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  الملخص

من  اأساسي امكونبوصفها  ةاألردني تميزت البادية
مكونات المنطقة العربية ومكون أساسي من  مكونات 

ها لتنتج ئبي، تميزت بطبيعتها وطبيعة أبناالمجتمع العر
 شعراء عبروا من خالل قصائدهم عن الواقع المعاش شعرًا

يعتمد اللغة المحكية المنطوقة ليشّكل بذلك متتالية بصرية 
معبرة عن زمان  ،الالتمحملة بالصور ذات المعاني والد

القضايا التي كانت ُتشغل بال  األحداث وأهمومكان تلك 
. والدور الذي لعبته في صياغة وصناعة الحدث ،الجماعات

 أهميسعى البحث ومن خالل العينات المختارة للكشف عن 
وهو  فن السرد الدرامي السينمائي عنصر من عناصر

نجح شعراء  إذاما الصورة السينمائية في هذه القصائد وفي
لتكتمل بذلك  العنصر افي توظيف هذ ةاألردني البادية

 التي وضعها األسسوفق  وظيفة الكالم في النص الشعري
فيما  وتبّناها صّناع الدراما )فن الشعر(في كتابه أرسطو 

الضوء على أهمية الصورة  الباحثانسوف يسلط . بعد
من  ء البدوالسينمائية في القصيدة البدوية عند الشعرا

إلثنين من شعراء منطقة البلقاء في خالل نماذج مختارة 
ن حسن االنصف الثاني من القرن التاسع عشر وهما الشاعر

  .الزيودي ومحمد بن غدير الخاليله

الشعر النبطي البدوي، الصورة   :الكلمات المفتاحية
  السينمائية

Abstract 
The Jordanian Badia is recognized as an 

essential component of the Arab region and 
an essential component of the Arab society. 
Its distinguished nature and the distinguished 
nature of its people made of it the home of 
popular poets capable of using  spoken Arabic 
tackle significant issues and events in the 
lives of their people and to present the role 
played by these people in the formulation and 
manufacture of these issues and events.  

The research seeks to uncover the most 
important element of the art of drama-film 
narrative, namely, the cinematic image, in 
these poems. It also tries to find out if the 
poets of the Jordanian Badia succeeded in 
employing this element to complete the 
function of speech in the poetic text according 
to the foundations laid out by Aristotle in his 
book The Art of Poetry and adopted by the 
makers of drama later. The researchers 
highlight the importance of the cinematic 
picture in selected nomadic poems by 
Hassann al-Zyoudey and Muhammad ibn 
Ghadir al-Khalayleh, two Bedouin poets of 
the Balqa region in Jordan in the second half 
of the nineteenth century. 
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  :مقدمة البحث
من مكونات  اأساسي امن مكونات المنطقة العربية ومكون اأساسي اة بوصفها مكوناألردني تميزت البادية

روا من خالل قصائدهم عن الواقع المعاش ها لتنتج شعراء عبئالمجتمع العربي، تميزت بطبيعتها وطبيعة أبنا
شعرا يعتمد اللغة المحكية المنطوقة ليشّكل بذلك متتالية بصرية محاكين بذلك نماذج إنسانية أبدعت 

بقدراته اإلبداعية في وصف  الروسي بوشكين الذي تميز نموذجها البصري المنطوق على مثال الشاعر
سوف يسلط الباحثان الضوء على . ا تجول في المكان وليس الحرفوكأن الكامير ،المكان وصفا سينمائيا

 ؛من خالل نماذج مختارة من هذه القصائد أهمية الصورة السينمائية في القصيدة البدوية عند الشعراء البدو
كة ة لكي يقصوا حكاياتهم ومغامراتهم بمَلاألردني أبدعه شعراء البادية اذاتي اإبداعي ابوصف القصيدة فن

الذي نجده في الصورة والحركة واإليقاع وهي ) الحكي(من خالل توظيف فن  ، وذلكاعية وهي الشعرإبد
  .والذي سوف يناقشه البحث في الصفحات القادمة) ن تجعل الشيء يرىأ(أرسطو  الوظيفة العليا للكالم عند

 -الدرامي فن السرد م عنصر من عناصرأهيسعى البحث ومن خالل العينات المختارة للكشف عن 
 اة في توظيف هذاألردني ذا نجح شعراء الباديةإوفيما ، وهو الصورة السينمائية في هذه القصائد ،السينمائي

 ،في كتابه فن الشعرأرسطو  سس التي وضعهاألسل وفقا يالشعرلتكتمل بذلك وظيفة الكالم في النص  العنصر
رؤية لديهم باختراع آلة السينما التي تم توظيفها وتبّناها صّناع الدراما بوصفها حجر الزاوية لتكتمل ال

يحقق هذا االختراع وما رافقه من تطور رؤية ومفهوم  الوصف وصورة بصرية إلى  لترجمة اللغة المنطوقة
تجعل  في أن ال" في التراث اإلغريقي) Enargeia –نرجيا اإل(مفهوم  ومنسجما مع. رسطوأوالمحاكاة عند 

بمعنى التصوير الدقيق والمفصل  ،أو المشاهدين حيا وتتحرك أمام أعين المتقبليناألشياء ُترى فحسب بل ت
 "الحي الذي يبعث الحياة والحركة في الموصوف التصويرإلى  الذي يجعل األشياء ُترى أمام العين المخيلة

(Al-Shawash,2010:p10). 
  :مشكلة البحث

ذ جعل الوظيفة العليا للكالم أن تجعل إ"اكاة  مفهوم  الوصف والمح في كتابه فن الشعرأرسطو  وربل
هما الوضوح : ولذلك، اشترط في عملية إنشاء الخطاب الشعري والبالغي شرطين أساسيين) يرى( الشيء

 وهي عملية ستركز أساسا على مبدأ. ذين أصبحا األساس التنظيري األول لعملية الّتلّفظلوالشفافية ال
بناء على ذلك تتحدد . (Al-Shawash,2010:p 17) "الشيء يرى ببداهةوالقدرة على أن تجعل ) الرؤية(

هل تمكنت القصيدة النبطية من أن تجعل الشيء يرى : جابة على السؤال التاليمشكلة البحث من خالل اإل
–وذلك من خالل استكمال عناصرالحكاية الدرامية  ،صورة بصرية مرئيةإلى  ببداهة ليتحول الكالم المنطوق

  نمائية في القصيدة النبطية؟السي

  :أهمية البحث
فن في كتابه أرسطو  تكمن أهمية البحث في دراسة القصيدة النبطية وفق مفهوم المحاكاة التي نّظر لها

  .الشعر

  :أهداف البحث
الكشف عن إلى  كما يسعى .لكشف عن الصورة البصرية المرئية في القصيدة النبطيةيسعى البحث ل

  .نمائية في عينات البحث المختارةالصورة السي اكتمال

  :حدود البحث
نموذجين من قصائد الشاعر النبطي حسن أإن حدود هذا البحث الزمانية والمكانية والموضوعية تتناول 

  .القرن التاسع عشر، ردناأل ،ذين ولدا في مدينة الزرقاءلالزيودي والشاعر محمد بن غدير ال
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  :منهج البحث
أحد أساليب  والذي هو ،نهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل المضمونالباحثان الم سوف يعتمد

الدراسات المسحية لتحليل عينة من القصائد النبطية لشعراء أردنيين من خالل وصف خصائص المضمون 
إلى  المضمون كون هذه الدراسة تندرج ضمن البحوث الوصفية التحليلية التي تهدف واالستدالل على مصدر

  .ل وتقديم خصائص ظاهرة أو مجموعة من الظواهرتصوير وتحلي

  : مصطلحات البحث

  : القصيدة النبطية
عدة الفنون من النبطي الشعر ية األدبيمن نوع هوو. "بناء البادية العربيةأالشائعة والمتداولة بين  الشعبي 

 ةحيالفص العربية اللغة عن بديلك العامية العربية اللغة الستخدامه وذلك الناس؛ عامة الشاعر به يخاطب الشعر
، لذلك، جاءت مضامين الشعر النبطي (Abu-Fadel, 1978, p 30)" وكثرتها األلفاظ صعوبة من تحويه وما

هو لسان حال الشاعر للبوح بأحاسيسه الدفينة من خالل ف"الشاعر ) الفرد(عن روح الجماعة بواسطة  معبرة
"           حالمهأو تصور خياله وأتصور الواقع الذي يعيشه كلماته وحروفه ذات المعاني الرائعة التي 

)(Al-De'aja, 2013, p17. تقليدية تلتزم بخصائص وبشكل القصيدة العربية  قصيدة"النبطية  قصيدةال
ومن حيث ... القديمة من حيث الوزن الواحد والقافية الواحدة والبيت المكون من شطرين متساويين

  .(Al-De'aja, 2013, p 17)" تمهيدية وموضوع رئيسي وخاتمة تقليدية بدايةإلى  تقسيمها أيضا

