة فػػػي الشػػػعر العربػػػي الحػػػديث   ألّنػػػو يّ الفوتو 

 يػػػػػػة حيػػػػػزا  ببػػػػػػاس بػػػػػو مػػػػػػف قصػػػػػا د الشػػػػػػعراآ المعصػػػػػريف ص إب إّنػػػػػػو لػػػػػـ يحػػػػػػّض بعنا
الدارسػػػػػػيف بالشػػػػػػكؿ الػػػػػػذذ يؤسػػػػػػس لمفيػػػػػػـو الرصػػػػػػيدة الفوتوغرافيػػػػػػة فػػػػػػي النصػػػػػػوص 

 الشعرية     الحديثةص فتال  عما يمكف أف يثيره ىذا البحث مف اس مة .

مػػػف الػػػنص اعتمػػػدت عمػػػى مػػػنيي نصػػػي تحميمػػػي بغيػػػة األرتفػػػاع  ومحاولػػػة األقتػػػراب    
 بالنصوص الى درجة الفيـ والمتعة التي يرغب بيا المتمري . 

حاولػػػػت فػػػػي المردمػػػػة اف أبػػػػيف آليػػػػة توظيػػػػؼ الصػػػػورة الفوتوغرافيػػػػة فػػػػي دواويػػػػف     
الشػػػعراآ فػػػي العصػػػر الحػػػديث التػػػي تػػػداخمت مػػػي حريرػػػة ىػػػذا التوظيػػػؼ وابعػػػاده ومراميػػػو 

ـّ أف اتػػػػػي عنػػػػػاويف واتػػػػػحة سليػػػػػات وترنيػػػػػات اسػػػػػتخداـ الشػػػػػعراآ ألدوات ص ومػػػػػف ثػػػػػ
التصػػػػوير الفوتػػػػوغرافي وتوظيفيػػػػا تػػػػمف النسػػػػيي الشػػػػعرذ ليخمػػػػؽ فنػػػػا  متزاوجػػػػا  بػػػػيف 

 الشعر والتصوير . 
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تكمػػػػف صػػػػعوبة البحػػػػث فػػػػي قمػػػػة المراجػػػػي التػػػػي تناولػػػػت الصػػػػورة الفوتوغرافيػػػػة وأف    
ماتعػػػػا  لمبحػػػػث والترصػػػػي وزينػػػػت عػػػػوالـ  شػػػػّكمت دواويػػػػف بعػػػػض الشػػػػعراآ منيػػػػا فتػػػػاآا  

فػػػػػػػي  الػػػػػػػبعض اسخػػػػػػػر       ُعػػػػػػػّدت  التاويػػػػػػػؿ فكانػػػػػػػت عصػػػػػػػب الرصػػػػػػػيدة النػػػػػػػابض وأف
إستنسػػػاخا  ص وقػػػد حاولػػػت الباحثػػػة فػػػي ىػػػذا كّمػػػو أسػػػتعماؿ عدسػػػة المصػػػور فػػػي وتػػػعية 
االػػػػػزوـ أف  لػػػػػػبعض الرصػػػػػػا د التػػػػػػي شػػػػػػكمت صػػػػػورة فوتوغرافيػػػػػػة نفػػػػػػذت مػػػػػػف خػػػػػػالؿ 

فوتػػػػوغرافي لتمػػػػترط الصػػػػورة مػػػػف نػػػػبض الػػػػنص الشػػػػعرذ . قة شػػػػاعر اعنواناتيػػػػا برشػػػػ
 وفي المنتيى جاآ البحث مذيال  بخاتمة لمنتا ي المتوصؿ إلييا . 

أسػػػاؿ المػػػولى عّزوجػػػّؿ التوفيػػػؽ والسػػػداد فػػػاف أصػػػبت ولػػػو بػػػالنزر الرميػػػؿ فتمػػػؾ          
ىػػػػي غػػػػايتي ومبتغػػػػاذ الػػػػذذ اريػػػػده ص وأف لػػػػـ أصػػػػب فعزا ػػػػي إّنػػػػي قػػػػد بػػػػذلت قصػػػػار  

 تى أفي ىذا الموتوع حرو .جيدذ ح
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 المدخؿ :

الصػػػػورة ىػػػػي قصػػػػيدة بػػػػال كممػػػػات ص والشػػػػعر كمػػػػا يرػػػػوؿ ياكبسػػػػوف ىػػػػو تفكيػػػػر        
امتػػػػداد ىػػػػذا اببػػػػدذ بػػػػات  فّ إ. وب يكػػػػاد يخمػػػػو الشػػػػعر مػػػػف الصػػػػور غيػػػػر   1ابالصػػػػور

خرفػػػت بػػػو قصػػػا د يسػػػتعيف بوسػػػا ؿ تاويػػػؿ اخػػػر  متعػػػددة ص وعمػػػد الػػػى اسػػػموب جديػػػد زُ 
 العديد مف الشعراآ أب وىي الصورة الفوتوغرافية . 

الصػػػػورة الفوتوغرافيػػػػة ىػػػػي رسػػػػالة ذات معنػػػػى مثميػػػػا مثػػػػؿ  يػػػػر  روبنػػػػد بػػػػارت إفّ       
اف يرػػػػوـ بتحميػػػػؿ عميػػػػؽ  الػػػػنص المغػػػػوذ وربمػػػػا اكثػػػػر لػػػػذلؾ يمكػػػػف لممتمرػػػػي او الباحػػػػث

ليا ص وىػػػػػي بػػػػػذلؾ تختصػػػػػر سػػػػػتخراج المعنػػػػػى او الرسػػػػػالة المػػػػػراد ايصػػػػػاي كػػػػػيلمصػػػػػور ل
ص وتخيػػػػيال    وخيػػػػاب   وتكثيفػػػػا   ومنظػػػػورا   وزاويػػػػة   وحجمػػػػا   وتختػػػػزؿ الواقػػػػي الحريرػػػػي مسػػػػاحة  

وطبيعػػػة وعيػػػو  ص ووجيػػػة نظػػػره ص وافكػػػاره صوبالتػػػالي فيػػػي تعبػػػر عػػػف لمسػػػات المصػػػور
المعنػػػى ولغيابػػػو فػػػي ذاتػػػو بسػػػيما  نتػػػاجلتصػػػبة مواقػػػي   لػػػذاتي والموتػػػوعي وادراكػػػو ا

 . 2اواقي محدد  عمىتحيؿ  ف كانت بأ

تجسػػػيد فػػػي حالػػػة الكممػػػات ىػػػي ال وجػػػد تولعػػػؿ الخاصػػػية المميػػػزة لمصػػػور والتػػػي ب     
ىميػػػة التفاعػػػؿ بػػػيف الصػػػورة والكممػػػة كونيػػػا تمثػػػؿ الحداثػػػة فػػػي أالػػػواقعي ص ىنػػػا تبػػػرز 

شػػػػكاؿ المغػػػػة عمػػػػى ىي ػػػػة صػػػػور أ ابمتصػػػػاص لكػػػػؿ  ااحربػػػػة  :ذ ىػػػػيإاتيػػػػا ابسػػػػط تعريف
 . 3اوصور غير ذات اصؿ محدد   

 

معيػػػػػة لمدراسػػػػػات فاطمػػػػػة الطبػػػػػاؿ ص المؤسسػػػػػة الجا ياكبسػػػػػوف ص ينظػػػػػر : النظريػػػػػة الفمسػػػػػفية عنػػػػػد رومػػػػػاف -1
  .  88:  1993والتوزيي ص 

 د. جميؿ حمداوذ ص موقي ادب فف  صينظر : بالغة السرد أو الصورة البالغية الموسعة  -2
 2885د. شػػػػاكر عبػػػػد الحميػػػػد ص عػػػػالـ المعرفػػػػة ص الكويػػػػت ص ص عصػػػػر الصػػػػورة ا السػػػػمبيات وابيجابيػػػػات    -3

 :28 
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يػػػػا ليسػػػػػت ىميتيػػػػا مػػػػػف كونيػػػػا قػػػػواـ لمفكػػػػػرة بنّ اوتػػػػنيض الصػػػػورة الفوتوغرافيػػػػػة ب    
يػػػا أيتػػػا أثػػػر مػػػف أثػػػار الواقػػػي أثػػػرداؿ عميػػػو ومػػػرتبط بػػػو مجػػػرد صػػػورة او تفسػػػير ولكنّ 

اا لمتاويػػػػؿ مػػػػف : ص فيػػػػي أداة حاممػػػػة ايػػػػاىميتب الواقػػػػي وتبيرنػػػػا باسػػػػتجواألن يػػػػا تجػػػػدد 
مػػػا خػػػالؿ إثارتيػػػا لمرمػػػؽ مػػػف الثوابػػػت فيػػػي تعمػػػؿ عمػػػى كشػػػؼ المر ػػػي فػػػي المكتػػػوب ب

