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 امللخص
جااااذ  ااااا املقاااا  لييلااا      اااكي  

وفااحم رااول اللقطااة    ال ااعر الساايامنئية اللقطااات

املسافية الثابتة، ورول اللقطة املتلركة، عا  اتتياال 

مااّ الفاا   أأن  اااا الو ااّ  قامااحم جاليااات الت ااافر

دون أأن يفقااد الفاا  ال ااعرص خصائصاا  ،  الساايامني

 .الأصيةل النوتية

القصايدة  ؛فا  السايامن اللكات املفتا ية:

 ؛؛ اللقطاة الثابتاة؛ اللقطاة املتلركاةاجلزائرية املعارصة

 .الت افرجاليات 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT: 

this article to examine at the 

formation of  the fixed  shot and the 

dynamic shot, this situation has achieved 

the esthetics solidarity or let say the 

identification with these arts without 

losing the inherent technical characteristic 

of  the  poetic genres.                              
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 اللغة العربية وأ داهباقسم 

 واللغات ال داب لكية

 اجلزائر - قس نطينة -منتولص جامعة
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 مقدمة:

كسسوالات      ووسائ  ال  اذة  بف   تفصيالهتا القمييامة وتنارص ا الفنية م  ممثلني وا 

والتظلي  وخمتلف تنارص ادليكول  ف ال ت  خاصية "ومه احلركة"، اس تطاتت السيامن 

اختصال لك الفنون وأأصيلت تزجع نظاما قواي جدا هل جاوله ال البة   أأتاق اتلخي 

ت  لاكفة الفنون مل يتواَن ال عر   ال فادة م  السيامن  ال بداع ال نساين، فع  الرمغ م  أأبوام

حداث   وخاصة قدلهتا   التامالتب ابلصولة وحتويلها ابلطريقة املناس ية اليت م  شأأهنا ا 

 تأأثريات جديدة.

دة تنارصه بقمي جالية جديدة »لقد دلفت السيامن  ِّ ىل ميدان النص ال عرص احلدي  مزوام ا 

ىل التياد س ي  فنامية أأكرث انفتاحا وديناميامة   اتفت م  طاقت  ع  املغامرة، ودفعت  ا 

امساعا، جعلت  ع  رصاع الأمكنة ال عرية يبتكر صيغا ماكنية مس تحدثة، اقرتبت كثريا  وا 

ل مدايهتا  م   رالة السيامن ع  النلو اذلص يتفلم  في  املاكن، ويؤدامص وظائف شعرية تطوام

 .1«امجلالية م  هجة وترفّ م  هجة أأخرى مقولت  ال عرية ا ىل دلجة دللية أأمعحم

وقد اس تعال أأما ال اتر اجلزائرص املعارص التكنياكت السيامنئية بأأمناطها وأأساليهبا اخملتلفة      

وخباصة تكل الأساليب اليت مل تك  دلي  مض  وسائهل ال عرية اخلاصة،  ي  انيعثت لغت  

ىل تعويض جفاذ الصولة املتخيَّةل ابلصولة املتلركة لترتاذى لنا كا يقاعات    مسعى ا     وا 

ننا    اا اليل  س نحاو  الك ف ت   الف  السيامني جاليا وتعيرياي وتأأثرياي، وعلي  فا 

فادة القصيدة اجلزائرية املعارصة م  تقنية "اللقطات" ابتتيال ا بؤلة العم  السيامني  مدى ا 

 .واللامينة الأساس ية لتكوي  امل هد أأو املوقف

ن      ة وزوااي تصوير ا دولا هما وفعال     كي  وبناذ حلركة الاكمريا ومواقعها التصويري ا 

وتوجي  دلةل الصولة السيامنئية وال عرية ع  السواذ. وعلي  فا ن اللامقطة السيامنئيامة تت ّكام 

  القصيدة اجلزائرية املعارصة خال  رولي  لئيس يامني  ا: رول   كي  اللقطة املسافية 

 ركة.، ورول   كي  اللقطة املتل)الثابتة(

اللقطة اليت تتامخا »يقصد ابللقطة املسافية  :رول   كي  اللامقطة املسافية أأول:        

، وقد اس تلهم 2«شلكها ع  أأساس قُرب أأو بُعد املسافة بني الاكمريا ومو وع التصوير
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فها   كتاابت  ال عرية فأأنتج  كا   –ال اتر اجلزائرص املعارص  اه التقنية السيامنئية ووظام

ثالث أأجحام لئيس ية للصولة يه اللقطة القريية اللقطة املتوسطة، واللقطة اليعيدة،  -السيامن

لهيا تنويعات أأخرى؛ اكللقطة القريية جدا اللقطة املتوسطة القريية، اللقطة  ،وكثريا ما ي يف ا 

ف تقنية واحدة     كي   املتوسطة اليعيدة، واللقطة اليعيدة جدا. قد حيدث أأن يوظام

 د ال عرص، وقد حياو  امجلّ بني لك  اه التنويعات   ترتيب غريب وغري مأألوف. امل ه

لقطة للرتكزي، لقطة   د الانتباه ا ىل جزذ تفصييل م  »تعرف بأأهنا  اللامقطة القريية: -أأ       