   :الصورة  السينمائية
وهي صور ثابتة لكنها عند عرضها توهم . الصورة الواحدة هي سلسلة من الصور المتتابعة في الفيلم

لواحد في إنها كل الدقائق الصغيرة المكونة لموضوع التصوير، داخل حدود اإلطار ا. المتفرج بالحركة
في كتابه  )دولوز(يشير . (mursi, 1973, p 176) "الصورة المفردة بما في ذلك محتويات المنظر وزخارفه

ومشكلة العالقة بين السينما  )؟السينما لغة هل(وفي تمهيد منه لفض السؤال اإلشكالي ) الصورة والزمن(
حكائية، عبر تقديمها حكاية، ونبذها سينما إلى  نإن السينما تشكلت مثلما عليه اآل": واللغة فيقول

فمؤداها أن سلسلة الصور، وحتى كل صورة، أو لقطة واحدة يجري مماثلتها ... تجاهاتها األخرى الممكنةال
وعليه فسيجري اعتبار اللقطة على أنها المنطوق الحكائي : بعبارات مفيدة، أو باألحرى بمنطوقات شفوية

تسام السينما بالشكل الحكائي أو الروائي من وجهة نظر اطار وفي إ ،(Doloz, 2019, p37)" األصغر
إن " يجد الباحثان أن تعريف الصورة الروائية للدكتور محمد أنقار يقترب من تعريف دولوز فيقول )دولوز(

تستقي بعض حدودها العامة من اللغة والفن والفلسفة والبالغة وبعضها  الصورة الروائية هي أيضا نقل فني
باللغة العربية  )الصورة(هكذا تشترك الصورة الروائية مع لفظة . مجاالت الحسية والتخيل والتلقيال خر مناآل

 .(Anqar, 1994, p 13)" في داللتها على الهيئة والشكل، وعلى النوع أو الصفة
  : اإلنرجيا

ن آال من  الفعلإلى  الخروج من القول هي -بن سينا ووفقا لما قاله في رسالة الحدودابحسب -إنها 
. على ضوء بعض الحدود الخاصة بالحركة نقول إنها أي الحركة فعل ما هو بالقوة بما هو بالقوةو. "واحد

يمكن أن تتم الحركة بدون فعل والفعل قد يكون  فال فعل بال حركة وال. بمعنى أن الحركة مستوية للفعل
 .(Abed Al-Muti, 1993, p 100))" نرجياإ(السعي نحو الكمال أو حدوث الكمال نفسه 

  رسطوأ دالمحاكاة عن: الباب األول
ن هذا المفهوم وما رافقه من شروحات جلي أعلى اعتبار أرسطو  سيلخص الباحثان مفهوم المحاكاة عند

 سانننسان ودوافع اإلفن ينشأ عن ميول فطرية في اإل" ن الشعرأأرسطو  يرى. وواضح للباحثين والدارسين



 الزیود وحداد

190 
 

المخلوقات  خصائص عملية ابداعه الفني، ومع أنها تكاد تكون قسمة بين سائر ن أبرزم المحاكاة، تعتبرإلى 
فهو يكتسب معارفه عن طريق المحاكاة، كما أنه يميل . نسانأصال وأقوى تطبعا في اإل أشدنها أال إالحية، 
       "ميقاع والوزن، ويستمتع بمشاهدة المحكيات الفنية التي تشبع رغبته في التعلاإلإلى  بفطرته

(Aristotle, 1999, p 30).  لية التي ن اآلأنه يؤكد إلجذر نشأة ودوافع هذا الفن فأرسطو  بناء على تحديد
ليست مجرد نسخ وتقليد " تتم من خاللها العملية الشعرية والمراحل التي ُتنتج من خاللها القصيدة هي

خلق عمال جديدا من مادة الحياة والواقع، بمقتضاها أن ي يستطيع الشاعر ،هي رؤية إبداعية حرفي، وإنما
وبهذا تكون داللة  ،كما يعتقد أنه كان كذلك أو ،ن يكونألما يمكن  و، أأو لما هو كائن، طبقا لما كان

هي أرسطو  ن المحاكاة عندإعلى ذلك، ف بناء. (Aristotle, 1999, p 29) )عادة خلقإ(ال إليست  ،المحاكاة
الحدث الذي يمكن أن  محاكاة الحياة أو ، وإنما تعني تمثيل أونقال حرفياه الواقع أو نقل ليست تصوير

  -المبدع- حساس المؤلف إليه إإعادة إبداع؛ بمعنى إكمال ما لم تكمله الطبيعة مضافا  أي أن الفن هو ؛يحدث
ا حتى تتم من خالله ثالث طرق يعتمدها الشاعرأرسطو  لذلك، يحدد. الشخصي الفكرية وتصورِه ونظرتِه

  :المحاكاة وهي
  .هي أن يمثل الشاعراألشياء كما". 1
  .كما يبدون األشخاص كما يراهم الناس أو أن يصور. 2
  .(Aristotle, 1999, p 30) "بالواقع أي يرتفع ويسمو ،يجب أن يكونوا عليه األشخاص كما أن يصور. 3

 وتوضح أسبابه ودوافعه وما م عن طبيعتهفكرة كاملة تنُّ ىوحتى تكتمل المحاكاة كحدث تام يحتوي عل
خر ولكن آوهي الشيء الذي اليسبقه شيء (بداية ": أن يكون لهذا الحدث ويرى أرسط ،ثارآيترتب عليه من 
المسبوق   الشيء وهو(ووسط . حتمال والضرورةاال يقانونا لطبقاألحداث  تمهيدأي ) يتبعه شيء آخر

وهي الشيء المسبوق (ونهاية . وتفاصيل دقائقهاويتم فيه عرض لهذه األحداث ) خرآبشيء ويتبعه شيء 
وهي تعني ذروة األحداث وحلها ضمن حد ، (Aristotle, 1999, p 30) ")خرآيتبعه شيء  بشيء ولكن ال

وبالتالي تنتفي ضرورة  ؛زمني معلوم يتناسب مع قدر وحجم الفعل الذي تحاكيه حتى ال يتسلل الملل للجمهور
لغة منمقة (أرسطو  ن تكون اللغة من وجهة نظرأيجب كما . يخدم الحدث الرئيسالتفصيالت الفرعية التي ال ت

ن هذا الشرط أ الشاوش يرى). اإليقاع واللحن واألناشيد ىأي تشتمل اللغة عل :بكل أنواع المحسنات
نتقاء عنها كالمه وذلك با الخطيب الفّذ أن يحاكي المادة التي يعبر الجيد أو الشاعر"م لزرسطي ربما، ياأل

في  احيي وذلك لبعث انفعال ،األلفاظ وطريقة نظمها وتركيبها فيما بينها فكرة عرض الوقائع حتى تصبح مرئية
ن يمر بها الحدث وضرورة تسلسله أن تحديد المراحل التي يجب إ .(Al-shawash,2010, p 18) "األذهان

 قصود به بدء المسرحية عند تفجروالم ،)وحدة الحدث الدرامي(أرسطو  سماهأما إلى  ستقود بالضرورة
الحدث  أما من نهاية ألن منطق الحياة يحكمه؛ الواقع يحتمل أكثر ويالحظ أن الحدث في الحياة أو الصراع،

. الذي يحكمه كذلك وجود عنصرالسببية نهاية واحدة ألن المنطق الفني هو يتحمل إال في العمل الفني ال
تتجاوز ذلك إال بقليل  الومي ينبغي ضبطه بدورة شمسية واحدة أن تسلسل الحدث الدراعلى أرسطو  يؤكد

عتمادا على ا )؟حداثن ومتى وقعت األأي(بمعنى ) المكان(وربطها بوحدة ) الزمان(طلق على ذلك وحدة أو
 نهايتها كصورة مكتملةإلى  حداث وبوصفها متتالية بصرية بدأت من نقطة ما لتصلالتسلسل المنطقي لهذه األ

نها خصلة جميلة أن نقدم األشياء التي نتحدث عنها إ"  :بقوله اليونانييضا رجل البالغة ألك عن ذ عبر
  (Al-shawash,2010, p 18) "حد يجعلنا نتوهم أننا نراهاإلى  بوضوح شديد

  الشعرالنبطي: الباب الثاني
وهي فكرة ضاربة عند العرب،  للداللة على أهمية الشعر )ديوان العرب الشعر(لنقاد مصطلح ا تداول

العربي منذ أمد بعيد في حين يرى بعض النقاد أن المقصود بذلك شعر البادية العربية  الجذور في الفكر
إال  -  سيو ثقافي والتاريخييتعني في سياقها الس ديوان العرب ال مجمل القول إن مقولة الشعر" ،غيرالمدون
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النبطي من الفنون  يعد الشعرو. (Al-Najar,2002, p 33) "المجتمعات والبوادي ذات الثقافة الشفاهية شعر
األدبية الشعبية شائعة االستخدام في منطقة شبه الجزيرة العربية بشكل خاص والبادية العربية بشكل عام، 