 . 1ايفصة عف دببتو المتغيرة    
الكػػػػوف الشػػػػعرذ الػػػػذذ احتفػػػػؿ بػػػػالفنوف البصػػػػرية وجػػػػذب الكثيػػػػر مػػػػف ابنػػػػواع  إفّ     

ابدبيػػػػة والفنػػػػوف َخمُػػػػص الػػػػى تفاعػػػػؿ بنيػػػػا ي بػػػػيف الصػػػػورة والشػػػػعر والواقػػػػي فجػػػػاآت 
 ذ حفمػػػػػتإتطبيريػػػػػا  ماتعػػػػػا  ص الرصػػػػػيدة وقػػػػػد اسػػػػػتثمرت الصػػػػػورة الفوتوغرافيػػػػػة اسػػػػػتثمارا  
الشػػػػػعرذ والبصػػػػػرذ كالموحػػػػػة  دواويػػػػػف الشػػػػػعراآ فػػػػػي العصػػػػػر الحػػػػػديث بالمزاوجػػػػػة بػػػػػيف

ىػػػػوبآ الشػػػػعراآ الػػػػى تكػػػػويف عالقػػػػة متداخمػػػػة  ص وَعمػػػػدالفنػػػػوف السػػػػينما يةو التشػػػػكيمية 
 الػػػذيفى الػػػرغـ مػػػف تبػػػايف المعنيػػػيف عمػػػ  بػػػيف الػػػنص الشػػػعرذ والبصػػػرذ ا الفوتػػػوغرافي 

فػػػػف ص وىػػػػـ بػػػػذلؾ يحػػػػاولوف فػػػػتة بػػػػاب التاويػػػػؿ بػػػػيف الكممػػػػة الشػػػػعرية  يحمميمػػػػا كػػػػؿّ 
المػػػػرتبط اا: الصػػػػورة  ىنػػػػا بػػػػذلؾ ابسػػػػتررار فػػػػي الػػػػذاكرة و والمػػػػوف وابيرػػػػاع ص لتنفػػػػرد

ة الشػػػاعر تختػػػي فيػػػو الصػػػورة لمعػػػادليف بصػػػر المصػػػور وبصػػػير   2ابمشػػػاعر سػػػرية   
 مابتستطيي عيف ابوؿ التراطو. ص يسرط عمييا الثاني كؿّ 

فػػػػي اسػػػػاليبيـ فػػػػي الترػػػػديـ وابحتفػػػػاؿ ليػػػػذا الفػػػػف البصػػػػرذ فتػػػػارة   تفػػػػنف الشػػػػعراآ     
بشػػػكؿ تنػػػاظرذ  يعمػػػدوف الػػػى المػػػزج بػػػيف الشػػػعر والصػػػورة الفوتوغرافيػػػة فػػػي ديػػػواف واحػػػد

ويسػػػػتدؿ باحػػػػدىما عمػػػػى ابخػػػػر ويمتػػػػزج بػػػػذاؾ إيحػػػػاآ الرصػػػػيدة يػػػػاوؿ احػػػػدىما ابخػػػػر 
يحاآ الصورة في بودقة واحدة كابمتزاج  بيف الداؿ والمدلوؿ ص وا 

 

  191عصر الصورة :  -1
المرررررررررفة والدرارررررررررة ع يراورررررررر  اررررررررا يررررررررلر وررررررررليت ،وورررررررر      ي   وررررررررم،ر  ررررررررورادا   يار ال ررررررررررا ا    ،رررررررررو     -2

2002  :31  
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ونجػػػػد ذلػػػػؾ واتػػػػحا  فػػػػي ديػػػػواف ا المسػػػػتحيؿ ابزرؽ   لراسػػػػـ حػػػػداد ص والفوتػػػػوغرافي  
صػػػالح العػػػزازص تبعيمػػػا فػػػي المتػػػمار ذاتػػػو ناصػػػر مػػػؤنس فػػػي ديػػػواف ا عرػػػاقير لمصػػػمت 

لمشػػػػاعر   شػػػػجفاص وديػػػػواف  2814والحمػػػػـ والنسػػػػياف  الصػػػػادر عػػػػف دار مخطوطػػػػات 
لشػػػػاكر لعيبػػػػي . والرػػػػراآات التػػػػي تػػػػنيض   قصػػػػا د فوتوغرافيػػػػةاعػػػػالآ عبػػػػد اليػػػػادذ و

ذه فيػػػػة بشػػػػػكؿ خػػػػاط  فيػػػػػور مفيػػػػـو الرصػػػػػيدة الفوتوغرايػػػػذه الػػػػػدواويف وغيرىػػػػا تّصػػػػػب
كفػػػف زمػػػاني والصػػػورة الفوتوغرافيػػػة بوصػػػفيا فنػػػا  مكانيػػػا   الػػػدواويف مزجػػػت بػػػيف الشػػػعر

تسػػمية  صػػةّ وعمػػدت مػػف خػػالؿ ىػػذا المػػزج الػػى أقمطػػة الزمػػاف فػػي لحظػػة نػػافرةص وقػػد ت
قصػػػيدة الفوتػػػوغراؼ عمػػػى ىػػػذا المػػػزج كػػػوف ىػػػذا التمػػػازج مػػػابيف الصػػػورة الفوتوغرافيػػػة 

ثػػػػراآ الػػػػنص ويعمػػػػؿ عمػػػػى تحريػػػػؽ الكثافػػػػة الشػػػػعرية والبصػػػػرية والكممػػػػة ييػػػػدؼ الػػػػى إ
والصػػػورية فتػػػػال  عػػػػف اسػػػتنطاؽ الشػػػػفافية فػػػػي تناوليػػػا لمحتػػػػور الفوتػػػػوغرافي ليفسػػػػر 

رصػػػػػيدة مػػػػػا تعسػػػػػر مػػػػػف بػػػػػوح تخفيػػػػػو الصػػػػػورة مػػػػػض مػػػػػف الرصػػػػػيدة ولتتػػػػػرجـ المػػػػػا غَ 
ف إيحػػػػاآات متتػػػػافرة فيمػػػػا تامػػػػا فكالىمػػػػا يتعاتػػػػداف ويعمػػػػالف عمػػػػى بػػػػثّ الفوتوغرافيػػػػة 

الػػػػدكتور ف مصػػػػطمة الرصػػػػيدة الفوتوغرافيػػػػة كمػػػػا يطمػػػػؽ عمييػػػػا أاف . فػػػػي حػػػػيف مػػػػمومت
ص وبػػػػذلؾ تصػػػػبة مجػػػػازا  داب  عمػػػػى   1اعبػػػػد العزيػػػػز المرػػػػالة ىػػػػي صػػػػورة نرػػػػؿ الواقػػػػي 

  يدة نرؿػػػػػػية قصػػػػػيا اىمػػػحوبت تتمظير مف خاللػػػعبرىا الصورة بت تمرالحدث ص 

 

 

 

      

عبػػػػػػد العزيػػػػػػز المرػػػػػػالة ص مجمػػػػػػة غيمػػػػػػاف ص العػػػػػػدد  صمحمػػػػػػود درويػػػػػػش .. الحتػػػػػػور المشػػػػػػي ينظػػػػػػر :  .1
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 الشكؿ التالي :يمثميا الواقي 

 الصورة الفوتوغرافية ليا                                   ابحداث         

 التمثيؿ البصرذ  الصور الفوتوغرافية                              

 الصورة العرمية                                   التمثيؿ البصرذ 

 ابرشيؼ                                 الصورة العرمية    

 ابرشيؼ اسجؿ تاريخي                            المجاز

 التصور البصرذ                                 المجاز            

  1االصورة ابفتراتية      ذ                              البصر التصور 

تػػػػدخؿ الشػػػػاعر ي وتػػػػوعية اكثػػػػر مػػػػف كونيػػػػا واقعيػػػػة ألفّ والرصػػػػيدة الفوتوغرافيػػػػة م     
ى   إذ كػػػؿ الفنػػػوف ابدبيػػػة مبنيػػػة عمػػػشػػػ ف يتػػػيؼ أذّ أفػػػي اختيارىػػػا كفػػػف مكػػػاني دوف 

وجػػػود ابنسػػػاف وفػػػي الفػػػف الفوتػػػوغرافي تسػػػتمتي بغيػػػاب ابنسػػػاف ص ومػػػف تمػػػوف المػػػزج 
بػػػػيف الفنيػػػػيف مػػػػا بػػػػاف مػػػػف تنػػػػاوؿ الشػػػػعراآ لاللفػػػػاظ الدالػػػػة عمػػػػى الفػػػػف الفوتػػػػوغرافي ص 
والعمػػػؿ مػػػف خاللػػػو عمػػػى نسػػػيي الرصػػػيدة الفوتوغرافيػػػة صوىػػػـ بػػػذلؾ لػػػـ يفرتػػػوا عمػػػى 

