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 العدد ملف
  

 في عصر الدول واإلمارات الثاني الدراما التمفزيونية التاريخية
 مٕٕٕٓ – ٜٚٔٔ

 م(ٕٕٕٓمارس  ٕٙأوراق اليوم الدراسي )

 

 
 

 : كمية اآلداب -منتدل اإلبداع الثقافي 
بالتعاكف  ثقافية بقسـ المغة العربيةعقدت المجنة ال

 منتدل اإلبداع الثقافي في كمية اآلدابمع 
)الدراما  كمركز العمـ كالثقافة يكما دراسيا بعنكاف

التمفزيكنية التاريخية في عصر الدكؿ كاإلمارات 
الثاني(، في قاعة مؤتمرات كمية اآلداب في 
الجامعة اإلسالمية بغزة، كذلؾ ضمف فعاليات 

الشعر كالمسرح(، بحضكر رئيس قسـ  )أسبكع
المغة العربية د. باسـ البابمي، كرئيس منتدل 

 ، كد.كماؿ أحمد غنيـاإلبداع الثقافي أ.د. 
، كلفيؼ مف األساتذة خضر أبك جحجكح
 .كالمثقفيف كطمبة العمـ

تحدث رئيس قسـ المغة العربية د. باسـ البابمي 
في الجمسة االفتتاحية عف أىمية الدراسات 

لعممية في مجاؿ الدراما، ألنيا تثرم الحراؾ ا
الفني المحمي، كتغذيو بالمالحظات النقدية، 

 كالتكصيات التي تسيـ في تطكره.
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كبيف رئيس منتدل اإلبداع الثقافي أ.د. كماؿ 
أحمد غنيـ مفيكـ السيناريك كعالقتو الكطيدة 
بالدراسات األدبية المكاكبة لتطكرات العصر، 

عصر الدكؿ كاإلمارات الثاني، كأشار إلى مفيكـ 
الذم يمتد منذ نياية الحرب العالمية األكلى حتى 
يكمنا، كىك العصر الذم ظيرت فيو الفنكف 
القصصية كالدرامية الحديثة، كصارت تعد فف 

 العربية األكؿ في زماننا.
 

بنية كتناكلت دراسة الباحثة د. كفاء عكض اهلل )
االفغاني  الزمف في سيناريك مسمسؿ جماؿ الديف

(، كتناكلت دراسة الباحثة لألديب أحمد رائؼ
)جنسية كليد سيؼ كأثرىا عمى  شيماء أبك شقرة

مسمسؿ "التغريبة الفمسطينية"(، كتناكلت دراسة 
الكرتكف في الدراما )تكظيؼ  دعاء عابد

ا: التمفزيكنية  (، فيمـ يكنس عميو السالـ أنمكذجن
شخصية سناء زقكت )كتناكلت دراسة الباحثة د. 

كتناكلت دراسة ، األـ في مسمسؿ قيامة أرطغرؿ(
عبد القادر ) ك صالحبأتياني  الباحثة د.

 .(الجيالني في الدراما التركية المعاصرة

كفي نياية اليكـ الدراسي تمت بمكرة 
ضركرة  التكصيات، التي أكدت عمىالنتائج ك 

كبير دكر مف ليا  لماالدراما االىتماـ ب
قراءة  المتمقيف إلى عكدةك  بصرمال كثيؽالت  في

أفالـ كضركرة االىتماـ ب .مف خالليا التاريخ
 يابجير اإلالتأثي ألنيا تمتمؾ التاريخية الكرتكف

 احتياجات تمبيكما أنيا  ،فرادعمى سمكؾ األ
 إيجابية ف عاداتكتكك  يـ،خيالكتنمي  األجياؿ،

 كقيـ سميمة.
كأكدت تكصيات اليكـ الدراسي عمى أىمية 

 ظير مف خالؿ م، الذكالتاريخية لدينيةا لدراماا
كذلؾ يرجع  ليا، المتابعيفانجذاب مالييف 

ككنيا تالمس التاريخ القريب ك  ،لطبيعة األفراد
 .كالكاقع الذم يعايشكنومنيـ 

تمكيؿ اإلنتاج  كأكدت التكصيات عمى أىمية
التنكيع في الدراما ، كأىمية الدرامي الفمسطيني

 السياسيار الجانب ال يشترط إظيفالفمسطينية، 
مثؿ جكانب أخرل كيمكف المزج بينو كبيف  فقط،

اصة أك قضايا المرأة قضايا ذكم االحتياجات الخ
 .أك حصار غزة
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 مقدمة