عامة الناس؛ وذلك الستخدامه اللغة العربية العامية كبديل عن اللغة  به الشاعر يخاطب وهو نوع من الشعر
 وحظي بمكانة جيدة بين أنواع الشعر تطور"نه إو. تحويه من صعوبة األلفاظ وكثرتها الفصحى وماالعربية 

 "العربي الفصيح النبطي يستخدم قواعد وأصول الشعر األخرى في مختلف األزمان، فقد تبين أن الشعر
(Abu-Alfadel, 2016, p 8).  مليء  حن،عربي ذي ل أّنه عبارة عن شعر"ومن صفات الشعرالنبطي

العرب، ويسمى  الفصيح عند غير باألصوات والمفردات العامية شائعة االستخدام، ويعد من أشهر أنواع الشعر
. (al-Berjel, 2013, p 46-54) "والعامي الشعر الشعبي، والملحون، والحميني، والبدوي،: أسماء منهاب

أهل الشرق يسمون هذا النوع من الشعر، "بن خلدون في مقدمته ا والشعرالنبطي قديم النشأة وقد ذكره
على طريقة الصناعة الموسيقية، ثم يغنون به ويسمون الغناء  البدوي وربما يلحنون فيه ألحانا بسيطة ال

 .(Ibin Khaldoon, 2004, p 526) "حوران والشامإلى  باسم الحوراني نسبة
منها الشاعر، ويحكي لسان حالهم  رالبلد التي ينحد يتحدث بلهجة سكان المنطقة أو"الشعبي  الِشعر

   "كما يستدل الناس على األصل الجغرافي لقائله من طبيعة اللهجة التي يتحدث بها شعره وقضاياهم الحياتية،
(Meshalah,2016, p 4). لسرد القصص التي  ستخدم الشعراء النبطيون األسلوب القصصي في الشعر،ا

 يعيد روايتها الشاعر أساطير شعبيًة، أو ما أن تكون قصصاالقصص، فإ اختلفت مصادر يريدونها، وقد
أوردت الموسوعة النبطية . قصيدتهي نفسه فيعيد نظمها ف بقصيدته، وقد تكون قصة حصلت مع الشاعر

   : همهاأمن  ،النبطي الشعر من الخصائص التي امتاز بها االكاملة عدد
. بشكل خاص -نجدإلى  نسبة-ة بشكل عام والنجدية بدوي لهجةبالنبطي هي اللغة العربية  لغة الشعر. 1

الفصحى لعدة أسباب منها انعزال البوادي العربية التي إلى  اللهجة البدوية هي أقرب اللهجات وتعتبر
  .العرب تتحدث هذه اللهجات، وعدم اختالطها بغير

لعربية القديمة من حيث القصيدة النبطية هي قصيدة تقليدية حيث أنها تلتزم بخصائص وبشكل القصيدة ا. 2
الوزن الواحد والقافية الواحدة والبيت المكون من شطرين متساويين متكررين في مقدارهما الموسيقي، 

بداية إلى  أن القصيدة النبطية تتبع نفس بناء القصيدة العربية التقليدية من حيث تقسيمهاإلى  إضافة
البدوي بأنه  الشعر يتميز. (Al-Noeami, 2007, 29-32) تمهيدية وموضوع رئيسي وخاتمة تقليدية

باللهجة العامية البدوية، كما أنه منظوم، ومرتجل حيث يرتجله  ألصول واألبنية والتقاليد، مقولعربي ا
ار، ، ومن مميزاته كذلك العفوية والمباشرة بمعنى عدم االختيإعداد له مسبقا الشاعر، ووليد اللحظة ال

إلى  النبطي يكتب كما ينطق كي يفهمه القارئ، واليخضع والشعر. وفنيالذا نجده بسيط األسلوب لغويا 
هذه اللهجة التي لم تبتعد عن  عامة، والنجدية خاصة، النبطي هي اللهجة البدوية لغة الشعر. "قواعد اللغة

ن قواعد اإلعراب علت خأصلها الفصيح بمقدار ابتعاد اللهجات األخرى الحضرية، على رغم أنها ت
من أنماط  النبطي وصفاته تجعله قريبا خصائص الشعرو. وطرق التصريف واالشتقاق وقوالبها وحركاته،

 الشعبي أو لى درجة من الصلة بالشعرع الفصيح، وهو أدبية أخرى، وتربطه بصلة وثيقة بالشعر
ائل، غلب أن يكون مجهول القتبنته جماعة الشعب، وي من أنماط الفلكلور االفلكلوري، واعتبره البعض نمط

 . (Gazi, 2018, p 2) "جيل مشافهةإلى  عن الوجدان الجمعي للشعب، ويتناقله الناس من جيل معبرا
محملة بالصور ذات المعاني ولألحداث  ان مضامين الشعر النبطي  جاءت وصفأمن هنا يرى الباحثان 

ال الجماعات والدور الذي شغل بهم القضايا التي كانت تأحداث ومعبرة عن زمان ومكان تلك األووالدالالت 
من القضايا التي تحيط بهم، ونظرة كل و" لعبته في صياغة وصناعة الحدث من خالل موقع ودور كل فرد

الطرائق التي يمكن أن يعالجوا بها مشكالتهم، إلى  معاناته الشخصية، ومعاناة اآلخرين، ورؤيتهمإلى  منهم
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بها األفراد، وعالقتها بمجمل مسيرتهم  اآلنية التي يمر اعرالحياة العامة في الحياة الخاصة، والمش وتأثير
الذاتية، وهنا يكمن إبداع تشكيل الخطاب البصري الذي يقترب تارة من مفهوم الشعرية، وتارة أخرى من 

 .(Muro, 2012. P 4,6) "التحليل النفسي
  لصورة السينمائية في القصيدة النبطية ا: لباب الثالثا

هذا الفن  ،لينا من الثقافة اليونانيةإعن الفن المسرحي الذي وصل  ئي أول فن تطوريعتبر الفن السينما
البناء الدرامي كما  محافظا على عناصر ،صناعة المعدات العلمي والتكنولوجي وعصر رتبط بالتطوراالجديد 

مع هذا جديدة تنسجم  الحديثة بوصفها وسائل تعبير تالتكنولوجياكل  هذا الفن ليوظف ،أرسطوها قدم
 أو المصور أو المحاكاة عامل مشترك بين الشعر والفنون الجميلة األخرى، ففي ذهن الشاعر. "التطور

 ".خرينمتع نفسه ويمتع اآلتستيالده عمال ملموسا لاإلى  يسعى ما، لشيء تصور –النحات  الموسيقي، أو
(Aristotlem 1999, p 28). ذ جعل إ"  ،صف والمحاكاةفي كتابه  فن الشعر مفهوم الوأرسطو  بّلور

اشترط في عملية إنشاء الخطاب الشعري والبالغي  ولذلك،) يرى(أن تجعل الشيء م الوظيفة العليا للكال
وهي عملية . ذين أصبحا األساس التنظيري األول لعملية الّتلّفظلهما الوضوح والشفافية ال: شرطين أساسيين

 .(Al-shawash,2010, p17) "أن تجعل الشيء يرى ببداهة والقدرة على) الرؤية(أساسا على مبدأ  ستركز
اللي سلم ياحمود حرق (لدى الشاعر النبطي وهو يصف حقول القمح التي تعرضت للحريق  انجد ذلك واضح

ن على إوبالتالي ف. و تفصيلأالكالم هنا صورة واضحة ال تحتاج لشرح ) قلبي زايدن لهيبه ونار ---  بنيران
 "أن يتخيل األحداث بتفاصيلها كأنها ماثلة أمام ناظريه كما ينبغي"أرسطو  حسبالدرامي ب الشاعر

(Aristotlem 1999, p 41). الحديث  رسطي جاءت الصورة السينمائية في العصرضمن هذا المفهوم األ
تقطيع ولهذا ال"أجزاء، إلى  بتقطيع تلك الصورالصانع أو الشاعر ج صورة مرئية متحركة للحيـاة، يقوم نِتلُت

تتتابع وقت العرض بنفس طريقة  جوانب عديدة، فهو بالنسبة لصانعي الفيلم تقطيع يقوم على إنتـاج صور
وهذا التقطيع بالنسبة للمشاهد عبارة عن تتابع لقطع . تتابع الوحدات العروضية وقت قراءة قصيدة من الشعر

       "الفلمية في انتقاالتها المتباينـةتصويرية يدركهـا موحدة رغم بعض التغييرات التي تفرضها الصورة 
(Al-Zaheer, 1993, p 74) . نمر بن (وهو يصف لصديقه الشاعر  )اجديع ابن هذال(نجد في شعر الشاعر

      "العطر والريحان يفوح منه---  ترّني" ن"جّتني تخّطم بأحجول"فتاة اقبلت عليه ذات يوم  )عدوان
(Al-Khaead, 2008, p 142) .  