ات جديػػػدة مػػػف تناولػػػو رجػػػوا بػػػو الػػػى مسػػػتويمػػػا خنّ ا  الشػػػعر لغػػػة التصػػػوير الفوتػػػوغرافي و 
 ش بغيػػػػػة الوصػػػػػوؿ الػػػػػى توشػػػػػيي العالقػػػػػة بينيمػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ إثرا يػػػػػايلميػػػػػومي والمعػػػػػ

بالكممػػػػة الشػػػػعرية والمفتػػػػة التصػػػػويرية وابحتفػػػػاؿ بجػػػػوىر ذاكػػػػرة ابشػػػػياآ الػػػػى جانػػػػب 
حػػػالؿ الفػػػف التػػػيؼ والفػػػف المتػػػيؼ فػػػي رحػػػاب  تطػػػوير تشػػػكيالت الصػػػورة الشػػػعرية وا 

   .اويؿالتمري والت

 . 24عصر الصورة :  -1
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 : آليات توظيؼ الصورة الفوتوغرافية في الشعر العربي الحديث

 :المحددةالصورة الفوتوغرافية   ودببتو ا  أستخداـ لفظ  .1

 بمػػػػا لفػػػػظا الصػػػورة الفوتوغرافيػػػػة  تػػػػمف نسػػػػؽ شػػػػعرذ مػػػد الشػػػػعراآ عمػػػػى إيػػػػراد يع    
تتبػػػايف رؤ  وفػػػي ىػػػذا المػػػوف  .مػػػف مػػػدلوؿ عمػػػى نسػػػل الواقػػػي ونرمػػػو كمػػػا ىػػػو وحمّمػػػت

 ف حيث الربوؿ او الرفض.الشاعر م

مػػػػف إيحػػػػاآات  تبثّػػػػوىميػػػػة اسػػػػتخداـ لفظػػػػة ا صػػػػورة فوتوغرافيػػػػة   لمػػػػا وتظيػػػػر أ      
      مػػػػف خػػػػالؿ الػػػػذاكرة فرػػػػد تعمػػػػؿ عمػػػػى تػػػػذكر أحػػػػداث معينػػػػة او قػػػػد تكػػػػوف لالسػػػػراط ص

 ... الل 1ااو التوقي ص او التعود ص او ابنترا ية 

ص فيػػػػو فػػػػي حالػػػػة تنػػػػاص مػػػػي   ختػػػػر محمػػػػد ايظيػػػػر فػػػػي قصػػػػيدة لمشػػػػاعر وىػػػػذا مػػػػا
ر مػػػف خاللػػػو عػػػف حالػػػة الصػػػورة الفوتوغرافيػػػة منفػػػذا  ُيعّبػػػَنػػػو يتخػػػذ مػػػف إقصػػػيدتو ص أذ 

 ذاتو مف الذىوؿ الشا ؾ: الثبات وعدمية الزمف ص ويعبر مف خاللو الى الموقؼ

 ة مف يبرى كما ىومّ ثَ 
 مثؿ صورة فوتوغرافية

 يتؾتماما  كما رأ
 في الصبارة

 التي كانت تساؿ عف جماليا
  2ابرغـ الشوؾ المؤلـ ذو الشكؿ الجميؿ

 

  159 – 154عصر الصورة :  -1
 .  53:  2813منذ أوؿ تفاحة ص محمد ختر ص دار أثر ص السعودية ص  -2
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تعود بنػػػػا الصػػػػور الفوتوغرافيػػػػة الػػػػى زمػػػػف غػػػػاب بحتػػػػورىا الزا ػػػػؼ يعػػػػود وكمػػػػا      
فػػػي قصػػػيدتو ا غفػػػوة صػػػعبة المنػػػاؿ   مػػػف رحالتػػػو المتعػػػددة   محمػػػد الحػػػارثياالشػػػاعر 

واقعػػػػا  وتخيػػػػيال  بتمػػػػؾ الصػػػػور المتزاحمػػػػة مػػػػي قصػػػػا د تتػػػػدلى منيػػػػا أرقػػػػاـ الػػػػرحالت ص 
 وىاجس الذكر  المتاخـ حدود التوثيؽ ص ليروؿ:

 مي ذلؾ
 أعود ما زلتُ 

 بصور فوتوغرافية
 وحريبة ظير

 وقصا د تتدلى منيا
 رقاـ الرحالتأ
  1ايفأخفاؼ حنو 

يحػػػػتفظ بصػػػػورة الشػػػػ  فػػػػي  حتػػػػور مفػػػػردة ا فوتوغرافيػػػػة   كػػػػاف حتػػػػورا  سػػػػياقيا      
فعػػػػػػؿ المشػػػػػػاىدة  ة مػػػػػػؤطرة ترسػػػػػػؿ لممشػػػػػػاىد إشػػػػػػارات بػػػػػػافّ زمنيػػػػػػة محػػػػػػددة ومكانيػػػػػػ

 استرجاعي يتراطي زمنو مي زمف الصورة.

السػػػػا ة فػػػػي أزقػػػػة الػػػػزمف يسػػػػجف المحظػػػػة ويؤطرىػػػػا إطػػػػارا    محمػػػػد الحػػػػارثي ا إفّ     
ر ص وقػػػػد نصػػػػؿ الػػػػى بصػػػػر تنبعػػػػث منػػػػو دببت تفػػػػوؽ مػػػػا تبثػػػػو تمػػػػؾ الصػػػػو إيحا يػػػػا  

 البصيرة عمى التالؽ في استكناه تمؾ الصور . المصور ونحثّ 
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يػػػػػـو الرصػػػػػيدة الفوتوغرافيػػػػػة ف يؤسػػػػػس لمفأبيمكػػػػػف  ىػػػػػذا النسػػػػػؽ مػػػػػف الرصػػػػػا دإّف   
دور ابلفػػػاظ ىنػػػا قػػػد اقتصػػػر عمػػػى تمثيػػػؿ الواقػػػي ونرمػػػو فحسػػػب واقتصػػػر دورىػػػا  ذلػػػؾ أفّ 

عمػػػػى تحويػػػػؿ الػػػػذكريات الػػػػى وجػػػػود عيػػػػاني ونرػػػػؿ الصػػػػور مػػػػف مسػػػػتو  التفكيػػػػر الػػػػى 
مسػػػػػتو  المشػػػػػاىدة ص وبػػػػػذلؾ كانػػػػػت المفظػػػػػة تػػػػػمف الرصػػػػػيدة وسػػػػػيمة لمتعبيػػػػػر عمػػػػػا 

 عنو اب بوساطة المطابرة.ابفصاح  بيمكف 
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 حتور ترانات التصوير وادواتو وآلياتو في العنواف والمتف: .2

ؤسػػػس لرصػػػيدة فوتوغرافيػػػة كػػػي ت تصػػػوير وأدواتػػػو فػػػي العنػػػواف والمػػػتفتحتػػػر ترانػػػات ال
تنبثػػػػؽ مػػػػف الصػػػػورة وخالليػػػػا ص فمػػػػف حتػػػػور تمػػػػؾ ابدوات التصػػػػويرية االكػػػػاميرا   فػػػػي 

تطػػػابؽ كاميرتػػػو الواقػػػي ف أوالتػػػي يػػػرفض فييػػػا   محمػػػود درويػػػشػ اقصػػػيدة ا طبػػػاؽ   لػػػ
ذ ُبنػػػي ىػػػذا المرطػػػي مػػػف الرصػػػيدة عمػػػى ىػػػذه المفظػػػة فيػػػي ىنػػػا كمػػػا إص جممػػػة وتفصػػػيال  
عػػػػدو لػػػػدود لمفػػػػف لرػػػػدرتيا عمػػػػى تحويػػػػؿ ابفكػػػػار الػػػػى وجػػػػود عيػػػػاني  وصػػػػفيا بػػػػودلير
 ممموس ص يروؿ :

 سماآ لو تصبة ابرض في عالـ ب
 ىاوية . والرصيدة أحد  ىبات العزاآ

 . شمالية او جنوبية وأحد  صفات الرية
 بتصؼ ما تر  الكاميرا مف جروحؾ
 واصرخ لتسمي نفسؾ ص واصرخ لتعمـ

فّ إنّ   الحياة ؾ ما زلت حيا  وحيا  ص وا 
  1اعمى ىذه ابرض ممكنة

 االباب الشػػػػرقي   المكػػػػاففػػػػي قصػػػػيدتو   خاطػػػػب الشػػػػاعرا عبػػػػد الػػػػرزاؽ الربيعػػػػي     
 المػػػػاو  وابنتمػػػػاآ والمسػػػػرح ألحداثػػػػو ص لػػػػذلؾ نشػػػػعر بيالػػػػة مػػػػف الردسػػػػية ص أذ إفّ  وفيػػػػ