 السيناريو والعصر: تحديد المفاىيم
 األستاذ الدكتور: كمال أحمد غنيم

 رئيس الرابطة األدبية 
 

يؾ الحمد لؾ يا رب كما ينبغي لجالؿ كج
كعظيـ سمطانؾ، أنت كما أثنيت عمى نفسؾ، ال 
أحصي ثناء عميؾ يا اهلل. كصٌؿ الميـ كسمـ كبارؾ 

بعو مف تسيدنا محمد، كعمى آلو كصحبو كمف عمى 
 عباد اهلل الصالحيف إلى يـك الديف، كبعد: 

يمكننػػػػا القػػػػكؿ ىنػػػػا مػػػػع لػػػػكيس ىرمػػػػػاف: إف 
السػػػػيناريك ىػػػػك مكضػػػػكع مكتػػػػكب بشػػػػكؿ يعػػػػد بمنزلػػػػة 

ط العممػػػػي بالنسػػػػبة لممخػػػػرج السػػػػينمائي. كىػػػػك التخطػػػػي
يخصػػػص لمتصػػػكير فػػػي شػػػكؿ سمسػػػمة مػػػف الفصػػػكؿ 
المصػػكرة. كتصػػبه ىػػذه الفصػػكؿ بعػػد لصػػقيا بػػبعض 
كبعػػد مزجيػػا بػػالمؤثرات الصػػكتية المناسػػبة كالمكسػػيقى 

 (.ُالتصكيرية ىي الفيمـ النيائي)
كقػػػػػػػد حاكلنػػػػػػػا فػػػػػػػي كتابنػػػػػػػا )عصػػػػػػػر الػػػػػػػدكؿ 

ى ذلػػػػؾ الفػػػػف الجديػػػػد كاإلمػػػػارات الثػػػػاني( أف نشػػػػير إلػػػػ
)السػػػػػػيناريك( الػػػػػػذم يسػػػػػػتحؽ االىتمػػػػػػاـ مػػػػػػف األدبػػػػػػاء 
كالنقػاد، فػػي محاكلػة لكضػػع النقػػاط عمػى الحػػركؼ فػػي 
مجاؿ ىكيتو األدبية المتنازع عمييا بػيف الفػف كاألدب. 
كقمنػػػػا: إف نػػػػص السػػػػيناريك مػػػػف خػػػػالؿ كجيػػػػة النظػػػػر 
الجديػػػدة التػػػي نتبناىػػػا مػػػا ىػػػك إال نػػػص أدبػػػي يسػػػتحؽ 

شػػأف نػػص المسػػرحية التػػي حسػػـ النػػاس االىتمػػاـ بػػو 

                                                 
( ىيرمػػػػػافس لػػػػػكيس، األسػػػػػس العمميػػػػػة لكتابػػػػػة السػػػػػيناريك، ترجمػػػػػة  ُ)

، دمشؽ، منشكرات كزارة الثقافة،   .ٗ، َََِمصطفى محـر

أمرىـ في اعتبارىا مف األدب، لعػدة أسػباب، منيػا أف 
السػػيناريك ال يكػػاد يختمػػؼ فػػي خطكطػػو العريضػػة مػػع 
الركايػػة كالمسػػرحية مػػف حيػػث العناصػػر الفنيػػة األكليػػة 
التػػػػػػػػػي يتكػػػػػػػػػٌكف منيػػػػػػػػػا: "األحػػػػػػػػػداث، كالشخصػػػػػػػػػيات، 

 كالصراع، كالحكار، كالزماف، كالمكاف...". 
مالمػػػػػه السػػػػػرد الركائػػػػػي كالتعميمػػػػػات  كتبقػػػػػى

المسػػػرحية عػػػف كصػػػؼ سػػػمكؾ األشػػػخاص كصػػػفاتيـ 
النفسػية كالماديػة لحظػػة الظيػكر عمػػى خشػبة المسػػرح، 
متباينػػػػة فػػػػي تقػػػػارب ال يخفػػػػى مػػػػع التفاصػػػػيؿ الدقيقػػػػة 
المكٌكنػػػػػة لمقطػػػػػػات كالمشػػػػػػاىد فػػػػػي السػػػػػػيناريك ضػػػػػػمف 
متغيراتو كتقاناتو الخاصة، مػع مراعػاة الفػركؽ الدقيقػة 

جميػػع العناصػػر التػػي ذكرنػػا، كلعػػؿ األمػػر يبقػػى  بػػيف
مستغربا كنحف نترؾ ميدانا أدبيػا فسػيحا نيبػا ليػكاة أك 
محتػػرفيف بعيػػديف عػػف سػػمة األدب التػػي تجػػذبيـ إلػػى 
التسامي بعمميـ، كتضعيـ في السياؽ الصػحيه الػذم 