ىل تفصيلها د النقطة الواقعية أأو العاطفية اليت هيدف ا   .3«املو وع حيدام

ف ال اتر اجلزائ      رص املعارص اللقطة القريية )الكبرية( بصولة ل تق  أأمهية ت  وقد وظام

توظيفها   الف  السيامني. فال اترة "مليس سعيدص"   قصيدهتا املعنونة باااااا "زووم" 

مض  ديواهنا "  السيامن" وعرب مسافة اثبتة تتلمك   عدسة الاكمريا م  خال  تركزي 

قطة قريية جدا تغوص   تفاصي  مالمح املمث  *بلحنو الهدف، وحبركة الزتومي بؤلص

 اذلص يدخ  م  الياب اخللفي للقاعة، تقو  ال اترة:

 م  ابب امل هد اخللفي

 يدخ  دوله

 أأصابّ يدي  تتدىل مّ الأ داب

 يدفّ ال فتني ابلأقدام

 يرفّ أألنية الأنف برأأس 

 جياب اخلدي  بكتفي  

ىل الأمام  قليال ا 

ىل الأع   قليال ا 

ىل الولاذقليال   ا 

 . 4متواطئا مّ ال  اذة واملصول
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قامة، التقطت عدسة املصولة/       يك ف املقطّ ال عرص ت   ركة تصويرية غاية   ادلام

ي (  ال اترة بواسطة العمحم اليؤلص للعدسة مالمح املمث ؛ )أأصابّ يدي ، شفتي ، أأنف ، خدام

الأ داب، الأقدام، الرأأس، باااا )الأفعا  )تتدىل، يدفّ، يرفّ، جياب( ومعلت ع  لبط 

الكتفني( وذكل بأأسلوب أأديب تعيريص ساخر،  ي  متام العدو  ابللغة ت  معيال ا ابختاذ 

عادة   كي  وتنظمي، أأما امجلّ بني ال ماكانت ال عرية والتقنيات  اجملاز وس يةل  دم وا 

يت ي عر هبا فقد دّعام ا  ساس نا ابللقطة ومعامحم شعولان حباةل اليأأس وال  باط الالسيامنئية 

 املمث .

ال اترة "زينب الأتوج"   "مرثية لقالئ بغداد" وعرب مجموعة م  اللقطات القريية جدا      

ىل أأان ا قائةل: طال امجلاعة، عرب صوت سلطوص   ري ا  د عالقهتا مّ اذلات   ا   حتدام

 اي قالئ بغداد

 أأان اجملنونة

 براكن م  العواذ

 يهن  ين

  اك

  نجريت

 يقىوزتها ع  ما ت 

 م  احلرشجات والنواح املس تعيص

 أأان

 اجملنونة

  اك

 صدلص مرشعة أأبواب  ملا تيّسام م  النكبات

 أأان

 اجملنونة

  اك

 تيوين تيل  ت   قها   الكح 
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 أأان

 اجملنونة

  اك

 شفايه  طيا رروقا ملا ُذحب م  القب 

 أأان

 اجملنونة

  اك

 أأكفي أأبسطها ترضامعا ملا ختفامى م  ادلعاذ

 لصالة الاستسقاذ أأبسطها ترضامعا

 لصالة الانتفاذ لصالة القت  م  اخللف

 لصالة الغ اوة لصالة القيامة

 أأان

 اجملنونة

  اك

 الرمح أأ رق  مبا تيقى

 .5م  انتصالات اكذبة وم   زامئ

يظهر أأن الاكمريا تركامِّز ع   راكت اليدي  املعربام تهنا لغواي باااااا ) اك(، لتتبّ  اه      

احلركة ابلقرتاب أأكرث فأأكرث م  الأت اذ املهتالكة أأملا واملمتثامِّةل   )احلنجرة، الصدل، العيون، 

، الرمح( ليصيح جحمها كيريا جدا ع  ال اشة، فتأأيت اللقطة م ة ت  احلاةل ال فاه، الأكفام عربام

النفس ية بتأأثري يت اتف مّ  ركة الت خمي. وقد جعلتنا  اه اللقطات القريية جدا ع  

عالقة محمية مّ ال خصية هنمت ونتفاع  معها ب  ونتعايش مّ و عها الثولص الصالخ، 

 فيتصاعد التالمح القويم ويتعاظم  د املد الصهيوين.

طة: -ب      لقطة للمو وع... نرى فهيا اليشذ أأو )احلركة(   »تعرف بأأهنا  اللقطة املتوسام

ىل ما حييط ب   .6«حدام ذات ، بأأق ام التفات ا 
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م  الامنذج ال عرية اليت بُنيت وفحم  اه الطريقة قو  ال اتر "تز ادلي  مهيويب"        

 قصيدت  "قراذة" مصولا مأأساة الفرد الفلسطيين: 

 

 رسقوا مين تيوين  

 ولساين وجنوين  

 وأأقاموا حاجزا  

 للموت دوين

 فت وا صدلص  

اله    لأأوا طفال حبِّ

 يسأأ  الناس احلجاله..  

منا مل يعرفوين..    ا 

 قرأأوا   جهبيت  رفني  

 .7 قلت استنطقوين..  