ليكػػػػوف فاصػػػػال  ىنػػػػا يحتػػػػر الػػػػزمف ص العالقػػػػة التػػػػي تػػػػربط الشػػػػاعر بػػػػو ىػػػػي ذكرياتػػػػو
يرسػػػػـ  ّنػػػػووكا لنػػػػا هر صػػػػوّ يلػػػػذلؾ  ويصػػػػمو بالػػػػذكريات مرتػػػػيال عف ذلػػػػؾيفصػػػػؿ الشػػػػاعر 

 إحداثياتو ويرتطعو مف الواقي ويرتطي معو تياعو بتياع مفتاح الباب الشرقي 

 

 .2885:194محمود درويش ص دار رياض الريس لمكتب والنشر ص فمسطيف.  صكزىر الموز أو أبعد .1
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باستحتػػػاره احديرػػػػة ابمػػػة ص حمامػػػة فػػػػا ؽ حسػػػف ص ومطبعػػػة عشػػػػتار   فالشػػػاعر      
يػػػػػا تمػػػػػؾ ويستحتػػػػػر مع فوتوغرافيػػػػػة تستحتػػػػػر ذىنيػػػػػا  مػػػػػا ينسػػػػػل الواقػػػػػي بصػػػػػورة إنّ 

يػػػػا بمػػػػف مرامػػػػو فػػػػي عدسػػػػة ا اسػػػػتوديو ابميػػػػر   إذ المشػػػػاعر ابنسػػػػانية ص ولعػػػػؿ اوج
اسػػػػرط مػػػػف خػػػػالؿ تمػػػػؾ العدسػػػػة وتػػػػمف نسػػػػيي شػػػػعرذ متنػػػػاـ  ذلػػػػؾ ابنفعػػػػاؿ الكػػػػامف 

والمفتػػػػػاح صػػػػػورتاف  فػػػػػاألـّ  ص التػػػػػي بتػػػػػياعيا تػػػػػاع المفتػػػػػاح والنػػػػػابض ص نػػػػػبض األـّ 
وثرػػػػت مػػػػف  واحػػػػد وعدسػػػػة اسػػػػتوديو ابميػػػػر اقتطعػػػػت مػػػػف الواقػػػػي برىػػػػة داميػػػػةلمػػػػدلوؿ 

عدسػػػة المصػػػور  تت مػػػي موقػػػؼ الشػػػاعر وانفعالػػػو ص وحػػػوّ خػػػالؿ الحريرػػػة التػػػي تالآمػػػ
 لألشياآ بصورة جديدة ص ليروؿ في مفتاحو :  عمى أىمية كشؼ وتجؿّ 

 ألحدىـ التي ىي أـّ  األـّ 
 اميراف السعدذ   مثال  

 في سطوعو
 الرزاؽ بالذاتعبد 

 عمراف مي ا عتذار ألـّ 
 التي كاف تحتفظ بوقفتيا الرشيرة األـّ 

 خمؼ أجسادنا الصغيرة
 في عدسة ا استوديو األمير 

 جميي سكار  الوطف التي ىي أـّ  األـّ 
 وفررا و
 ومشرديو

  1االذيف كانوا يتوسدوف عشب تموز
 

 .12-11 :2881عبد الرزاؽ الربيعي ص دار ألواح مدريد  ص  صشماؿ مدار السرطاف .1
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فػػػي إنتػػػاج الصػػػورة البصػػػرية مػػػف صػػػور الشػػػاعر مالشػػػاعر المصػػػور ص والتنػػػاوب       
فوتػػػوغرافي ف ينػػػزاح عػػػف صػػػوت الػػػراوذ بػػػؿ َعمػػػد الػػػى إسػػػتعارة أدوات التصػػػوير الأغيػػػر 

  تماـ صورتو المحسوسة . في قصيدتو 

ومػػػػف حتػػػػور األدوات التصػػػػويرية فػػػػي بنػػػػاآ الرصػػػػيدة الفوتوغرافيػػػػة ازاويػػػػة ما مػػػػة      
 ص والتي يروؿ فييا :  محمد الحارثيػ اوىي عنواف قصيدة ل

 صورة الفجر الفوتوغرافية
 كانت تحيؾ عتمة الصباح

 بابرة نا مة
 وخصمة إمرأة ب صباح ليا

 آة اليا مةر في الم
 المرآة التي

 في أخر المنحدر
 تعكس ذات الصورة

 بزاوية ما مة
 يا حياتؾ المشنوقةلـ تفيـ أن  

  1اعمى باب الفردوس
 
 
 

 . 21أبعد مف زنجبار :  .1



 
14 

 

بتفارقػػػػو المػػػػرآة فػػػػي حَمػػػػو وترحالػػػػو وىػػػػو بيرمػػػػي مػػػػف   محمػػػػد الحػػػػارثي افالشػػػػاعر   
آة تمثػػػؿ ميمػػػو الرمػػػؽ ر خالليػػػا الػػػى رؤيػػػة إنعكػػػاس ابشػػػياآ والكا نػػػات فييػػػا ص وىػػػذه المػػػ

اا إسػػػتنادا   :األسػػػتبطاف والػػػى النػػػزوع نحػػػو التجمػػػي الحػػػر لمػػػذات ص ووجػػػود الػػػذاتالػػػى 
الػػى مرحمػػة المػػرآة ص ب يبػػدأ مػػف األنػػا ص بػػؿ يبػػدأ مػػف ابخػػر وىػػذا األخػػر يمثػػؿ بالنسػػبة 

  .       1االى األنا رغبة مناسبة لمتماىي وا ندماج   

إنترػػػاآ الشػػػاعر لمزاويػػػة الما مػػػة وجعميػػػا المحػػػور الػػػذذ تػػػدور حولػػػو الرصػػػيدة  ولعػػػؿ      
كونيػػػا زاويػػػة نػػػادرة لالسػػػتخداـ وفػػػي الحػػػابت السػػػايكموجية فرػػػط لتاكيػػػد مشػػػاعر الرمػػػؽ 

عػػػف تجسػػػيدىا لمشػػػعور بعػػػدـ ابسػػػتررار  يػػػا تػػػوحي بػػػالتوتر والتشػػػتت العنيػػػؼ فتػػػال  ألنّ 
نعداـ التوازف كما تعبر عف الحيرة واأل  .  2اتطرابوا 

تتتػػػػة مالمػػػػة الرصػػػػيدة الفوتوغرافيػػػػة ىنػػػػا مكتممػػػػة الحتػػػػور مػػػػف حيػػػػث المعنػػػػى     
والمبنػػػػى مػػػػف حيػػػػث تػػػػوافر أدوات التصػػػػوير الفوتػػػػوغرافي وتمػػػػاىي المصػػػػور بالشػػػػاعر 

واحػػػػد بيجػػػػد فييػػػػا إب مػػػػا  والخػػػػروج بالصػػػػورة الفوتوغرافيػػػػة مػػػػف دا ػػػػرة التػػػػوىـ ص إذ كػػػػؿ  
سػػػػطحية الػػػػى مسػػػتو  دبلػػػػي أعمػػػؽ فتجػػػػ  صػػػػورة وبػػػذلؾ تنفمػػػػت مػػػف ال يريػػػد اف يػػػػراه

لفكػػػػرة الشػػػػاعر الرا مػػػػة عمػػػػى جػػػػدؿ الثنا يػػػػات وليسػػػػت صػػػػورة لػػػػذاتيا ص فعػػػػيف الكػػػػاميرا 
ىػػػذه المػػػرة تتجػػػو الػػػى الػػػداخؿ البشػػػرذ لتصػػػور الحػػػراؾ الفكػػػرذ والتػػػاممي المػػػوازذ الػػػى 

 الحراؾ الطبيعي فتتناغـ مرآة الروح ومرآة الوجود. 