المصداقية أحد خصائصها  مه حد كبير من ظاهر الحياة المرئي، ويعدوإلى  عالم السينما يقترب، بذلك
مجمل العالقات اإلنسانية، ل اتصبح الصورة تكثيفف ،بصري سينمائيب الهامة واألساسية من خالل خطا

ج المعتمد في تحقيق النه بذلك تحدد االختالف بين السرد والحكي من حيث الوسيلة، أو الصورة السينمائيةو
ن أ"أرسطو  فالحكي يمكن أن نجده في الصورة والحركة واإليقاع وهي الوظيفة العليا للكالم عند" .كل نظام

إن الحكي حديث الصلة بالخبر،  .اللغة ن السرد يتصل فقط بالنسق اللفظي أوأفي حين  "تجعل الشيء يرى
القابلة أن تحكى، أما السرد  ل حضورالمادة الحكائية أوبالمحتوى من خال لذلك نجده يتضمن ما يوحى إليه

 .(Yaqteen, 1996, p 45) "فيتعّلق بطريقة تقديم الحكي
جاز  إن) المرئية اللغة(ن أالسيناريو بمعنى  لسينمائي عبرا سردلل مبناء على ما تقدم، تأسست مفاهي

راءته الخاصة للنص وأدواته التعبيرية التي ، وصارت لكاتب السيناريو ق)الخاصة سرديتها(التعبير، صارت لها 
نها قصص يمكن أاألفالم على إلى رائد السينما األمريكية ) جريفيثديفيد وارد (لقد نظر . يقدم عبرها النص

ولعل هذا المفهوم هو الذي ينشغل به كّتاب السيناريو . من الكلمات للقطات بدال أن ُتحكى بواسطة ترتيب
وقف تت، فكثيرًا ما )حكاية ُتروى بالصور(وبشكل أدق  ؛)عملية كتابة بالصورة(يناريو المحترفون باعتبار الس

سمعية وبصرية وشـمية وغيرها،  صورإلى  صنعه للصور الشعرية التي تتنوع عند مهارات الشاعر فيالعملية 
نة بين الصور وبين وال سبيل إال بإيجاد مواز جميعا أما لدى كاتب السيناريو، فان نصه يحتشد بهذه الصور
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ففي أفالم السيرة  .فنا حسيا مؤثرا نتاج الواقعإتعيد ، كانت األحوال ومنها اللغة السينمائية فاللغة أيا. التعبير
ن إحاالت هذا الخطاب إنتاج التتابع الزمني لألحداث المرتبطة بالشخصية موضوع السيرة، وإيتم إعادة ، مثال

إنما تقترن بالهدف وهو المتلقي الذي سيدرك مديات حركة الخطاب  ،نتاجه للحدث والزمنإوتحقق إعادة 
  .وآثاره

 الواقع بالنسبة للمتكلم، إذ يـمـّثل وضعًا لتبادل الحوار،"تقدم  )بنيفست(وإذا كانت ممارسة اللغة عند 
بصري ال السمعيوبالنسبة للمستمع يعاد خلق هذا الواقع، فان المسألة بالموازاة فيما يتعلق بالخطاب  ،لواقع

من الصورة  ابشخصياته وأحداثه، قريب امستعاد ويقدم واقعا ،هنالك مساحة يتحرك فيها هذا الخطاب
افتراضي، : ، ألن عملية التلقي هنا تقوم على موازنة وموازاة بين عالمينتراضية التي يدركها المتلقي نظرااالف

 (Elwan, 2017, 3)" وواقعي
في هذه النماذج بوصفه ) الحكي(تحليل نماذج الدراسة ورصد فن باحثان بناء على ما سبق سيقوم الب

 ابطع تصويرية موحدة ُتنتج في النهاية خطامتتالية بصرية ينتج صورة سينمائية مرئية متحركة تعتمد نظام ِق
  . وسيطبق الباحثان نموذج  السيناريو التقني لهذه الغاية .امترابط اسينمائي ابصري

  حمود احث االولى قصيدة تحليل عينة الب

  : الشاعر حسن الزيودي، المولد والنشأة
                حسب الرواة 1860وتوفى عام  1790حسن الزيودي في الزرقاء عام  ولد الشاعر

)Al-Zyoud, 2019(، ة على مصادر الرعي والمياهزت بالصراعات القبليوفي ظل غياب شبه  ،في فترة تمي
كان ". بالدولة العثمانية آنذاك ذرعها األمنية المعنية بحفظ األمن والنظام المتمثلأة وكامل للسلطة السياسي

الشاعر يقيم مع أسرته في مضارب قبيلة بني صخر الممتدة جنوب عمان طلبا للحماية نتيجة قضية ثأر بينه 
" موارد الماء والرعيوبين أبناء عمومته من قبيلة بني حسن بالرغم من الصراع القبلي بين القبيلتين على 

)Al-Barakat, 2019( . كانت قبيلة بني حسن وقبيلة العدوان بزعامة الشيخ احمود الصالح العدوان قد
عرف باسم حلف البلقاء ضم كذلك عشائر البلقاوية الذين يقطنون مدينة عمان آنذاك  اعشائري اشّكلوا حلف

  .باإلضافة لعشائر السلط وقبيلة العجارمه
ونجحوا بالتحالف مع قبائل أخرى في منطقة البلقاء في دحر "ذلك بقوله  )بيركهارت(الة يؤكد الرح 

ثم كان هناك لقاء تصالح عام . ما وراء مدينة الزرقاء رغم مساعدة باشا دمشق للعدوانإلى  قبيلة العدوان
عساكر باشا باالتفاق سرا مع  )حمود الصالح(م فسكن الفريقان جوار عمان، وقام زعيم العدوان 1810

 .(Burckhardt, 2004, p 200) "أعداء بني صخر وهاجم الجميع بني صخر )الرولة(دمشق من قبيلة 
 )البقعة(في هذه الفترة شّنت قبيلة بني صخر غارة على مناطق رعي حلف البلقاء الممتدة من حوض 

واجد قبيلة العدوان حتى مرتفعات عجلون وجرش وتم إضرام النار في هذه المحاصيل والمراعي  وكان ت
بقيادة الشيخ احمود في منطقة بيسان وكوكب الهوى غرب نهر األردن ولم يعلموا بما جرى لمناطق رعيهم 

جبال عجلون ومن المرجح إلى  دت قبيلة العدوانم ُأبِع1812وفي سنة " .في البلقاء على يد قبيلة بني صخر
المراعي في البلقاء بالنسبة لكل أرجاء جنوب سورية هو إن تميز . .البلقاءإلى  أنهم لن يتمكنوا من العودة

بإرسال  قام الشاعر حسن الزيودي. (Burckhardt, 2004, p 200)" السبب وراء الصراع على ملكيته
. يصف فيها ما جرى في غيابهم للشيخ احمود) سلمان(شاب اسمه إنها قصيدة عن . "غالم"قصيدة مع 

يؤكد الرحالة . )ونار قلبي زايدن لهيبه ---  يا حمود حرق بنيران اللي سلم(: يصف الشاعر ذلك بقوله
ما  اؤكدمقادما من منطقة الزرقاء،  م1812تموز عام  7مدينة السلط  بتاريخ إلى  الذي وصل )بيركهارت(

وهذه المنطقة خصبة جدا  )البقعه(ذهب إليه الشاعر الزيودي في وصفه لحرق المزروعات في منطقة البلقاء 
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حرقوا كل المحاصيل قبل أن يعقدوا أوالحظت أن عرب بني صخر قد . ها أهالي السلط وعرب البلقاءيستعمل
  (Burckhardt, 2004, p 196) " الصلح مع أهل السلط

  )Al-Qallab :2019. (قصيدة احمود
 النـــــــــــــــــمن عندنا فوق عج" ن"ب ــــــــــياراك هـــــــــــبـيـع سهـــلت مــه إن ذومــمثل ألنعام

 انـــــــــــــــرج وإبطــــــــــه خــــــــه إال الميرقـوقـما ف هــــــــــــــبـيـا للنجـــــــــي زاهيـلـــــيـقـرج العــخ
 يشبه الليل سلمان"  ن"يركب عليها اغالم   هـعجيب" ن"ه فنون ـــان وبـــــق اللسـلـط