 ينبغي أف يككف. 
ثـ أليس ىذا ىك حػاؿ خطػاب عصػرنا الػذم 

عيػػػػا أف تعتمػػػػي عػػػػرش األدب تكػػػػاد الػػػػدراما بكافػػػػة أنكا
فيو؟ كىؿ كاف امػرؤ القػيس أك بػديع الزمػاف اليمػداني 
سػػينتظراف العػػراؾ الػػدائر قبػػؿ أف يخكضػػا معتػػرؾ فػػف 
أدبي قادر عمى تحقيؽ الكثير مما طمحا إليو؟ دعكنػا 
نحتضػػػف ىػػػذا الفػػػف، كنمنحػػػو مػػػف ثقافتنػػػا مػػػا يسػػػاعده 
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عمػػػػػػى البقػػػػػػاء كالتػػػػػػألؽ ضػػػػػػمف شػػػػػػركطنا الحضػػػػػػارية 
 السامية.   كمفاىيمنا

مف شكمو  يقـك السيناريك عمى تحكيؿ النص
كتخييؿ كرمزية إلى  بما فيو مف سردية المقركء
 بمنه كذلؾ المتحرؾ،ك  المرئي الشكؿ

حياة ضمف إطار الصكرة السينمائية،  الشخصيات
كيعتمد عمى تقديـ الحكاية مف خالؿ تفكيؾ 
عناصرىا إلى حركة كصكرة ككممة، يسيؿ أف 

المخرج كالقائمكف عمى تنفيذ الفيمـ أك  يتعامؿ معيا
 المسمسؿ.

كنحف نميؿ إلى ما يراه بعض النقاد 
كالعامميف في مجاالت السينما كالتمفاز كاإلذاعة مف 
اعتبار السيناريك نكعان أدبيان، يتميز عف الفنكف 
األدبية المشابية لو مع كجكد القكاسـ المشتركة بينو 

مايز الركاية عف كبينيا بشكؿ كبير، تماما كما تت
القصة القصيرة كعف المسرحية. كممف ذىبكا إلى 

 (بيال باالش)ذلؾ الرأم كاتب السيناريك المجرم 
صاحب كتاب "نظرية الفيمـ" في قكلو: السيناريك ىك 
شكؿ أدبي مستقؿ كمف نكع خاص، مثمما ىك الحاؿ 

 بالنسبة لممسرحية المكتكبة.

 بككقد ذىب آخركف لرأم آخر، منيـ عمي أ 
ة لمسيناريك ر يكبشادم الذم يرل أف األىمية ال

باعتباره األساس ألم فيمـ ال تمنحو االستقاللية، فيك 
عمؿ غير مكتمؿ كال قيمة لو دكف تنفيذه، كتحكيمو 
إلى فيمـ. كيرل أف السيناريك يختمؼ عف النص 
المسرحي الذم يمكف أف ييطبع كينشر بمعزؿ عف 

 باط بعممية التنفيذ..تنفيذه عمى المسرح، أك دكف ارت
كتمؾ الرؤية في اعتقادم ليست دقيقة جدا  

ذلؾ أنيا تنطبؽ عمى النصكص المسرحية، التي 
مجرد  -إف لـ يكف كميـ  -يعدىا معظـ النقاد 

مشاريع مسرحية، كتبقى مثؿ الدمى ال حياة فييا إال 

عندما يقـك الفنانكف بتجسيدىا عمى خشبة المسرح. 
يست مقصكدة، إذ يحسب إضافةن إلى مغالطة ل

أصحاب الرؤية الثانية أف أدبية السيناريك تيقاس 
بطباعتو عمى ىيئة كتاب أك تقبؿ الناس لقراءتو 
بشكؿ خاـ بعيدا عف التنفيذ الفني، كذلؾ بالتأكيد 
ليس ىك المقصكد ألف المسرحيات المطبكعة تعاني 
مما قد يعانيو السيناريك المطبكع، المقصكد ىك 

ناريك لمعناصر الفنية األدبية ذاتيا التي امتالؾ السي
تمتمكيا القصة بأنكاعيا كالمسرحية بمدارسيا، 
فالسيناريك نص أدبي مف حيث مككناتو األساسية 
قبؿ تنفيذه مع االعتقاد الكامؿ بتأثير مقكمات تنفيذه 
عمى آلية كتابتو، كمف حقو أف يمتمؾ خصائصو 