 

 

 .61 :1999سعدذ الغانمي ص المؤسسات العربية لمدراسات والنشر ص  صمنطؽ الكشؼ الشعرذ  .1
 .ميمة كاظـ مؤنس ص موقي الفنوف الجزوايا التصوير وانواعيا ص  :ينظر  .2
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ىػػػػذا التحػػػػوؿ فػػػػي التصػػػػوير بػػػػيف الشػػػػعرذ والفوتػػػػوغرافي وبػػػػيف الػػػػداخمي والجمػػػػالي     
الػػى  الحمػػـ وصػػوب  والنفػػوذ مػػف خالليػػا أنػػتي لنػػا صػػورة شػػعرية فوتوغرافيػػة تػػذرع سػػرؼ 

المعػػػػػادؿ الموتػػػػػوعي الػػػػػذذ مثػػػػػؿ تمػػػػػؾ الحيػػػػػاة التػػػػػي تػػػػػنيض صػػػػػورة الفجػػػػػر ذلػػػػػؾ 
 بزاوية ما مة.يا يا الصورة ذاتيا بيد أنّ نة ص لعمّ بمغامراتيا الطاع

اا التػػػػذكر فيػػػػي بتمثيميػػػػا عند ػػػػذ وجيػػػػة نظػػػػر  :إب فػػػػي حػػػػاؿذاتيػػػػة  عػػػػدّ والصػػػػورة ب تُ   
شخصػػػػػية معينػػػػػة تصػػػػػبة تجسػػػػػيدا  راىنػػػػػا  لواقػػػػػي حريرػػػػػي انرتػػػػػى منسػػػػػوبا  الػػػػػى كػػػػػا ف 

إستحتػػػػار الػػػػذكر  الػػػػى  فّ ا  .و  1احاتػػػػر يػػػػتـ إدراكػػػػو فػػػػي سػػػػياؽ سػػػػموكو المحسػػػػوس   
ىويػػػة رسػػػمية ص وتظيػػػر ابحػػػداث ىنػػػا حصػػػيمة الحاتػػػر يسػػػمة بتوثيػػػؽ الػػػذاتي ومنحػػػو 

لنظػػػػػرة شخصػػػػػية ص وفػػػػػي قصػػػػػيدة ا صػػػػػورة لمعا مػػػػػة  يسػػػػػترجي الشػػػػػاعر أفعػػػػػاب  وقعػػػػػت 
 وتعود لمظيور عمى نحو تعاقبي  ص يروؿ :

 تمؾ الصور التي الترطيا المصور
 في أواخر السبعينات

 ي تسيؿ حنانا  عمى اببناآكانت أمّ 
 بينما البنات بتفا رىف الثنا ية

 الى بعتيفّ  ينظرفّ 
  2ابعيدا  عف عدسة الكاميرا

 

 

 .111عمـ نفس وعمـ جماؿ السينما : .1
 .72 :2813محمد ختر ص دار أثر لمنشر والتوزيي ص  صمنذ أوؿ تفاحة  .2
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يحشػػػػد الشػػػػاعر أدوات التصػػػػوير الفوتػػػػوغرافي لتػػػػنيض الرصػػػػيدة عمػػػػى ىػػػػذه ابدوات    
لينػػػػػتي صػػػػػورة تنتػػػػػة حنانػػػػػا  ب يكمػػػػػف و ا الصػػػػػور ص المصػػػػػور ص عدسػػػػػة ص الكػػػػػاميرا   

 و مف إيحاآات نفسية : ما بما تبثّ نّ في مستو  الدبلي السطحي وا  

 الصورة التي تركت ألعواـ عديدة
 بجانب النافذة

 ثـ انترمت مف غرفة الى غرفة
  1احتى اختفت تماما  في سحارة العا مة

ؾ معػػػو فيمػػػا تفعمػػػو وتػػػر  رؤيتػػػو كػػػاميرا الشػػػاعر تالحػػػؽ الصػػػورة فػػػي تنرالتيػػػا وتشػػػتر    
ترافرػػػو فػػػي تجوالػػػو فػػػي ردىػػػات البيػػػت وبػػػذلؾ تحولػػػت الرصػػػيدة الػػػى ص وفػػػي الوقػػػت ذاتػػػو 

صػػػػورة فوتوغرافيػػػػة تػػػػنيض عمػػػػى صػػػػورة فوتوغرافيػػػػة توثيريػػػػة لسػػػػيرة العا مػػػػة وأرشػػػػيفيا 
 الوجداني:

 الصورة التي امتزجت باحداث ابعواـ الخوالي
 خمرت الخالصة
 ورسمت حدودا  

 ة البيتلمزرع
 قادتنا الى اف نممس طفولتنا فيما بعد

 اف نيرب مف ذواتنا ابف نحو تفاصيؿ الثياب الرديمة
 ورا حة البخور البمدذ

  2ا التي بزلت تنبعث مف موديؿ الكاميرا
 

 72منذ أوؿ تفاحة :  .1
   72نفسو :  .2
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صػػػػػورة ذاتيػػػػػة سػػػػػجمتيا الكػػػػػاميرا ألحػػػػػداث متػػػػػت لزاويػػػػػة أختيػػػػػرت عمػػػػػدا  أتاحػػػػػت     
ؿ ور ىػػػو الػػػذذ الػػػترط الصػػػور التػػػي تشػػػكّ التػػػاليؼ مػػػف الواقػػػي والمؤلػػػؼ الشػػػاعر المصػػػ

 بط تحوبتيا عبر تحوؿ الحدث :تمنيا المشيد وعمؿ عمى 

 

 سكيف ابس مة منسابة عمى جودة الصورة
 سكيف ابمنيات والصموات

 المالمة الى ركنيا المت أخذنا 
 لنشرب متمونيا عمى شرفة الذكريات

 أخذنا الغا بيف الى أرواحنا وابس مة الى سجادة البيت
  1ا ىؿ نمترط ابف صورة أخر  ؟

 
تنبػػػػت الكػػػػاميرا السػػػػردية والكػػػػاميرا الفوتوغرافيػػػػة المتػػػػاف جرتػػػػا بانسػػػػيابية متعاتػػػػدتيف   

لػػػذا نجػػػد صػػػوتو صػػػادحا  فػػػي  -ا  حػػػدث غػػػد–يؤازرىمػػػا التػػػاريل فػػػي إعادتػػػو توثيػػػؽ نفسػػػو 
اذ يؤلػػػػب فيػػػػو ّخػػػػالرصػػػػيدة ص وبػػػػذلؾ يختػػػػتـ الشػػػػاعر قصػػػػيدتو ببنػػػػاآ تػػػػوقيعي أ منتيػػػػى

 الرارئ فواجي ذاكرة مستربمية .

  2ا ترط ابف صورة أخر  ؟ىؿ نم

 

 

  73منذ أوؿ تفاحة :  .1
  73نفسو :  .2
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عمػػػى ى ليػػػث الصػػػندوؽ ص يرػػػدـ الشػػػاعر المسػػػمّ ا بػػػف ابرض  لػػػػأوفػػػي قصػػػيدة ا       
اف تغمػػػؼ توغرافيػػػة ص فتػػػغطة ألػػػـ كانػػػت تكفػػػي ىا بالفو دّ يحػػػ ـّ التسػػػمية فينػػػتي الصػػػورة ثػػػ

 لحظة بعينيا بسخرية مابعد الموت لتترؾ لنا الذكر  :

 

 السود ىناؾ نساآ باثوابيفّ 
 الربور يخفيفّ 

 بالدموع عظاـ الموتى ويسريفّ 
  1التنبت الذكر  صورا  فوتوغرافية 

 
لحظػػػة بعػػػث الػػػذكر  اسػػػتعار ليػػػا الشػػػاعر لفظػػػة اتنبػػػت   فجػػػاآت اسػػػتعارتو جميمػػػة   

المعنػػػػى مرموبػػػػا  ص فرػػػػد  ـذ قػػػػدّ إلشػػػػعرية الػػػػى فتػػػػاآات رحبػػػػة ص بعيػػػػدة تحمػػػػؽ بالصػػػػورة ا
 اعتدنا اف تنبت الصور الفوتوغرافية الذكر  ص بخالؼ ما يبينو النص .

ة معػػػػػاف منيػػػػػا الثبػػػػػات ص والديمومػػػػػة ص وعػػػػػدـ دّ عػػػػػ عمػػػػػىوابنبػػػػػات مفيػػػػػـو يحيػػػػػؿ    
يػػػة مشػػػبعة برا حػػػة المػػػوت . احتتػػػف مّ التالشػػػي صوالبرػػػاآ الػػػدا ـ بنمػػػاآ المنبػػػت صػػػورة ج

الػػػذكر  شاخصػػػة شػػػديدة الحتػػػور والرسػػػوة فػػػي نديػػػة واتػػػحة  المصػػػور الحاتػػػر لتحػػػؿّ 
ـّ  مػػػػػف خالليػػػػػا را حػػػػػة الحتػػػػػور الحػػػػػر لسػػػػػيد الغيػػػػػاب فيػػػػػي ا الصػػػػػورة  لممػػػػػوت ص نشػػػػػ

اا بػػػػاطف  : –المػػػػوت  –الفوتوغرافيػػػػة   لػػػػـ تػػػػوم  لممػػػػوت بػػػػؿ شػػػػاركتو الوجػػػػود كونػػػػو 
 . 2افي الحياة ومحايث... ليا ...وليس عاليا    
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جػػػابر افػػػػ  آلػػػة التصػػػويرومػػػف المػػػوت الػػػى الغػػػزؿ الػػػذذ ناصػػػفت فيػػػو الحبيبػػػة        
و بتػػػو ص ألّنػػػيخاطػػػب الكػػػاميرا فػػػي قصػػػيدتو ويتوسػػػميا اف تتمطػػػؼ بمحبو   ابػػػو حسػػػيف