 انـــــــــرب بيســـدوان من غــــــــــــــي على العــفـتل هـــــــــدري بدى ـا حـي مــّلتـود عـمـيا اح
 انـــــــــــــــــــــــــــــال فضيـــزرع والبــك للــتــزرع من هـــــــــــــــــــــــــبـيـهـل نــــايـبـن القــيـن راح بــك
 رانـــــــــــــــــرق بنيــــود حـــــــم ياحمــــــي سلـــــالل هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـيـهـدن لــــي زايـبـلـق ارـون
 انــبني حسن برباعهم مثل المشارب للعطش هـــــــــــــــبـــيـــوط وهـلـزاد حـــن للـتـاطـطـح
 انـــــــــــــــــــــــــــــرى باألثمـــــــــشــتن ــــــسـي حـــبن هـــــــــــبــيـصـوم امــــــا اليــــكايــحـض الـعـوب
 انـــــــــــــــــــــــــل دبيــــم كـهـدامــــوا قـــــــا رمـــيام هـارق اتصيبــطـوج الـــع" ن"وجة ـدمـم
 وانـــــــــــــــــــــوم األكـي دــــــــــضـال ارــــا اذعـــــنـح هــــــــــــــبــيـد لهـــــدي زايـتـعـى المــعل ارــن
 انـــــــل االركـــــن كــم" ن"رب ــا حـــهـانــان ك هــــــــــــــبـيـطـادي حـــــعـع المــمــا ع جــنــح

 انـــــــــــــــــــــــــــــــن ورى بيســــزبـل تـــــــوإال ارح هــــبـيـى جنـامـشـوبلقاك راحت بيدين الن

  رسطي في قصيدة احمودلحدث  األا

  :)التمهيد( بداية الحدث
من جماعته  اذ يخاطب الشاعر شخصإ ،ولى شكلت بداية الحدث الذي لم يسبقه شيءبيات الثالثة األاأل

سقوم وانما يحدد لنا نوع الرحلة التي  معروفة أيضا، وال المهمة التي سيقوم بها) المرسال(ال نعرف اسمه 
رض المفتوحة، ه سرعته بسرعة طائر النعام الذي يطارد في األشبحيث  .)عجالن(اسمه  حصان بها على ظهر

ن الخرج من صناعة أيخبرنا الشاعر . نه ال يحمل على ظهره سوى السرج والُخرجأوسبب سرعة الحصان 
تقل ين .ليهإهذا الخرج يزهو بعين من ينظر وكما هو معروف، فإن . عرب العقيالتإلى  نسبة) العقيلي(

عبر األبيات - ر عمره يتقدمن الممكن  وهو غالم) المرسال(يقدم وصفا لمواصفات الشخصية الشاعر ل
نه متحدث أإال حداثة سنه من بالرغم و .)سلمان(سمه اسمر البشرة أ، ابحدود ستة عشر عام -الشعرية

ألحداث قصة  ألولىفي هذه األبيات ا مهد الشاعر. ركوب الخيل ويعرف طباعهامن وفصيح وفارس متمكن 
فإن البداية حددت مجموعة من المعلومات البصرية أرسطو  واالحتمال عند الضرورة لقانون طبقاو ،سلمان

وسطها وصراعها، إلى  يدفع األحداثلتصنع سؤاال جديدا  - نها لم تكتملأال إ- بالنسبة للمتلقيالواضحة 
يدخل الحدث الدرامي ومع هذين السؤالين، ) ماهي مهمة سلمان وأين وجهته؟: (متمثال بالتساؤل التالي

  .)الوسط(وهي مرحلته الثانية 

  ):الصراع(الوسط 
 ذإ ،)تلفي على العدوان غرب بيسان(على ظهر جواده بعد ما حدد لنا الشاعر وجهته  )سلمان(ينطلق  

الشاعر  اختزلوهنا . مضارب قبيلة العدوان القاطنين غرب منطقة بيسان في فلسطينإلى  في مهمةأن سلمان 
قدر بلها أهمية ) سلمان(نتقال لتحديد وجهة فاال) تلفي على العدوان(الزمن الرياضي لصالح الزمن الفني 

مكان الوصول، حيث ستتم مهمة إلى  وصفه للبطل وفرسه وسرجهاوينتقل بنا من  ،لينتقي أهميتها ،كبير
تلفي (مضارب العدوان فيقول إلى  سلمان دافع وضرورة وصولإلى  ينتقل الشاعر وبشطر واحد فقط. الرحلة

، يبدأ الشاعر هنا بالتأسيس للصراع )يا احمود علّتي ما حدى دري به ---  على العدوان من غرب بيسان
كن راح  ---  من زرعتك للزرع والبال فضيان(ما يسعى اليه فيقول الشاعر إلى  الذي من أجله يسعى البطل

   .)ونارقلبي زايدن لهيبه ---  ود حرق بنيراناللي سلم ياحم، بين القبايل نهيبه
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حداث المأساوية والمريعة التي يقدم المرسال سلمان للشيخ احمود العدوان تفاصيل دقيقة  لعدد من األ
القمح، ( الزرع: منها، وهي على شكل صور متتالية، حصلت في منطقة البلقاء نتيجة غيابه وغياب قبيلته

ن أهذا يعني و ،وما تبقى منه تم حرقه ،تم تقاسمه من قبل الخصم مما يرهاوغ) الكرسنه والعدسوالشعير، و
مدينة السلط  إلى  الذي وصل )بيركهارت(الرحالة  هيؤكدوهذا ما  .حداث وقعت في الصيف وقت الحصاداأل

حرقوا كل أوالحظت أن عرب بني صخر قد " ؛م قادما من منطقة الزرقاء1812تموز عام  7بتاريخ 
  .(Burckhardt, 2004, p 196) "ل أن يعقدوا الصلح مع أهل السلطالمحاصيل قب

وهو يصف الفواجع التي حدثت يتماهى مع مشهد الرسول في مسرحية  -سلمان-  ن مشهد المرسالإ
الشاعر النبطي هنا ن إذ إ .مناء ما حّل بالجيش الفارسي على شواطئ اليونانالفرس وهو يروي لمجلس األ

حداث والفواجع تتم خارج خشبة المسرح ويتم ن األأغريقي من حيث لمسرح اإلوبالفطرة حاكى نموذج ا
 .(Al-hawi, 1980m p 105) حد الشخصياتأعنها على لسان  خباراإل

، الشاعر سلمانفبعد أن يكمل ..) بني حسن برباعهم مثل المشارب للعطشان(يستطرد الشاعر فيقول 
، ينتقل الشاعر بلحظة درامية وبزمن شطر واحد ار الفاجعةخبأ، وهو رسول قبيلة بني حسن لقبيلة العدوان

من قبيلة بني حسن أمام طرف الصراع األول وهو  )كرسول(سلمان (فقط للتعريف بطرف الصراع الثاني وهو 
حطاطتن  --- بني حسن برباعهم مثل المشارب للعطشان (فيقول الشاعر ) قبيلة العدوان والمتمثلة بشيخها

 ومواقفهم )العدوان(مناقب قبيلة حليف التاريخي في البلقاء ويعد ال )سلمان(وبهذا يقدم ) وطيبه للزاد حلوه
  . عادة بناء الحلف من جديدإبالعودة للبلقاء و )احمود(ما رغب  اذإ المشرفة

  ):المقولة(النهاية 
ظهر  )سلمان(كون الحدث اقترب من نهايته باعتالء  )احمود(من  اال ينتظر رد )سلمان(المرسال ن إ

من " ن"ن كانها حرب إ" ،)خذ بالثأر فنحن معكردت الحرب واألأن إ(خيرة الرسالة األ )احمود(حصانه ليبّلغ 
ن لم ترغب في إنحيل الخصوم حطب تحت حوافر الخيل، وأي  )حّنا ع جمع المعادي حطيبه ---  كل االركان
وبلقاك راحت بيدين  ---  ورى بيسان وإال ارحل تزبن" عمق فلسطين ما وراء بيسانإلى  ذلك فارحل

البلقاء التي كانت منطقة نفوذ لك ستكون بأيدي النشامى خصومك وهنا يمتدح الشاعر ف، )النشامى جنيبه
  .خالق الفرسانأمى معبرا بذلك عن الخصم بوصفهم نشا

ت وانتهت بدون بل بدأ. إن هذه النهاية التي بالضرورة ستدفع األحداث لقرار من قبيلة العدوان لم تكتمل
كل الصور التي سردها الشاعر عن صفات إلى  ستنادااإجابة مصرح بها، وبقيت اإلجابة في ذهن المتلقي 

بتدعها الشاعر في سرده لألحداث منذ البداية مرورا بالوسط االقبيلتين وعالقتهما ببعض والطريقة التي 
  .وانتهاءا بنهاية متوقعة ومعلومة

فرد أسخيلوس مساحة أعندما  )الفرس(في مسرحية  )يسخيليوسأ(الكاتب هذا الموقف يحاكي موقف  
ظل يمجده منذ الفصل األول واليونان، الفارسي خصم زمنية طويلة وكبيرة في مسرحيته وهو يمدح الجيش 