مياذات اجلسد، الأمر اذلص -معلت اللقطات املتوسطة      الثنائية ع  تو يح  راكت وا 

 السالدة للحدث والطرف املس تجوب لها.  ك ف ت  توتر العالقة بني ال خصية

تيدو  راكت ال خصية داخ  ال طال واحضة ل ت يّ ولاذ اخللفية لأن املاكن مغلحم،      

ب  بتفتيش صدله، ويه اللقطة اليت انفتلت لتك ف  غري أأن املس تجَوب ي ري ا ىل مس تجوِّ

القلب صولُة طف  احلجالة ت  مهوم اذلات املتعاطفة مّ الق ية الفلسطينية واملساندة لها، فب

الأتز  اذلص ينتفض ع  الرمغ م  عدم تاكفؤ القوى. وعلي  فقد مكامنت اللقطة املتوسطة 

ج .  م  الك ف ت  الرصاع ادللايم وتو ام

ام ماكهنا تقرييا، يه اثبتة       الاكمريا   " ايكو اللقلحم" لل اتر "معاشو قرول" ل تغريِّ

عة لتقتنص الللظ ة الهالبة عرب ماكن مفتوح يتامسّ للقو  ال عرص، فالهايكو تنتقي صولا موزام

 يحم جغرافيت   طيوغرافيا،   املساحة اليت حيتمك علهيا بأأسطره الثالثة. »وع  الرمغ م  

ن  يت ايف مّ الفنون السمعية/ اليرصية، و و زم  الانتقا  م  ال ن ادص ا ىل  فا 

ت ت 8«التصويرص   اا املعىن قو  ال اتر: . م  اللقطات امل هدية اليت عربام
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سها -  س ين أأتفرام  -تتفرام

 يد ا املوشومة،    

 . 9قالئة الفنجان     

يتأألامف امل هد ال عرص/ التصويرص م  ثالث أأسطر شعرية تنبثحم تهنا ثالث لقطات        

ل حنو العينني،   اللقطة الثانية تركز الاكمريا  تصويرية،   اللقطة الأوىل تتامج  عدسة املصوام

ىل قالئة الفنجان.   عدس هتا ع  اليدي  املوشومتني، بيامن توج  العدسة   اللقطة الثالثة ا 

غري أأن املعىن املتوالص ولاذ الأسطر الثالثة يويح بفكرة رمتةل؛ فال اتر جيالس قالئة 

س   اليدي  املوشومتني  الفنجان وبد  أأن يركامز ع  ما حيمهل الفنجان م  لؤى، أأخا يتفرام

ت اللقطة املعاكسة )ييل   جات خيوط احلناذ، وقد عربام س ين ت  أأص يشذ تنئب ب  تعرام تتفرام

سها( ت  الانتقا  جيئة وذ ااب، ما يويح ت  تو ان ال اتر   ت اليس الق اذ والقدل  أأتفرام

 املتجيلام أأمام تيني .

هنا تربط بني يشذ »تعرف بأأهنا  اللقطة اليعيدة: -ج      لقطة توجهيية، أأص لقطة تأأسيس يامة، ا 

سة لتوايل 10«معني )أأو  ركة معينة( وبني لك ما حييط ب ، أأص خلفيت  ، فهيي لقطة مؤسامِّ

 لقطات أأخر قريية ومتوسطة.

 م  الامنذج ال عرية اليت أأتطى فهيا تغيري بؤلة عدسة الاكمريا بعدا جديدا للصولة     

امة لي ّكام  ة لقطات م هدي ّ فهيا عدام قصيدة "احلفال" لل اتر "تز ادلي  مهيويب" اذلص جيمام

م املوقف ويك ف ب  ت  احلدث، وذكل بف   متثام  تقنية اللقطة  *مقطعا غنياما ابحلركة جيسام

ظهال التفاصي  ادلقيقة. يقو   اليعيدة لعرض املاكن اذلص تدول في   ركة امل هد بأأمكهل وا 

    ال اتر: 

        1اللقطة  بىك احلفاُل..                                 

 2تهنامدت املقربه                                 اللقطة 

 3و يدا  سامره جشره                          اللقطة 

د قربا..                                  اللقطة   4يتوسام

 5اللقطة                     سهلام      ُُييط مالبس  مب 



 العدد الثال  والعرشون                                                                       جمةل لكية ال داب واللغات

 2018جوان                                 146                                       ال داب واللغاتلكية 

 6اللقطة   يعدام احلىص..                                

                           7اللقطة ه مبظهل                        ويداتب أأش ياذ

 8يناُم                                           اللقطة 

                              9اللقطة         ُيئب بني مدامع  مجمره                

                                           10اللقطة   بىك احلفاْل                                  

ى..                                  اللقطة   11القرب تعرام

 12اللقطة  ع  الصيال                     و ط اليوم 

اقط م  تيني  جامج ترشي  عاما..                      13اللقطة    سام

 14وتنطفئ الأنوال                                اللقطة 

 15اللقطة         ]يدخ    مونولوج[يييك احلفال ...  

         16اللقطة  ]...[ يييك احلفال فريتفّ ال ذان              

 17اللقطة                             :   ويسأأهل ال تونَ 

 18اللقطة  لقد  رض الأموات ال ْن..                   