ويسػػػػاليا وىػػػػي تمػػػػترط  قػػػػد تييػػػػا لعػػػػيف الكػػػػاميرا رؤيػػػػا شػػػػ  مػػػػا كػػػػامف مػػػػف الِسػػػػحرص
 ف بتفتة مف ابسرار ما بيباف لغيرىا . أصورة حبيبتو 

الػػػنص حوليػػػا ومػػػف خالليػػػا وتتػػػ لؼ  فػػػي ىػػػذه الرصػػػيدة تتجسػػػد الكػػػاميرا ويػػػدور       
فوتوغرافيػػػة محرتػػػة شػػػعرية بصػػػرية اغـ فػػػي إنتػػػاج صػػػورة ػػػػػػلتصػػػويرية فػػػي تندوات ااب

و بعنػػػػواف ا الكػػػػاميرا  ػص والخيػػػػاؿ لػػػػذا أبتػػػػدأ الشػػػػاعر قصيدتػػػػعمػػػػى ابسػػػػتدبؿص والتامػػػػؿ
ص والمصػػػػور   ىػػػػذا التكػػػػرار التصػػػػويرواختػػػػتـ بيػػػػا وبػػػػيف نسػػػػجيا تكػػػػررت الفػػػػاظ ا آلػػػػة 

عنوانػػػا لمػػػنص واختتمػػػت بػػػو ي وآلػػػو التصػػػوير إذ وردت  –والتبػػػادؿ بػػػيف لفظتػػػي كػػػاميرا 
قػػدرة  جػػاآ لمتاكيػػد عمػػى ىػػذه ابلػػة لمػػا ليػػا مػػف - التػػي تكػػررت مػػرتيف فػػي الرصػػيدة –

 حتػػػػورا  طاغيػػػػا  و يتػػػػفي عمػػػػى المحظػػػػة ابسػػػػتمرارية لكّنػػػػعمػػػػى رؤيػػػػة العػػػػالـ الػػػػذذ ينكر 
 ليخرج مف إطار تكرار المفظة الذذ بيخدـ النص :

 كاميرا
 التصويروالمصور الصديؽيا آلة 

 لطفا  فاقصرا
 يخشى حبيبي في الجو  اف يظيرا

 يا آلة التصوير مر ذ نسمة
 بترمري حبيبتي
 فالريـ قد جاآت
 الى موردىا
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 أخشى إذا ما اقتربت
 عيوف تمؾ ا الكامرا 

  1ااف تنفرا
ة ا يحػػػػاآ والشػػػػفافية والكثافػػػػ فالشػػػػعرية فػػػػي التصػػػػوير الفوتػػػػوغرافي تعتمػػػػد عمػػػػى      
الصػػػػػورة الشػػػػػعرية لػػػػػذلؾ يتبػػػػػادؿ الشػػػػػاعر والمصػػػػػور الظيػػػػػور وتخػػػػػرج  يا شػػػػػافشػػػػػانّ 

الصػػػػورة مػػػػف كونيػػػػا أرشػػػػيفا  لمعػػػػالـ وتسػػػػجيال  لػػػػو الػػػػى كونيػػػػا ترييمػػػػا ص وبػػػػذلؾ تعػػػػزز 
الكػػػاميرا والصػػػورة الفوتوغرافيػػػة فكػػػرة الرؤيػػػة مػػػف اجػػػؿ الرؤيػػػا ص وىػػػذا مػػػا انتجتػػػو وأوحػػػت 

   :  مصحؼ اليجرذقصيدتو ا ال بو الصورة التي قدميا محمد الماغوط في
 يا الذ ب المموذ كالشجرة الى الوراآيّ أوطني 

 إليؾ ا ىذه الصورة الفوتوغرافية  
 لممناسؼ وابىراآات

 وىذه الطيور المغردة ص وابشرعة المسافرة
 إليؾ ىذه الجحافؿ المنتصرة

 والجياد الصاىمة عمى الزجاج المعشؽ
  2اووبر السجاد

يػػػػاتي التعبيػػػػر الكامػػػػؿ عػػػػف األثػػػػر الفوتػػػػوغرافي عنػػػػدما يتعامػػػػؿ الػػػػنص مػػػػي الرغبػػػػة      
مشػػػاعر ويظيػػػر ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ نشػػػاط يصػػػور عػػػددا  كبيػػػرا  عمػػػى نحػػػو كثيػػػؼ الخاصػػػة ل

نّ و يحشػػػد ىنػػػا إّنػػػ ف خالليػػػا جػػػدب  يحػػػاوؿ مػػػا ليخمػػػؽ مػػػصػػػوره الفوتوغرافيػػػة ب لػػػذاتيا وا 
 : فػػػي أسػػػتكناه ابشػػػياآ وألفّ  ىميػػػةأف يسػػػتعرض لمػػػا لمصػػػورة المر يػػػة مػػػف أمػػػف خاللػػػو 

 .  3اااالطابي ابعـ لمصورة كونيا مر ية  

 .73 : 2811 صإتحاد الكتاب العرب ص جابر ابو حسيف ص .أوؿ نبتة قمة 1
 .171-178 :2886 ص 2ط صدار المد  لمثرافة والنشر  صمحمد الماغوط  ص. الفرح ليس مينتي 2
 .21. المرآة والنافذة :3
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الشػػػػعرذ ينطػػػػوذ عمػػػػى رحيػػػػؿ وحركػػػػة دا مػػػػة   ريػػػػاض الصػػػػالة الحسػػػػيف اونػػػػص      
زمنػػػة أخػػػر  ص سػػػرعاف مػػػا يصػػػير منطمرػػػا  ألمكنػػػة وأ تجعػػػؿ مػػػف الشػػػاعر ممتصػػػرا  بمكػػػاف

وتنترػػػػؿ معػػػػو الرصػػػػيدة مػػػػف مجاليػػػػا المغػػػػوذ ودورىػػػػا فػػػػي توصػػػػيؿ أفكػػػػار الشػػػػاعر الػػػػى 
السػػػػا ة ويمتػػػػي شاشػػػة كػػػػاميرا تمػػػترط وتسػػػػجؿ العػػػالـ ص والشػػػػاعر ىنػػػا يػػػػترمص قنػػػاع 

ػػػػورا  ومسػػػػجال  ونػػػػاقال  لمرػػػػارئ مػػػػف دور المتامػػػػؿ الػػػػى  معػػػػو فػػػػي ردىػػػػات ىػػػػذا العػػػػالـ مص 
 المشاىد بوصؼ النص شاشة عرض لصوره الفوتوغرافية :

 العالـ غرفة ىذا السا ة
 إذ يمتي في ردىات العالـ

................ 
 يجمي صورا  لجوامي

 ومتاحؼ
 وتماثيؿ مرعبة

 يايمشي في أرصفة الدن
 ورهفير  سفاحا  فيصّ 
 ورهوبا ي ليموف فيصّ 
............ 

 ورسيظؿ يسير وينظر ويصّ 
 فالعالـ غرفة ىذا السا ة

  1اوالنافذة كاميرا
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تتحػػػػوؿ مػػػػي الشػػػػاعر المصػػػػور الػػػػى ممارسػػػػة فػػػػي الرؤيػػػػة فالطريرػػػػة الفوتوغرافيػػػػة       
لنػػػػوع مػػػػف رؤيػػػػة مفككػػػػة تتعػػػػزز بتعػػػػارض ذاتػػػػي بػػػػيف عػػػػيف المصػػػػور وعػػػػيف الشػػػػاعر  
ومػػػف ىػػػذا التمػػػوف  فػػػي المػػػزج بػػػيف الشػػػعر والفوتػػػوغراؼ مػػػا بػػػاف مػػػف تنػػػاوؿ الشػػػعراآ 

نػػػا فػػػي لممفػػػردات الدالػػػة عمػػػى ىػػػذا الفػػػف والعمػػػؿ عمػػػى إثػػػراآ الػػػنص  مػػػف خالليػػػا كمػػػا رأي
 ورص غرفػػػة التصػػػويرص كػػػاميرا  ص وبيػػػذا تصػػػبة الرصػػػيدةومػػػا قبمػػػو ا يّصػػػ الػػػنص السػػػابؽ

اا المحػػػػدود والمػػػػؤطر يتػػػػفي عمػػػػى ابشػػػػياآ المتمثمػػػػة فيػػػػو  :جػػػػزآا  مػػػػف فتػػػػاآ الػػػػنص
مجموعػػػة مػػػف التحديػػػدات ص وتوجيػػػات لػػػـ تكػػػف لتمػػػؾ ابشػػػياآ فػػػي الواقػػػي الحريرػػػي ص بػػػؿ 