مرورا بالوسط، لكنه وفي نهاية المسرحية فقط أعلن سقوط الجيش الفارسي منهزما أسيرا، دون الحاجة لمدح 
الشيء " رسطوأشّكل نهاية الحدث كما حدده في القصيدة النبطية الموقف ذاته . اليوناني البتةالجيش 

  .(Al-hawi, 1980m p 107)" خرآالمسبوق بشيء ولكن اليتبعه شيء 
 اواضح ابصري اخطابمتلكت اكنموذج للقصيدة النبطية ) احمود(بناء على ما تقدم نجد أن قصيدة 

في  بشكل دقيق بصريا مساحات، وفراغات متخيلةوأطوال، و كتل، فراغات،ى حتوت القصيدة علا. ومكتمال
بين و. فوصف حريق المحاصيل يختلف عن وصف جمال الخيل والسرج. الوصف والمغزى من الوصف

ذلك  خلف كلو. صورة وأخرى ينتقل بنا الشاعر بالحكاية منذ بدايتها لنهايته ويصنع عاطفة ما ويؤجج أخرى
بينهما نهر وتوثيق تاريخي لوجود هذه القبائل وأسماء المدن وتوثيق ) دولتين(ي لمكانين سرد جغرافيوجد 
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أما األهم فهو قدرة الشاعر على نسج حكاية من حرف . دقيق لعالقات سكانية في منطقة األردن وبيسان
ويتبارزون  نسانية وحكاية بين قبائل يعيشون في بقعة جغرافية يتحدثون شعراإليخلق صورة توثق لعاطفة 

علوم كتابة النص السينمائي بالصور يسعى ألن ينشئ إلى  هذا التحليل الذي يستند. بالفروسية والشعر
للخطاب البصري أن يرى هذا الخطاب بحرية تامة، وأن  يمكن لكل متلق"تحليال بصريا موضوعيا ولكن 

فكرا أو  أو بالخطاب المكتوب أدهذا ما يميز الخطاب البصري عن ا يتفاعل معه بطريقته الخاصة، وربما
  "والتحكم بطريقة تلقيه للخطاب ، حيث تسيطر اللغة المكتوبة وأنساقها التاريخية على توجيه المتلقيتحليال

(Muro,2012, p 4,6). 
  : الوحدات الثالث في النص

  :  الزمان
 الشاعر أو الرسولن الفترة الزمنية التي يحتاجها إفرسطو، ضمن حدود دورة شمسية واحدة، أبحسب 

 ل من يومأقإلى  منطقة بيسان غرب نهر األردن تحتاج تقديراإلى  إليصال رسالته من منطقة الزرقاء) سلمان(
بالرغم من أن الهدف األعلى من الطول الزمني في الدراما والشعر هو تحديد زمن األحداث وقدرة الشعر 

ن واسطة أذا ما علمنا إف .يا وفق قانوني السبب والنتيجةعلى سرد التتابع الزمني بدورة مكتملة متتابعة منطق
، فإننا سندرك منطق الزمن وصيرورته قصر الطرق للوصولأو الفرس، وبالعادة يتم اختيار أالنقل هي الناقة 

  . وفقا لمعرفتنا بقدرة الفرس وسرعتها ومعرفتنا بالمسافة المقطوعة

  : المكان
غرب مدينة بيسان على الضفة الغربية لنهر إلى  حداثتنتقل األل ،الشاعرقبيلة  مضارب ،منطقة الزرقاء

  األردن 

  : الموضوع
اجتياح منطقة البلقاء وتخريبها نتيجة والمتمثلة ب) الرسالة(محدد وواضح من خالل مضمون القصيدة 

  .غياب الشيخ  احمود وقبيلته

  نموذج سيناريوإلى  تحويل النص

  خارجي/نهاري :الزمانالبلقاء ـ  / عر الزيوديمضارب الشا :المكان : المشهد األول
  السيناريو الحوار

  
  
  
  

/ من عندنا فوق عجالن " ن"ياراكب  :الشاعر حسن
  .مثل ألنعامه إن ذوملت مع سهيبه

  
خرج العقيلي زاهيا / ما فوقه إال الميرقه خرج وإبطان 

  .للنجيبه
/ يشبه الليل سلمان "  ن"يركب عليها اغالم  : سلمان
 .عجيبه" ن"للسان وبه فنون طلق ا

 .لقطة عامة لبيوت الشعر، حركة نشطه الهل المضارب
 .الشاعر يقود الفرس عجالن يقف امام احد البيوت، يشد رباط السرج

لقطه لسلمان يخرج باتجاه يحمل بندقيته ويشد حطته ويثبتها بطرفي 
 ..العقال

يتبادالن  جنبإلى  يتناول سلمان رسن الفرس من الشاعر يسيران جنبا
 ..غير مفهوم احديث

 .عدد من الرجال والنساء يراقبون المشهد من بعيد
 .سلمان يركب الفرس وينطلق ملوحا بيده

 .الشاعر يلوح بيده مودعا سلمان
  .ان يختفيإلى  لقطه لسلمان يبتعد مثيرا الغبار خلفه

  
 قطع
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   خارجي / ي نهار: ـ الزمان منحدرات/ منطقه جبليه: المكان: المشهد الثاني
  
  
  
 

 .لقطة واسعه لمنطقة جبلية مليئة باالشجار
 .لقطه لسلمان على ظهر الفرس قادم من بعيد

يتوقف سلمان ينظر باتجاه الغرب، يضع يده فوق عينيه حتى يرى 
 . بوضوح ويحجب ضوء الشمس عن عينيه

 . من وجهة نظر سلمان نرى نهر االردن
  .  لنهرسلمان وقد حدد اتجاهه ينطلق باتجاه ا

 قطع

 قبل الغروب: سهول بيسان ـ الزمان/ مضارب العدوان: المكان: المشهد الثالث
يا / تلفي على العدوان من غرب بيسان : الشاعر حسن

  .احمود علّتي ما حدى دري به
-    
-   
-   
-   
-   
-   
-   
 

لقطه واسعة لعدد كبير من بيوت الشعر واعداد كثيرة من االبل والغنم 
 .والخيول

 .هر فرسه قادم باتجاه المضاربلقطه لسلمان على ظ
وحركة نشطة امامه ) مسوبع(لقطه لبيت شعر مبني على سبعة اعمده 

 .للفرسان والرعاة والخدم
لقطه الحد شيوخ العدوان يقف امام البيت يتابع حركة سلمان القادم 

 .باتجاه البيت، عدد من الرجال يتجمهرون امام البيت
 .لقطة لسلمان قادم بسرعة باتجاههم

لقطة الحد الخدم يركض باتجاهه يتوقف سلمان وياخذ الخادم الفرس 
 .ويربطها بطرف البيت

 .لقطه للشيخ احمود العدوان يدقق بوجه وهيئة الضيف القادم باتجاههم
 . ترحيب بالضيف يدخل ويسلم على الشيخ احمود وبقية الرجال

 قطع

 خارجي /نهاري : حقول قمح ـ الزمان: المكان)  فالشباك:  (المشهد الرابع
كن راح بين / من زرعتك للزرع والبال فضيان : سلمان

  القبايل نهيبه
  ونارقلبي زايدن لهيبه/ اللي سلم ياحمود حرق بنيران 

حطاطتن / بني حسن برباعهم مثل المشارب للعطشان 
  .للزاد حلوهو طيبه

 
 

وبعض الحكايا اليوم / بني حسن تشرى باألثمان 
  امصيبه

عوج " ن"مدموجة / امهم كل دبيان ياما رموا قد
 المطارق اتصيبه

 .لقطة واسعة لحقول قمح واعداد كبيرة من الغنم واالبل ترعى بها
لقطة لمجموعة من النساء تحاول اخراج الغنم من الحقول وعدد من 

 .الرعيان يمنعوهن من ذلك
 . عدد من الخيالة ملثمين يراقبون المشهد

 .اناحد الخيالة يعطي اشارة للرعي
 .لقطة للرعيان يخرجون المواشي من الحقول

 .لقطة للنساء يبدو على وجوههن الفرح
لقطه الحد الخيالة يتقدم باتجاه الحقول يترجل عن فرسه ويخرج من 

 .ويمسك ضمة قمح ويشعل النار بها) قداحه) (زناد(جيبه 
 . حالة ذهول على وجوه النساء

 .ريرمي ضمة القمح المشتعله في الحقل ويغاد
 . لقطة واسعة للنيران تلتهم حقول القمح

  .لقطة للنساء تصرخ
 مزج                                 

  . داخلي/ ليلي :  شق الشيخ احمود العدوان ـ الزمان: المكان:  المشهد الخامس
  

  .نارعلى المعتدي زايد لهيبه/ حنا اذعارالضد يوم األكوان
 

ينفث الدخان بحالة توتر الشيخ احمود يدخن على الغليون و
فرسان . مان يواصل سرد االحداث وتفاصيلهاوعصيبة سل