 .      11القرب الواحد ل يكفي

يرتيط حدث معني »( حداث ي ّكام مقطعا خطيا؛ حبي  18  القصيدة مثانية ترش )     

ل حيت ام 12«مّ حدث أ خر، ما ي ّكام دلاما مصغامرة ِّ  موقعا بعيدا خالج . الظا ر أأن املصوام

ها حنو خشصية  فال القبول اذلص يتامخا هل ماكان داخ   املقربة وي يط عدسة اكمريت  ويوهجام

، يعدام  د قربا، ُييط مالبس  مبسةلام املقربة، و و )و يدا بني املوىت  سامره جشرة، يييك، يتوسام

سة الاكمريا م  احلىص، ينام، ُيئب مكده بقلي (، وعلي  فقد اس تدتى الرتكزي اليؤلص لعد

ىل التفاصي  ب ّك دلايم، والت ديد ع  »خال  الزتومي م  املاكن اليعيد جدا  الانتباه ا 

ىل الوتي الظا ر والوتي الياط  لل خصية ىل احلدث وا   . 13«التفاصي  وادلخو  أأكرث ا 

تكامِّ  »وقد اتمتد ال اتر   ترتيب سلسةل اللقطات ع  تقنية قطّ املطابقة؛ حبي       

حدى اللقطات الأخرى أأو تتالذم معها، وتتْبعها بسالسة شديدة ا ىل دلجة أأن  ل ييدو أأن ا  

لت اب  اللقطات مجيعها وتعالقها    14« ناك قطّ   التسلس  فامي ُيص الزمان واملاكن

 الك ف ت  احلدث ادللايم.
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فالأنوال انطفأأت،  كا اتمتد ال اتر ع  تقنية "الانتقالت"، وحتديدا تقنية "الاختفاذ"؛     

(   14حياذ ابلنتقا  ا ىل امل هد التايل. أأما ال  اذة   اللقطة الرابعة ترش )وّعام الظالم لال  

بداع دلةل »قو  ال اتر )وتنطفئ الأنوال( فهيي  ن للصولة السيامنئية  سامه   ا  تنرص مكوام

ي  أأن الأ واذ الرتب... الترصامف   ال  اذة وجعلها خافتة ُيلحم جوا قلقا وخميفا.   

ج ال عول ابخلوف ، و و ذات  اجلو 15«اليا تة للجدلان احمليطة املتأألحجة ختلِّحم   ذ   املتفرام

 النفيس اذلص أألقى ب  ال اتر ا ىل القالئ.

(   قو  ال اتر )و ط اليوم ع  الصيال( يه لقطة واثية 12اللامقطة لمق اثين ترش )     

تح الاكدل وتوس يع ، كا  اتفت م  صدمة القالئ/ معلت ع  ف  -تقّ خالج الاكدل الأو -

لت ا  ساس  التنباميئ ابلنفتاح ع  اخليية والعي  والالجدوى.  لاباك وثوام  املتفرج، س يبت هل ا 

م  الامنذج ال عرية اليت جسلنا فهيا تداخال بني ال عرص والسيامني     كي  اللقطة      

ث قو  ال ات ( م  102رة زينب الأتوج   املقطّ لمق )ت  بعد م  زاوية نظر املتحدامِّ

 مطولهتا "مرثية لقالئ بغداد":

 اي قالئ بغداد

 صادفت  نظةل

 يلف

 بني

 الأنقاض

 ؟

 وجد

 املفاتيح

 وجد

 خصةل

 لأوىل اجلدات

 وما صفامِّد م  الأحالم
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 وما

 خئبام مهنا   تيون املطر

 ؟

 وجد

ة عاشحم احلي   طام

 وجد

 جنينا معلقا ع  صدل اخلييات

 يت ب  حبجرْ  يغرف دم 

 تتدىل

 من 

 .16أ ايت الصرب

منا يه مت امنة مّ احلدث،          اا امل هد ال عرص ييدو أأن الاكمريا ليست رايدة وا 

فقد و عت   عني أأحدمه؛ و و ال ا د ع  لك الأحداث، لتعم  عني املتحدث / عني 

ملا وجده " نظةل" الاكمريا ع  توس يّ الاكدل فتنفتح اللقطة لاصدة مواقف نفس ية اكمةل 

و و جيوب الأنقاض. لكاما يرصد مواقف الغياب يتعاىل احلس ادللايم فتتفامق عني الاكمريا أأكرث 

 فأأكرث لرصد الواقّ و  ييّ جنائز ال نسان املفقود   الزم  املو ش.