. ف لػػػػة التصػػػػوير   1ا    بذاتػػػػو يؤلػػػػؼ بنيػػػػة مسػػػػتمرة الّ يغػػػػدو جػػػػزآ الفتػػػػاآ ىػػػػذا ا ُكػػػػ
طياد مػػػػا يؤيػػػػد افكػػػػاره تغػػػػدو ذات بعػػػػد رمػػػػزذ تسػػػػمة لمسػػػػا ة بالتعامػػػػؿ مػػػػي العػػػػالـ واصػػػػ

 في وعيو. وره بما يتال ـ مي ما وقرّ وىو بذلؾ يصّ 

يػػػػا وا فسيفسػػػػاآ حػػػواآ   غيػػػػر إنّ نّصػػػ الػػػػىمجػػػددا    محمػػػد الحػػػػارثياكػػػػاميرا  حيمنػػػات    
تنمػػػػاز مػػػػف غيرىػػػػا باقتنا يػػػػا بتفاصػػػػيؿ مميػػػػزة لوجػػػػود المػػػػرأة منػػػػذ لحظػػػػة  ىػػػػذه المػػػػرة

الػػػوبدة الػػػى المنتيػػػى ص وىػػػي رؤيػػػة فوتوغرافيػػػة متجػػػددة بتجػػػدد حػػػابت المػػػرأة وادوارىػػػا 
ص أو مػػػف حيػػػث الموتػػػوع أو الترنيػػػة بغيػػػة إحػػػداث طريرػػػة غيػػػر عاديػػػة لمنظػػػر والتاويػػػؿ 

لريشػػػة والعدسػػػػةص والموحػػػػة والصػػػػورة والتامػػػؿ ويبػػػػدو ىػػػػذا مالحظػػػا  فػػػػي التبػػػػادؿ مػػػػابيف ا
الفوتوغرافيػػػػػة تتتػػػػػة المشػػػػػاركة بػػػػػيف الفنػػػػػوف مػػػػػف الغايػػػػػات والوسػػػػػا ؿ وفػػػػػي الػػػػػرؤ  

 والتصورات متعاتدة في تشكيؿ الرصيدة الفوتوغرافية :

 الرتيي والمسمة األدرد أـّ 
 والمميونير ينسى أمّ  أـّ 

 
 . 7عمـ نفس وعمـ جماؿ السينما :  .1
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 الطاغية والباغية أـّ 
 غيتارا  بيف كاميرا اليميف وكاميرا اليسار

.................. 
 الموحة والصورة الفوتوغرافية
 مارليف مونرو والجيوكندا

 مريـ العذراآ وموسى بانكوؾ
  1اتتبادبف الريشة والعدسة

 
فػػػي تشػػػكيمة متناغمػػػة فتجػػػ   تتػػػداخؿ فػػػي الػػػنص الشػػػعرذ آليػػػات الرسػػػـ والتصػػػوير   

الرا مػػػة عمػػػى جػػػدؿ الثنا يػػػات فػػػي حػػػواآ وليسػػػت صػػػورة شػػػعرية الصػػػورة مػػػرآة لفكرتػػػو 
لػػػػذاتيا فينفػػػػتة الػػػػنص عمػػػػى اسػػػػاليب فنيػػػػة متعػػػػددة تخرجػػػػو مػػػػف العػػػػادذ الػػػػى التنػػػػوع 
 الفسيفسػػػا ي فػػػي ترنيػػػات الػػػنص وبيػػػذا تماىػػػت فسيفسػػػاآ حػػػواآ فػػػي فسيفسػػػاآ الػػػنص

 فاصبحت ىي شكميا وىو ا النص   تجمييا الحر .

جػػػرجس  ادة الفوتوغرافيػػػة تمامػػػو فػػػي قصػػػيدة الشػػػاعرويبمػػػف النسػػػؽ الشػػػعرذ لمرصػػػي  
مػػػػف خػػػػالؿ ترمصػػػػو سلػػػػة التصػػػػوير معبػػػػرا  عػػػػف العالقػػػػة الحميمػػػػة بػػػػيف عػػػػيف   شػػػػكرذ

 الشاعر وعيف الكاميرا وعيف الذاكرة :
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 انا آلة التصوير
 مخزف ذكريات

 ش  ألترط كؿّ 
 وب أعي ش 
 حفظت الحروب

 حتى صارت ذاكرتي
 صني بارود وصرت أنسى صورة مف أحبّ م

 في فنجاف قيوتي
.............. 

 ما ألترطو وىـ فارغ كؿّ 
  1اوغالبا  ما تحترؽ أفالمي مف التحؾ 

فاسلػػػػة الشػػػػاعر ىنػػػػا تمػػػػترط الػػػػوىـ فػػػػي ختػػػػـ  تػػػػحؾ ابفػػػػالـ المحترقػػػػة ص تبػػػػدو    
الرصػػػػيدة الفوتوغرافيػػػػة متكاممػػػػة عمػػػػى نحػػػػو مػػػػا فػػػػي ىػػػػذه الرصػػػػيدة مػػػػف حيػػػػث البنػػػػاآ 
واألثػػػػر الفوتػػػػوغرافي وتمػػػػاىي الشػػػػاعر باسلػػػػة وابسػػػػتدبؿ بػػػػي ف مػػػػف خػػػػالؿ أو حوليػػػػا 

 فيي المحتو  والشكؿ .

 

 

 

 .78 : 1998جرجس شكرذ ص دار شرقيات لمنشر والتوزيي ص  صرجؿ طيب يكمـ نفسو .1
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 وغيابيا في المتف:حتور ابدوات في العنوانات  .3

فػػػي ىػػػذا النسػػػؽ الشػػػعرذ الػػػى صػػػورة كاممػػػة عنوانيػػػا أداة مػػػف أدوات  تتحػػػوؿ الرصػػػيدة 
 التصوير الفوتوغرافي ومتنيا صور ىذه ا الكاميرا  .

الشػػػاعر الحػػػديث مصػػػور فوتػػػوغرافي يختػػػار الغرابػػػة يطاردىػػػا ويؤطرىػػػا فػػػي نصػػػو  إفّ   
ا مسػػػاؾ بالغرابػػػة وىػػػي فػػػي سػػػياؽ تطورىػػػا يتػػػية لمشػػػاعر  الشػػػعرذ ص ومػػػف البػػػدييي إفّ 

الرػػبض عمػػى مػػا فػػي تمػػؾ المحظػػة مػػف فريػػد ومػػدىش فػػي آف معػػا  ص وىػػذا مػػا تنرمػػو لنػػا 
حسػػػػب وصػػػػؼ الشػػػػاعر المبنػػػػاني  –  محمػػػػد مظمػػػػوـاكػػػػاميرا فوتػػػػوغرافي الشػػػػعر العربػػػػي 

ففػػػي نصػػػو ا كػػػاميرا المجنػػػوف   تشػػػتغؿ عػػػيف الكػػػاميرا ىنػػػا باقصػػػى   –صػػػالح ابسػػػير 
طاقاتيػػػػا لتمػػػػترط المحظػػػػة الراىنػػػػة ويبثيػػػػا مشػػػػاعره وانفعابتػػػػو وموقفػػػػو مػػػػف الحيػػػػاة مػػػػف 

ور قا ال  :  الداخؿ والخارج ص يص 

 عمى أثر خا ؼ
 وا الى داخميأتعرب تاحية مف مجانيف فرّ 

 قب عيني كي أتعرؼ فييـ :ترّ وأ
 ص والباحثيف عف اهلل يف مف الحرب ص والمتعبيف مف الحبّ عمى اليارب

.............. 
 أتعرب تاحية مف مجانيف كانوا جنودا  

 ف تيدـ الحرب آبارىـأقبؿ 
  1اأتعربيـ ينرموف معداتيـ تد سماآ برأسي

 
 

 .31 :1996 صبيروت  صمنشورات كراس  صمحمد مظموـ ص محمد والذيف معو  .1
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الذىنيػػػػة تمػػػػأل الفراغػػػػات فػػػػي صػػػػورنا الفوتوغرافية المتراكمػػػػة ىػػػػذا الكػػػػـ مػػػػف الصػػػػور      
يعمػػػػؿ عمػػػػى  ىػػػػاقطعػػػػة مػػػػف ألػػػػـ ص وتكاثر  منيػػػػاصػػػػورة  عػػػػف الحاتػػػػر والماتػػػػي ص وكػػػػؿّ 
تحتػػػػوذ بشػػػػكؿ محتػػػػـو عمػػػػى حريرػػػػة تػػػػوم  لممػػػػوت  يػػػػاتػػػػراكـ المعنػػػػى ص وعميمػػػػة تجميع

 وتحتفي بو.