  .العدوان يتابعون باصغاء عدد منهم يضرب كفا بكف
 قطع 
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  خارجي / نهاري / صباح اليوم التالي: مضارب العدوان ـ الزمان: المكان:  سادسالمشهد ال
  
  
  

ي حنا ع جمع المعاد /من كل االركان" ن"ان كانها حرب 
  .حطيبه

وبلقاك راحت بيدين النشامى / وإال ارحل تزبن ورى بيسان 
 .جنيبه

الشيخ احمود متجهم الوجه، وعدد من رجال العدوان يقفون امام 
 بيت الشيخ احمود 

 يظهر عليهم سلمان متلثم بحطته ويحمل بندقيته 
 لقطة للخادم يقود فرس سلمان باتجاههم 

  سلمان يصافح الشيخ احمود مودعا له
 .ان يختفي عن االنظارإلى  يركب سلمان فرسه وينطلق مسرعا

 النهاية

  :تحليل عينة البحث الثانية قصيدة ابن شعالن

  :الشاعر محمد بن غدير الخاليله المولد والنشأة
الراحل محمد بن غدير ولد في منطقة جريبا غرب مدينة الزرقاء عام  حمد الغدير أن الشاعرأيؤكد "
 .(Al-Ghadeer,  2011, p 5) "ونظم الشعر في سن مبكرة في مرحلة الطفولة 1912 وتوفى عام 1868

منطقة الزرقاء حيث تقطن عشيرته بعد غياب طويل نتيجة لقضية عائلية إلى  عاد الشاعرمحمد ابن غدير
حد تلي محمد بن غدير بقتل أبا. "ثرها للرحيل وطلب الحماية من قبيلة بني صخرإضطر ، امع أبناء عمومته

النفس : واحتمى بشيخه اطراد الزبن كما في قصيدته قبيلة الزبن من قبائل بني صخرإلى  أقاربه فجال جلوه
 .(Al-Zyoudey, 2010, 10)" جازت عن جيرة الزبن وطـــراد ع شوف القرايب مثل عطشانة المية

ه الذي يقطن ئأصدقاحد أبعد فترة وجيزة من عودته تذكر سيل الزرقاء وذكريات الشباب فذهب لزيارة 
 وأثناء وجوده عند صديقه شاهده أحد األشخاص الذين يكرهونه فذهب ،األثري )شبيب(بالقرب من قصر 

مضارب قبيلة الشعالن الموجودة على أطراف سيل الزرقاء بزعامة الشيخ سطام الشعالن ووشى بابن إلى 
قام الشيخ سطام . ى السيل لجلب الماءغدير وشاية كاذبة بأنه تعرض لبنات الشعالن أثناء تواجدهن عل

اكتشف ابن . وسجنه في مضاربه لمدة شهر عتقال الشاعر ابن غديرال )الخدم(بإرسال عدد من العبيد 
ذر على الع َلبن ابن غدير َقأإال  ،ن ابن غدير بريء من التهمة واعتذر من ابن غديرأشعالن فيما بعد 

مسلك  ويسلك ابن غدير" .وليةؤابن شعالن المس محمالفكتب قصيدة يصف فيها ما جرى معه  ،مضض
المتعّففين عن الهجاء الفاحش بخصومهم القبليين فهو يصف الشيخ سطام الشعالن  غيره من شعراء البدو
يدعيك الشيخ سطام ، وأّني بخيال من الشرق عجـــــالن عبد لفانا فوق قبا قحومـــي" :شيخ قبائل الرولة بقوله

  .(Al-Zyoudey, 2010, 10) "ام أخو صيته بعيد العلومــياالضعــان سط
مشايخ  م وكصديق شخصي لكبير1893الجوف عام منطقة  الذي زار )إدوارد نولده(يقول البارون 

من هؤالء البدو، ويقف سطام في قمة  فلم أكن أخشى أي شيء من الجزء األكبر" :الرولة سطام بن شعالن
. (Von Nolde, 2011)" جدا في الجزيرة العربية عدد كبير تل، وهوقوته على رأس خمسة عشر ألف مقا

عرف سطام، الذي حكم منذ أواسط السبعينات، كيف يستخدم طريقته الرصينة للحفاظ على مصالح الرولة 
وقد تلقى لقب الباشاوية وبعض القرى هدية من السلطان عبد . رغم تعاظم نفوذ الحكومة على البدو

م في فروع 1901مات سطام باشا في شتاء عام . م في النقرة1899عام  خصياالحميد، وقد زرته ش
  .)Oppenheim, 1939: p 182( "الوديان، في منتصف الطريق بين دمشق ونجد

  :قصيدة ابن شعالن
 انــــــــــــــــــابــل مــى كــلـه عــلـذكر الـدي بـاب يــومـر والنجــمـالق القـــوالي خـم

 انــــــــــــــوجـق عـــاريـا من مشــنـمـا وقــنـمـن يـومـناك نـالقصر جي مــبح يـوالص
 وديوان" ن"طويل " ن"جينا على قصر  يا حلو ظالله عن لهيب السمومي

 دانـــن ابو حمـيـعافـف الضــى ريــنا علــيــج يــدومـه يـتــوق الراس ريـاس فـبـع
 "ن"ا ــــقــن واســــن البـان مـجـنـب فـن صـك يـــومـر قــيـذرا للمــى العـر علــوآم
 النـــخ عجــيـمن الش" ن"ال ـــّيـي بخـوان ا فوق قبا قحوميــانـفـل" ن"د ـبـع



 المجلــة األردنیــة للفنـــون
 

199 
 

 انــقال انهض يدعيك الشيخ قواد االضع يــه بعيد العلومـيتـو صــطام اخــس
 انـــف الشتخل" ن"ا صرت ـصروا علين يـا غدى طير القنص تقل بومـلم

 انـــــــــــــل زيغـتق" ن"د ـيـبـت لي عـلـارس صفر العيون امصلفحين الخشومي
 انـــــــــــــــــيــّفـر حــيــاهـظـاري للمـت ابــظلي بنا طايالت الحزومي" ن"لما تعد 
 انــــــــــــمـــــردوا راس عــا تـــــم مـــوركــّيـس يـــــد القرومـاء مصـى الزرقــواال عل

 رانـــــهــــــــام ســـــــي دوم االيــعــب ربـــريـح يــــا بنومـــّنـهـه وال تــهرن اعيونـيس
 انـــن كل االركــه مـــلـــر الــــذكــم بـــتــواخ يــوصوم" ن"الة ـه في صــنــديـالعاب

  رسطي في قصيدة ابن شعالنالحدث اال

  ):التمهيد(بداية الحدث 
فجر يوم جديد وعلى لسان الشاعر . ءاألبيات الخمسة األولى شّكلت بداية الحدث الذي لم يسبقه شي

بينما هو في طريقه لزيارة  ءيبدأ بذكر الله ويحمده على كل شي. ابن غدير نفسه، وقد أفاق من نومه للتو
حمدان  بوأديوان بو حمدان الذي يسكن في قصر شبيب على سيل الزرقاء ويصف أقريبه الشيخ عباس 

كناية عن حرارة  )لهيب السمومي(ومساحة القصر الواسعة وكذلك يمتدح ظالل القصر التي تقي ساكنيه من 
يؤكد وصوله للقصر حيث يبدأ بوصف قريبه الذي يعتنى بالفقراء والضعفاء . ياها بالسمإالجو ومشبها 

حظار طعام إالقهوة السادة ويوعز لزوجته ببو حمدان بايستقبله . صحاب الحاجة ويدعو له بدوام البقاءأو
  .فطار للضيفاإل

  ):الصراع(الوسط 
 ابوصول خيال من عبيد الشيخ ابن شعالن يمتطي فرس) الوسط(يدخل الحدث الدرامي مرحلته الثانية  
 )ضعاناأل(بأمر من الشيخ سطام الشعالن قائد  ، يأمر ابن غدير بالنهوض فوراوفي عجلة من أمره اجموح
 بن غدير طلب مرسال الشيخايلبي . له ةفعال سابقأوأخباره نتيجة  )أخو صيته(ـبائل الروله المكّنى بمن ق

قتحمت القصر إللقاء القبض عليه ولهول الصدمة أصبح اسطام ليكتشف أن برفقة المرسال قوة من العبيد 
يث يشبه القوة من العبيد ح. من الخوف والرعب الذي حّل به) البوم(شبه بطائر أ) الصقر) (طير القنص(

وهي  ،السوداء التي تكثر على عيون الماء وقت الصيف وتأكل ثمار التين) الزاغ(التي اعتقلته مثل طيور 
ويصف . نوفهم مبسطة وعريضةأصورة من بيئة الشاعر ثم يعود لوصف هؤالء العبيد، عيونهم صفراء اللون و