كة اثنيا:      اللامقطة اليت تكتسب »يقصد ابللقطة املتلركة  :رول   كي  اللامقطة املتلرام

كها م  ماكهنا أأم ع  رول ا أأم بنقلها وتغيري  شلكها ع  أأساس  ركة الاكمريا سواذ بتلرام

 ركة ». وقد اس تلهم ال اتر  اه التقنية السيامنئية ليرثص هبا أأدوات  الفنية، مف  17 «زاويهتا

املاكن وابلتايل ال حياذ بعدم ثيات الأش ياذ وتغري ا أ ةل التصوير ُيلحم ومه احلركة   أأجزاذ 

كة  فهيي:18«املس مترام   . أأما أأنواع اللقطة املتلرام

تتنقام  الاكمريا متلركة ع  حام  أأو تربة متتيامعة اليشذ »ذكل بأأن  اللقطة التَّــتــَـيُّعية: -أأ      

ك املراد تصويره  . 19«املتلرام
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تامتد  اه التقنية السيامنئية قصيدة "اللعنة والغفران" م  الامنذج ال عرية اليت بنيت اب     

 لل اتر "تز ادلي  مهيويب" اذلص يقو  فهيا:

 وم ينا..    

 مو ش  اا الطريحم

 ومسافات اغرتايب دالي 

 تندما أأفتح للناس طريقا اثلثا

 «العالي »يفتح املوت طريحم 

 أأدخ  السوق..

  ريحم

  اه س يدة حتم  قرابانً 

 ومتيش عالي 

 الصفصاُف.. ياب 

 لحي عاتي  

 مومس حُييِّ  مجرا وقيام 

نونو ت  غام   وأأان أأسأأ  أأطيال الس ُّ

 مو ش قليب كدمع ..

 ما اذلص جيمّ بني الصرب والصيال..

 . 20والهنر اذلص ميتص نيع ؟    

ل ال اتر منظرا يت مام  عددا م  اللقطات وحبجوم       ىل السوق، يصوام و و   طريق  ا 

قة لعرض مجم  وعة م  التفصيالت اليت تصف املاكن وتك ف تن  أأمام املتلقي. متفرام

اس تدتى »معلت الاكمريا ع  تتـتـيامّ خطوات ال اتر والعراف و ا يسريان، الأمر اذلص 

ذ تفاع  بني املنطقني السيامني والرمزص    ىل اللقطات[ محمامال ابدلللية، ا  تلقيا برصاي ]ا 

 ومتجاوزة سطليهتا لتلمَّ  بدللت أأمعحم. مستبطنة الأش ياذ 21«  كي  اللقطة

 فااااا)احلريحم(  و لمز الفتنة و رالهتا اخلانقة. - 
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)س يامدة ع   عفها حتم  قرابان ومتيش عالية(، القرابن اذلص ييدو برشاي ي ري ب  ال اتر  -

 ة والوابذ.ا ىل الاتتقاد ادليين القدمي بأأن القرابني خاصة البرشية مهنا أأكرث فاعلية   دفّ النكب

 )الصفصاف ذاب ( ع  الرمغ م  أأن  لمز لل موخ لتعميحم دلةل الانكسال. -

 )لايح عاتية( يه لمز للفساد.  -

لللظة تند  -اليت ييدو أأن املصول/ ال اتر حيملها ع  كتف -مث أأخريا تتوقف الاكمريا -

ن   )أأطيال الس نونو( يسأألها ت  )غامة( لعلها حتم  معها )مطرا(؛ فاملطر  و لمز التميام ، ا 

 الوط  املنتظر. 

نتاج قصيدة تصنّ         اتاماكذ ال اتر ع  الرمز   صياغة جتربت  ال عرية مكامن  م  ا 

مجموتها صولة موحدة، ف ال ت  أأن الرمز "أأتطاه معقا ومساحة ومسح هل بتفسري الالمفهوم 

تطائ  معىن خفيا ؛ بأأنام ال اتر ينتظر بعثا تربيا لمغ الصول املثقةل ابليؤس نتيجة ادلمال 22«وا 

 اب. واخلر 

ال اتر "يوسف وغلييس"   قصيدت  "هماجر غريب   بالد الأنصال.." يقدم مالمح      

 برصية يس متر عرب مجموعة م  الصول املتلركة اليت ترفّ م  دلجة  يوية امل هد، يقو : 

 أأان املسمل القريش..

 لحلت مّ الراحلني

 أأجوب املدى..

 أأجوب املدائ  والفلوات اليعيده،،

 ! " غام الرؤىويطوص "برايق

 فينفطر الكوُن، يعل  أأينام 

 حنو املعالج، -  احلمل-أأان الصاعد ال ن 

 ! أأمح  شكوى ا ىل هللا    

ت   بعد وفاة -اليوم-لأن "املدينة" التدام

 .! النيب وأأولئك الفاحتني

 وعدت مّ العائدي ..   

 مرلت ع  قرب "زيغود"..   
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 وطفت بأألجاذ "ديدوش"..   

 ر ل يعود،، بكيت ع  مق   

 وجعت ع  دم  اخلادلي ..

 ! لأأيت اذلص ل يرى  

 " ينام لأأيت  ميع   -اليوم-وذا جشر "الغرقَدِّ  ا 

 !   الامتداد ع  طو  )رسات(   

 بكيُت../ بكيُت مب ذ دموتي،،

َ أأت حم )رسات(.. أأغال علهيا...  لأينام

 وقفت غرييا ع  ابب )رسات( اليت قد

 ! الع حم واللكاْت تدىلام ع  صدل ا سَعُف 

 و )رسات( تراود ت اقها..