الرسػػػػػالة  نجػػػػػد أفّ   غػػػػػادة السػػػػػمافػ اوفػػػػػي قصػػػػػيدةا ذاكػػػػػرة فػػػػػالش فػػػػػي المربػػػػػرة   لػػػػػ 
مػػػػػا باسػػػػػتدعاآ ابدوات البصػػػػػرية لمرصػػػػػيدة الفوتوغرافيػػػػػة ب تتشػػػػػكؿ بالمغػػػػػة فحسػػػػػب وانّ 

     :التصػػػػويرية التػػػػي تتسػػػػـ بابيحا يػػػػة التػػػػي جػػػػاآت مبنيػػػػة عمػػػػى تبػػػػادؿ المػػػػدركات وذلػػػػؾ
ص   1ااا بػػػػتف  تكتسػػػػب الماديػػػػات صػػػػفات المعنويػػػػات ص أو المعنويػػػػات صػػػػػػػفات الماديػػػػة   

 تروؿ :

 حيف تتاجي تحكا  وحياة ىكذا
 مثؿ شجرة لوز أزىرت فجاة بعناقيدىا التو ية البيتاآ ص أشعر

 ؾ ذات يـو ستموتبالغصات ص ألنّ 
............. 

 وأعي بيمي ص اف  حبنا الكبير
 ش  ومتة فالش في المربرة يعود بعدىا كؿّ  ليس أكثر مف

  2اليغرؽ في الظالـ

 

 

 

ر دا صختػػػػػر الكيالنػػػػػي  صايمػػػػػاف محمػػػػػد أمػػػػػيف  صادراسػػػػػة اسػػػػػموبية لشػػػػػعره   بػػػػػدر شػػػػػاكر السػػػػػياب. .1

 .23 :2888صعماف  صلمنشر  ابوا ؿ
2.

 
 .   217:  1998اببدية لحظة حب ص غادة السماف ص دار بيروت لمنشر ص بيروت ص
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فػػػػذاكرة المػػػػوت ىنػػػػا ىػػػػي ذاكػػػػرة فػػػػالش وىػػػػذه الصػػػػورة عممػػػػت عمػػػػى تكثيػػػػؼ الموقػػػػؼ  
يصػػػػػػاؿ الصػػػػػػورة الفوتوغرافيػػػػػػة التػػػػػػي تػػػػػػنيض فػػػػػػي تصػػػػػػويرىاعمى المػػػػػػتف  الشػػػػػػعورذ وا 

فّ ة لحظػػػػة نسػػػػياف ص و اببديػػػػّّ  أف الشػػػػعرذ باتكا ػػػػو عمػػػػى العنػػػػواف الػػػػذذ يػػػػنيض عمػػػػى  ا 
 ابلـ المرصود ىو ومتة فالش . كؿّ 
  محمػػػػػد مظمػػػػػوـاوىػػػػػذه المػػػػػرة خػػػػػارج الصػػػػػورة يعػػػػػرض لنػػػػػا الشػػػػػاعر الفوتػػػػػوغرافي    
رىػػػا ويمنحيػػػا حريػػػة و يحررىػػػا مػػػف التػػػاطير يطوّ ترا ػػػو لمغرابػػػة وىػػػي خػػػارج صػػػورتوصإنّ إن

 نساخاتو المريرة :التحرر مف قيود الرؤية والرؤيا ص إنيا تفمت مف الواقي واست

 خارج الصورة
 ير لما يؤدذ الىفي ساعة تا ية في الساتر األخ

 في لمعاف اخير لالنساف
 ليس لي في ساعة كيذه ص سو  ما خسرت

 لكني أستاثرت بي وىجرت ظاللي بالدذ
 وأىمي الذيف يزرعوف نومتيـ بصورذ
  1اوينتظروف صورة بسطالي يوقظ الفجر

 
لرطػػػة خرافيػػػة   تمػػػؾ التػػػي يصػػػورىا لنػػػا أيمػػػف المبػػػدذ فػػػي قصػػػيدتو ص فػػػالعنواف ولعم يػػػا ا 

 العتبػػػة والمحػػػور ابسػػػاس الػػػذذ يتكػػػ  عميػػػو الػػػنص وتنفػػػتة مػػػف خاللػػػو وتتفتػػػؽيظػػػؿ 
الػػػػػرؤ  لتشػػػػػكالت الصػػػػػورة الفوتوغرافيػػػػػة فيػػػػػنيض المعنػػػػػى بعمميػػػػػة التشػػػػػكيؿ لتاويػػػػػؿ 

 المرطة لتوحد سنبمة باسمة ذات عيوف صاىمة تشرأب الى السماآ كصخرات الزمف 

 

 .43محمد والذيف معو :  .1
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شػػػػػػاعر فػػػػػػي إجال ػػػػػػو لصػػػػػػورِه التػػػػػػي تنصػػػػػػمت مػػػػػػف ويبػػػػػػدو مالحظػػػػػػا  دور المصػػػػػػور ال
 مرجعيتيا الى تيويمة جديدة في مجاؿ المفاعمة والمشاركة مي الفنوف ابخر :

 في التوحد سنبمة
 تعتنؽ
 تبتعد

 مثؿ صخرات الزمف
 واحدة
 باسمة

 تشرأب الى السماآ
 في عيوف صاىمة
 مثؿ خيؿ ابف الوليد

 . 1اوصالح الديف في أرض الغتب

مػػػػػا يؤكػػػػػد حتػػػػػػورىا مػػػػػف آليػػػػػػات  وبػػػػػذلؾ تحتفػػػػػي الرصػػػػػػيدة الفوتوغرافيػػػػػة بكػػػػػػؿّ      
التصػػػػػوير وادواتػػػػػو ص أو مػػػػػف حتػػػػػور الشػػػػػاعر المصػػػػػور الػػػػػذذ لػػػػػـ يرػػػػػؼ عمػػػػػى تمػػػػػؾ 

نّ  مػػػا عمػػػد الػػػى ممارسػػػة فػػػف التصػػػوير مػػػف خػػػالؿ نسػػػؽ شػػػعرذ تتتػػػافر فيػػػو اسليػػػات ص وا 
يػػػة عػػػػف مفيػػػـو نرػػػػؿ المغػػػة مػػػػي الصػػػورة وفػػػػي الوقػػػت ذاتػػػػو ينػػػا  بالرصػػػػيدة الفوتوغراف

الواقػػػي وتسػػػجيؿ األحػػػداث الػػػى إنترػػػاآ لمزوايػػػا وىيكمػػػة لمفتػػػاآ وترػػػديـ  لرؤيػػػة الشػػػاعر 
 ورؤاه.

 

 

 87:  2811أوب اني احبؾ ص ايمف المبدذ ص دار مجدبوذ لمنشر والتوزيي ص  .1
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 الخاتمة 

و  د لررررررت ممررررررر هنرررررريف الررررررف ام ادرررررررف  لررررررت اررررررا هدرررررررو  م  رررررروف الصررررررورة ال وهررررررو  راا،رررررر 
ه رررررررر،م ارررررررا اوررررررره ياف ال،ره رررررررر اد ررررررريار  ررررررري يررررررر ل   رد رررررررر  هيررررررر ،ل،ر    رع،رررررررر  لررررررري   لررررررر  

 اليلراء اا ح،م  ود  عدي  ،راف دوق يلرت واضح الملدف و الم دف   

ه رررررررر،م حضرررررررور الصرررررررورة ال وهو راا،ررررررر  ضرررررررمم  صررررررر،ية يرررررررلر،  اهرررررررررة د ررررررريار  ررررررري  ررررررررء  
اررررا دصرررروت يررررلر،  ا ررررر   مؤ ررررية لمرررريلول ر مررررم دورررر  ر للوا ررررو   و  د رررر  ارررررا الم  رررروف

رلررررررررررف  لرررررررررر   رررررررررررم  ل،ررررررررررر  و واضررررررررررحر  مررررررررررم  رررررررررر   هو ،رررررررررر  ايوا  و ال،ررررررررررر  الهصررررررررررو،ر 
ال وهررررو رااا  مررررر هدهنرررر  ملرررر  النصرررر،ية ال وهو راا،رررر  مررررم دورررر  للوا ررررو الررررف مده رررر  لرررر  واررررق 
مورررررهو،ر  ه ر،دررررر   ه رررررر،م حضرررررور ا ل رررررر  اليالررررر   ررررري له ر الوضرررررل،  مرررررم دنررررر  للوا رررررو  مرررررر 

وهررررررو رااا هررررررد   علررررررف اورورررررر  صررررررورة اوهو راا،رررررر  هيرررررر   دورررررر، ر  اررررررو الررررررف ا،ررررررراي ا ررررررر ا
 ضرمر  ،هيا   ا،  اليلر اا الهصو،ر هيا   الملدف  رلم دف   
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