كان . مضارب الشيخ ابن شعالنإلى  ن قصر شبيب وصوالالشاعر ما حّل به خالل المسافة التي قطعها م
وهنا يقترب الحدث من . يسير على رجليه، حافي القدمين ويحاول اللحاق بعبيد الشيخ الذين يركبون الخيل

  .نهايته

  ):المقولة(النهاية 
يد ن فقد الشاعر حريته ووقع أسيرا في مضارب الشعالن، لم يملك الشاعر سوى التهديد والوعأبعد 

و الزرقاء، وذلك لسقي مواشيهم أ" رأس العين"س عمان أرإلى  لقبيلة الشعالن الذين سيضطرون للمجيء
) بني حسن(ويذّكرهم بقبيلته  )ال على الزرقاء مصد القروميإو ---  سيوركم ما تردوا راس عمان(وإبلهم 

يسهرن اعيونه وال تهّنا  ---  هرانحريب ربعي دوم االيام س(أو يعتدي عليها لن تدعه ينام وبأن من يعاديها 
ويختم حديثه بالشكر والثناء على الله الذي نصّلي ونصوم له  ،يمضي الشاعر ليله في سهر وخوف. )بنومي

  .)وصومي" ن"العابدينه في صالة  ---  واختم بذكر الله من كل االركان( ابتغاء رحمته
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   :الوحدات الثالث

  :الزمان
صباحا باتجاه  )عوجان(ذ قدم ابن غدير من منطقة إ -شمسية واحدة ال تتعدى دورة-أرسطو  حسب

أما الفترة التي قضاها في ضيافة قريبه فهي قصيرة جدا، حيث تم التعبير . قدامقصر شبيب سيرا على األ
ومن الواضح أن مضارب . فطار لتداهمه القوة التي جاءت العتقالهعنها بشرب فنجان قهوه وطلب له طعام اإل

  . ذا ما علمنا أن الشاعر قطع المسافة مشيا على األقدامإالن ليست بعيدة عن سيل الزرقاء بن شعا

  :المكان
  .نحصرت األحداث في قصر شبيب على سيل الزرقاء ومضارب الشعالن القريبة من السيلا

  :الموضوع
  .النغدير من قبل عبيد سطام الشععتقال الشاعر ابن اوهو  اومحدد اواحد اتناول النص موضوع

  :نموذج سيناريوإلى  تحويل النص قصيدة ابن شعالن

  خارجي  /وقت الفجر: الزرقاء ـ الزمان/ حي عوجان : المكان  :االولالمشهد 
موالي خالق القمر / ابدي بذكر الله على كل مابان: ابن غدير

  والنجومي 
 

 .لقطة عامة قبيل بزوغ الفجر، حركة اشخاص يسوقون دوابهم
 .حملن قرب ماءعدد من النساء ي

 .ابن غدير يسير في طريق ترابي محاذ لسيل الماء
 قطع 

  خارجي  /مع شروق الشمس: الزرقاء ـ الزمان/ قصر شبيب : المكان  :الثانيالمشهد 
والصبح يم / نمنا وقمنا من مشاريق عوجان: ابن غدير

  القصر جيناك نومي
 عباس فوق/ جينا على ريف الضعافين ابو حمدان: ابن غدير

 الراس ريته يدومي

عدد من النساء  ،لقطة واسعة تستعرض المكان يظهر قصر شبيب
 .واالطفال يدخلون مدخل القصر

  .لقطه البن غدير قادم باتجاه بوابة القصر
 قطع 

  داخلي / نهاري : الزرقاء ـ الزمان/ قصر شبيب : المكان  :الثالثالمشهد 
يا حلو / وديوان" ن"طويل " ن"جينا على قصر : ابن غدير

  ظالله عن لهيب السمومي
وآمر على العذرا للمير "/ ن"كن صب فنجان من البن واسقا 

  قومي 
  
 

لقطة تستعرض المكان مضافة وديوان عباس، عباس جالس في 
 .الديوان وحوله عدد من الضيوف

 . يرحبون به يتناول القهوة، لقطه البن غدير يدخل عليهم 
 .ز رأسها بالموافقةته ،عباس يومي بيده، تظهر زوجته

 قطع 

  خارجي / نهاري : الزرقاء ـ الزمان/ قصر شبيب : المكان:  الرابعالمشهد 
 
 

" ن"عبد / من الشيخ عجالن" ن"واني بخيال : ابن غدير
  لفانا فوق قبا قحومي

  
سطام اخو / قال انهض يدعيك الشيخ قواد االضعان : الفارس

  صيته بعيد العلومي
لما غدى / تخلف الشان" ن"لينا صرت صروا ع: ابن غدير

  طير القنص تقل بومي 
صفر العيون / تقل زيغان" ن"ارسلت لي عبيد :ابن غدير

 امصلفحين الخشومي

يقتحمون ) عبيد(لقطه لعدد من الخيول يركب عليها رجال سود 
 .القصر، صراخ اطفال وصياح نساء

 .لقطه  لعباس والبن غدير يخرجون من بوابة القصر
 .بن شعالن على ظهر فرسه يومي البن غديرعبد ا

 .الفرسان يعملون دائرة حوله
 .لقطه الحد الفرسان يخاطب ابن غدير

عدد من الفرسان يمسكون ابن غدير ويدفعون من يحاول 
  .حمايته

  
  

 قطع 
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  خارجي / نهاري: الزرقاء ـ الزمان/ منطقة خالية : المكان:  الخامسالمشهد 
  

بنا " ن"لما تعد / لمظاهير حّفيانظليت اباري ل: ابن غدير
  طايالت الحزومي 

 

 .لقطه لخيل ابن شعالن قادمة من بعيد
لقطه البن غدير حافي القدمين ومربوط بحبل بيده يسير خلف 

  .الفرسان
 قطع 

  خارجي) / مرور زمن: (الزرقاء ـ الزمان/ سيل الزرقاء : المكان:  السادسالمشهد 
  
  

اس عمان واال الزرقاء مصد سيور ما تردوا ر: ابن غدير
  ..القرومي
 لعيناك يابن غدير ...ابشر...عندك:.. الرجال

لقطه لسيل الزرقاء وعدد من الرعيان واالغنام تشرب وترعى 
 .على اطراف السيل

لقطه البن غدير يجلس تحت شجرة ويعزف على الربابة وحوله 
 .عدد من الرجال والرعاة

 .عدد من الرجال يردد كالم ابن غدير
 . الرعاة والرجال يتحمسون لقصيد ابن غدير

 النهاية

  :نتائج البحث
إلى   - نص مرئيإلى  ومن ثم تحويلها) القصائد(من خالل تحليل نماذج البحث - لقد توصل الباحثان 

  :النتائج التالية
  .كتمال عناصر الحكاية الدرامية السينمائية في القصيدة النبطية للنماذج المختارةا. 1
صورة إلى  مدت القصيدة النبطية على عناصر بصرية تجعل الكالم يرى ببداهة ليتحول الكالم المنطوقعتا. 2

  .مرئية
لتزمت القصيدة النبطية بالوحدات األرسطية الثالث وإشتملت القصائد أيضا على بداية لحكاية، ووسط ا. 3

  . يحوي صراعا متدفقا، ونهاية تحمل مقولة
مساحات، وأطوال، و فراغات،وكتل، فاحتوت على  ومكتمال اواضح ابصري اخطاب متلكت القصيدة النبطيةا. 4

 .في الوصف والمغزى من الوصف بشكل دقيق بصريا وفراغات متخيلة
توثيق إلى  متلكت القصيدة وصفا بصريا لجغرافيا األماكن وموقها من بعضها البعض جغرافيا، باإلضافةا. 5

سكانية في اللمناطق مع ذكر أسماء المدن وتوثيق دقيق للعالقات تاريخي لوجود تلك القبائل في تلك ا
 . منطقة األردن ونهر األردن وبيسان وقصر شبيب وسيل الزرقاء وغيرها

 نتيجة مفادها أن التراث الشعبي بشكل عام والتراث القصائدي لشعراء الباديةإلى  لقد توصل الباحثان. 6
 .تروى بالصور حكاية درامية ممتعة ومشوقةة مادة فنية ومثيرة دراميا ألن األردني

 : التوصيات
  : النتائج التي توصل اليها الباحثان، فإننا نوصي بما يليإلى  ستناداا

ية وخصوصا القصيدة النبطية بوصفها مادة غنية والمزيد من التوسع في ميدان البحث في الفنون الشف. 1
 . ية ومن الناحية الفنية أيضابولوجلدراسة اإلنسان والمكان من الناحية اإلنثرو

دراما سينمائية إلى  المرحلة التطبيقية وذلك بتحويل هذه النصوصإلى  نتقال من المرحلة البحثيةاال. 2
 . وتليفزيونية ووثائقية بوصفها مادة تمتلك عناصر الحكاية الدرامية
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