 أأوقفتين ع  مدخ  الصخر.. / حبنا مبا قد

ل   القلب م  شهقات الهوى وشظااي ال لوع..   . 23 جتاام

يفتتح ال اتر قصيدت  ببيان تعريفي يك ف م  خالهل ت  نس ي  العريب وانامتئ  لدلي       

ىل المتث  ابحلادثة  ال ساليم، لينقلنا بدذا م  قوهل )أأجوب املدائ  والفلوات اليعيده،،( ا 

التالُيية ادلينية "ال رساذ واملعراج"، الأمر اذلص يكف  هل الانطالق بأأكرب رسعة  ىت جيوب 

د مالرها ويرصد ما ح  هبا م  دمال.  اا التوظيف مسا حة واسعة م  الأمكنة حيدام

ا اكنت الق ية ذات التياط مبارش ابلواقّ، » أأكسب ق يت  قداسة لو ية ... خصوصا لـمام

 . 24«واملصري القويم وال نساين والرويح

ت الأفع      تت اللقطات   مجيّ جوانب املاكن طوليا وتر يا، وقد عربام ا  احلركية توزام

)لحلت، أأجوب، يطوص، عدت، مرلت، طفت، جعت، لأأيت، وقفت، أأوقفتين( ت  تنقام  

الاكمريا بّسعة شديدة لُتظهر معحم امل ا د اليت يت ّك فهيا احلدث اكمال. كا تعم   ركة 

التامتباّم ع  تيطيذ الزم    مقاب   ّسيّ احلركة املاكنية، لتعزيز التوتر والتعيري ت  ا طراب 

  خصية، ب  وا طراب العامل   سريولت  وصريولت  م  وهجة نظر )ال اتر/ املصول(.ال 
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 ركة دائرية م  الاكمريا  و  رول ا العمودص أأو »اليانولاما  اللقطة اليانولامية: -ب     

 ي   س تعرض اليشذ املراد تصويره عرب  ركة معودية  25«الأفقي دون نق  ال ةل م  ماكهنا

ىل اليسال والعكس.أأو أأفقية م  المي  ني ا 

يعمتد فهيا م  النصوص ال عرية املينية وفحم  اه التقنية السيامنئية قصيدة "لوما" اذلص      

 ع  التفصيالت ادلقيقة واملرئية فيقو : "تز ادلي  مهيويب"ال اتر 

 شوالع لوما 

دين م  غيال اخلريف  جترام

 وم  أأدتياذ الس ياسة

 واخلوض   لك يشذ

ى ع  ثرثرات الرصيف  وم  حصف تتغاام

 سأأنىس قليال

 وأأترك خلفي اذلص ليس يرتكين    

 وأأجلس   أأص مقهيى

 معي دفرت حلساب الالكم اذلص مل أأقهل  ناك

 مث  طري يروح بعيدا

 ويعرف أأن هنايت    ال  ياك

 سأأرشب قهوة لوما

 يسموهنا "اكبو  ينو"

 وأأقرأأ لك الوجوه اليت

 تريب املالمحليهتا ترفت أأنين شاتر 

    وذ تيني  يصلو مالك

  نا  نيع  يتابّ أأخبال بولصة قرطاج

 يسأأ  ت  طقس لوما

 وييصحم حني يرى قلعة مل تنلها يداه      

 و  الرك  نريون ينف  دخان س يجاله
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  و ُيفي ت  الناس فعلت 

 حياوله حصفي بليد

 فيلس ي  م  جنوم الكوميداي

 ويسأأهل ت  سواه

 والنساذ يوزت  ما شنئ م  شكولطا

 لّك ال فاه

 وأأان أأتأأم  ساعة لم  معلقة ابجلدال

 . 26بقيت ساعة للمطال

ىل الأسف        ييدأأ ال اتر   وصف امل هد م  خال   ركة معودية تيدأأ م  الأع  ا 

حبركة اثبتة م  الاكمريا واصفا املاكن اذلص ترك  ولاذه. و و ع  امتداد الطريحم يدخ  

تتلرك الاكمريا ع  رول ا أأفقيا لت يط عدس هتا عرب حدود الف اذ ادلاخيل تصف ف ملقهيى، ا

لك اجلزئيات اليت تقّ علهيا العدسة عرب لقطات متتابعة ومتياينة؛ فال اتر/ املصول يعيش 

الللظة ابلتنص  م  اذلاكرة والغوص   املاكن "لوما"،  ي  يأأخا يرشب قهوهتا املساة 

س الوجوه اجلالسة   حدود ذاك املاكن،  نا  نيع ، مث تغريامِّ الاكمريا "اكبو  ينو"  ويتفرام

ىل الرك ، حنو "نريون"، و  نفس الاجتاه متتدام  ركة الاكمريا حنو  زاويهتا    ركة أأفقية ا 

ت  شكولط ، لينهتيي امل هد ال عرص بتلوي  معودص لجتاه  ركة الاكمريا حنو  نسوة توزام

 اجلدال  ي  تامتىه الاكمريا ال عرية مّ الزم  كون  أأمه معطيات الوتي الساعة املثبتة ع 

 امليارش والأكرث   ولا   املاكن لترتك اليايق خمليةل امل ا د. 

لأن الهدف م  »وعلي  فهاا النص ميكننا أأن نصنف  مض  "اليانولاما الوصفية"،      

اليت حتركامت  27 «ركة الاكمريااليانولاما الوصفية "ك ف ماكن ما" أأو حدث م  خال   

ع  رول ا   لك الاجتا ات والزوااي اكشفة ت  احلدث واملوقف واملاكن، وعلي  فهاا 

الصولة يؤكامد ع  أأن الزمان كعنرص فين يعطي  امل هد ال عرص اذلص استند ع  ابنولامية

للماكن قمية متغرية، فاملقهيى ع   يقها يه مساحة  ائةل متتد   الزم  املايض لتويح 

ابجملهو ؛ الرصاع التالُيي بني قرطاجة ولوما، وعلي  فال اتر هباا التوظيف أألاد أأن يؤكامد 
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ىل املايض ابلغوص   تالفيف ع  فكرة مفاد ا أأن الانفصا  ت  الواقّ ل ني العود ة ا 

 الللظة التالُيية.

  "قرابني مليالد الفجر"  راكت تصويرية مندفعة، فقد معلت التقنية اليانولامية      

ابلعدسات املتوسطة ع  لمس  ركة "سالويم"   ال الع مّ لبط  اه احلركة مّ 

 موجودات أأخرى ل تطاذ شعول أأكرب ابحلركة: 

 خرجت..

 أ ليك" و يدهتيل  ت  "

 تينا ا ختزتانن ال الع والأطفا ..

 ومئانة الأقىص..

 وال مس بعيده       

 مرت حتت احلاجز..

 فوق احلاجز..

 خلف احلاجز..

 سقط احلاجز قالت:

 سالويم ل  ترقص بعد اليوم..

 . 28ودالية ال مث املف وح دم مابوح 

عة "سالويم" ييدو م  خال  امل هد بأأن الاكمريا تتلرك أأفقيا عرب       مساحة كيرية متـتـــيامِّ

ىل هناية ال الع جفأأة يثبامِّت  ويه تتصفامح املاكن علامها تعرث ع  "أ ليك"، وتند الوصو  ا 

ىل الأع  حنو املئانة، مث يوهجها عرب لقطة بعيدة  ل الاكمريا ع  رول ا لريفّ العدسة ا  ِّ املصوام

فلية م  جدا حنو ال مس مكحاوةل من  لالنفالت م  التسويد اذل ص يس يطر ع  اجلهة السام

الاكدل، وعرب  ركة التدادية رسيعة توجام  العدسة جفأأة حنو املنظول الأو ؛ لتقزم "سالويم" 

وتظهر ا مسلوبًة م  القوة، خصوصا مّ احلراكت الا زتازية للاكمريا اليت لافقت  راكت 

يه الهنج الأرسع لتغطية "سالويم" التفاعا واخنفا ا. وعلي  فقد اكنت اللقطة اليانولامية 

  ركة الرؤية أأفقيا ومعوداي مما ودلام التوتر والا طراب وأأوىح ابل لابك والفوىض.
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ك زاويهتا معوداي »ذكل بأأن  اللقطة املنخف ة: -ج      نرفّ  الاكمريا فوق نظر ال خص، وحنرام

ر ىل الأسف . 29«لنؤطام  ؛ أأص تكون الاكمريا   و ّ علوص وتتامج  عدس هتا ا 

  قصيدت  "جتليات نيب سقط م  املوت سهوا" مض  ديوان  ال خر "تغريية جعفر      

الطيال" ييدو أأن ال اتر "يوسف وغلييس" يس تلرض تظمة النيب "يوسف" علي  السالم 

خوت    غيابة اجلب ُظلا وافرتاذ، يتلبس "يوسف" ال اتر صولة "يوسف"  اذلص أألقاه ا 

 اذلص عربَّ تن  قول وصولة، فيقو :النيب تعزيزا للموقف ال عولص 

 كنت   اجلب وحدص،،   

 ع  حافة املوت أأ اص..

.. يلَّ  فريتد صويت ا 

 أأطالح بيين.. أأغالب  زين..

 فيغليين ادلمّ.. جيرفين   خراب املدى...

 كنت وحدص طرحي النوى، مث  غص   قري

 ع  الألض ملقى..

  .30 واكنت لايح النيوة تعربين..

ظا راي ييدو أأن اليرئ فتحة معيقة   جوف الألض يُس تخرج مهنا املاذ، غري أأن اتامتد      

ة   بعد ا اليؤلص يعطي للمتفرج ا  ساسا  زاوية تصوير مرتفعة بعدسة منخف ة جدا ممتدام

ابلعمحم، خاصة مّ معحم املنظول )ال خصية( اذلص ل ياكد يُرى فيظهر م غوطا صغريا 

ي العمتة اجلزذ ابلنس ية ملساحة الاك دل اذلص ييدو   جزئ  العلوص نياامِّارا مقطوعا بيامن تغطام

 الأكرب املتيقامي. 

وعلي  فت ييحم زاوية التصوير لكاما زاد الامتداد يعم  ع  تعتمي املنطقة املنخف ة وت ييقها 

لييدو "يوسف" مسلوب القوة، يعاين م  ال  باط وال خفاق. وقد دّعام  اه املعاين لاتبة 

، فيغليين ادلمّ.. جيرفين   يلَّ لت بأأشاك  ش ىتام   قوهل: )فريتد صويت ا  ركة الزنو  اليت تكرام

  خراب املدى، كنت وحدص طرحي النوى، مث  غص   قري ع  الألض ملقى(، لكامها 

فة. أأما لايح النيوة فهيي  ِّ لمز لقوى » راكت  ابطة تأأخا عني املتلقي ا ىل حدود ماكنية متقصام
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ىل كون الثولة والمتر  عادة الياكلة والطهر ا  د ع  واقّ تعيس. ويه لحي قوية قادلة ع  ا 

 لتعمام السكينة والهدوذ.  31«فاسد

ىل الأسف »ذكل بأأن  اللقطة العالية: -د      ؛ أأص 32«خنفض التفاع الاكمريا، جبع  زاويهتا ا 

ىل الأع .تكون الاكمريا منخف ة وتتام   ج  عدس هتا ا 

اليت اتكأت   تكويهنا الفين ع   اه التقنية السيامنئية قو  ال اتر م  الامنذج ال عرية      

 "يوسف وغلييس"   قصيدة "جتليات نيب سقط م  املوت سهوا":

نين أ خر الأنبياذ هباص اليالد،،  ا 

 .. ! ولكنين أأو  املرسلني

 تتخطفين وم ة م  سدمي السموات..

 جتابين حنو ا مقرا يتدىل ع  رشفة الكون..

 الكون.. يعل  للألض أأين )عيىسينفطر 

 ب  مرمي( أأرسص يب م  "سدوم" اخلطااي

  .              33 ..! ا ىل "سدلة" الصاحلني

ي يط ال اتر أ ةل التصوير بزاوية حتتية ليوجام  عدس هتا/ تين  حنو وميض م  سدمي     

الاكمريا  السموات العليا، وحبركة تصوير رسيعة يرتقي ال اتر فوق الزمان واملاكن ليرتك

للقالئ اذلص يتخطف   و ال خر وميض كثيف   السموات العال، وذكل يك يعل  بأأن  النيب 

 "عيىس ب  مرمي" أأرسص ب  ا ىل سدلة املنهتيى. 

فقد لصدت رسعة احلركة املمتدة   الأفحم  34«العروج  و اذل اب   الصعود»ومبا أأن 

ظهال  ال  ساس ابلر ية وال اثلة، وأأحاطت ال اتر هباةل م  القدس ية م  شأأهنا تعظمي  اب 

 القمية اليت حتتلها. 

هتادنت اللغة مّ الاكمريا لبسط مدايت شعرية تتيح للمعىن » كاا وابلفع  ال عرص      

الالتفاع أأع  ت  مس توى سطح التداو ، و اا بدوله أأي ا ميهد الطريحم أأمام أأنظمة 

ني املسافة بني  اا املعىن )اللغة( وبني التأأوي  ل جياد أأسس أأدبية م  شأأهنا أأن تعملع  تقن

 اليت فتح مساحة أأكرب م  امل ا دة.  35 «القدلة احللمية )الاكمريا(
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  م هد شعرص أ خر تتامج  عدسة الاكمريا حنو اخلالج م  بعيد، لتلتقط صولة لطائر      

  قيقي م  جنس أ خر،  و اللقلحم اذلص يرفرف عاليا   الساذ، يقو  ال اتر "معاشو

 قرول": 

 -عاليا يرفرف    

 حتت قوس قزح،    

 طائر اللقلحم الوليق. 

 يُ ايه أألوان الطيف،

 .36ابلأبيض والأسود  

ال طال الصولص للم هد مفتوح ع  ال ماكانت الفنية السيامنئية   تداخلها الأجنايس مّ     

الفنني ال عرص والت كييل،  ي  يهنض امل هد ع  صولة تت ّك أأل يهتا م  أألوان 

الطيف الس يعة اليت يتأألحم هبا قوس قزح، أأما طائر اللقلحم ابلأبيض والأسود فهو الرمس 

اّم   الأفحم التصويرص نولا وو جا.اليالز   تكل الأل    ية،  ي  ي 

ل بُنيت  تصوير اللقطة بزاوية حتت مس توى النظر، جبع  الطائر نواة اس تقطاب ونقطة تيؤام

نا. امِّ   ولها اخللفية أأتطى للقلحم ظهولا لفتا ولسوخا بي

 امتة:اخل
تجوا صولا اس تلهم ال عراذ اجلزائريون املعارصون ال ماكانت التقنية للاكمريا فأأن      

للأشخاص والأمكنة والأش ياذ واملواقف مبختلف الأبعاد واملسافات؛ لقطات قريية أأو بعيدة، 

جزئية أأو اكمةل، ساكنة أأو متلركة، ميك  أأن تعرض مبارشة أأو تظهر برتتيب لمزص، واللقطة 

ل مض  لغة النص، فهيي ل تكتسب أأ  معحم   ال عر اكللقطة   الفيمل متاما؛ حفُصها ل  يمت ا 

ل مض  س ياق املقطّ ال عرص  ي   لو اللكمة املنلى الصولص فتصيح شبهية تنمعىن ا 

 ابخلطاب السيامني   وظيفهتا امجلالية.
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