طبيعة عرضو البنيكية المستقمة المنبثقة مف طبيعتو ك 
كآلياتيا، فالقصة القصيرة استقمت عف الركاية 
بخصائص منبثقة مف كينكنتيا كطبيعة قراءتيا. كال 
شؾ أف ذلؾ الزعـ يثرم السيناريك كيكسع دائرة 
الميتميف بكتابتو مف المختصيف بالمغة كآدابيا، الذيف 
يمتمككف الحس الجمالي الذم يحفظ لألدب بشكؿ 

 انتو.عاـ ركنقو كبياءه كمت

التمفزيكنية مف أكثر أشكاؿ  الدراما كتعد
الفنكف تأثيران في الجماىير ذلؾ أنيا تمتمؾ دكرنا في 
تكجيو سمكؾ األفراد نحك فعؿ اجتماعي معيف، قد 

الة الكاتب يككف إيجابيان كقد يككف سمبيان، كفؽ رس
كمنفذك العمؿ، كىي تنجه بشكؿ كبير في جذب 

 الجماىير.

كالمكضكعات التاريخية مكضكعات تصمه 
لمدراما التميفزيكنية، خصكصا عندما تكتسب السمت 
الفني الذم يقنع المشاىد بما يحممو مف رسائؿ 
تتفاعؿ مع الكاقع المعيش، كتجعمو قريبا مف حياتو 

مف تحديات، كما يعتمؿ اليكمية، كما يكاجيو فييا 

https://kenanaonline.com/users/daliagamal2002/tags/81841/posts
https://kenanaonline.com/users/daliagamal2002/tags/81841/posts


 يثلافإلابداع ال مىتدي
 

 6 غزةالجامعة اإلسالمية ب -كلية اآلداب في منتدى اإلبداع الثقافي                                                                

2 
14/04/2022 

فييا مف صراعاتس كؿ ذلؾ بشكؿ جمالي غير 
مباشر، دكف أف يتحكؿ العمؿ إلى كثيقة تاريخية، أك 

 نسخ كربكني مف الكاقع.

مع العمـ أف التاريخ يجمع بيف الباحث 
المؤرخ، كالمؤلؼ الدرامي، مع اختالؼ الكسيمة 

 ،كزاكية الرؤية، ينظر المؤرخ إليو عمى أنو حقيقة
ألف ىدفو ىك حفظ  سحتاج منو إلى تقديمو بحياديةت

ب الدرامي إلى التاريخ باعتباره الماضي، كينظر الكات
ف مادة خاـ تحتاج إلى معالجة إبداعية، يضفي م

 عمييا رؤيتو الفنية النابعة مف ذاتو.

كانطالقان مف تمؾ المقدمات، أردنا أف نسمط 
صر الضكء عمى األعماؿ الدرامية التاريخية في ع

ـ حتى يكمنا ىذا، ُُٕٗالدكؿ كاإلمارات منذ عاـ 
حيث تعتني أكراؽ اليـك الدراسي بالبناء الدرامي الذم 
بينيت عميو تمؾ األعماؿ الفنية، كمقاربتيا بغرض 
الكصكؿ إلى مككناتيا، كتحديد العناصر الدرامية 

ظيار الجماليات التي تخممتيا.  فييا، كا 

نكاف كال شؾ أف النصؼ الثاني مف الع
)عصر الدكؿ كاإلمارات الثاني( يحتاج إلى تكضيه، 
ذلؾ أنو عرؼ باسـ األدب الحديث كالمعاصر، كفي 

مصطمه )األدب العربي المعاصر( اعتقادم أف 
مصطمه يحاكؿ أف يجد لو مكانا بيف العصكر 
األدبية المتتابعة منذ الجاىمية إلى اآلف، كىك 

ي مصطمه مراكغ يكاد ينسحب عمى كؿ أدب عرب
في كؿ عصر مف زاكية الرؤية اآلنية، ككنا حتى 
فترة قريبة نقكؿ إنو ال يعمـ أحد مف الناس ماذا يمكف 
أف ييطمؽ عميو في العصكر التالية. خصكصا كنحف 
نرل عدة تيارات أدبية تجتاح ىذا العصر منذ الربع 
األكؿ مف القرف الماضي )القرف العشريف(، كىك 

فنكف أدبية نمت  عصر يتميز بانفتاح عجيب عمى
 كنضجت كتقمبت فيو ضمف عدة معطيات.

ككنت كما زلت أتعامؿ مع العصر الحديث 
كاألدب العربي المعاصر كفؽ التقسيـ الجمالي، 
حيث إنو كفؽ المتغيرات الجمالية التي بدأت في 
أكاخر العصر العثماني، بنشكء ركح تجديدية في 
الشعر بدأت مع محمكد سامي الباركدم، كركح 

جديدية عمى صعيد المسرح كالقصة بدأت ت
ـ في المسرحية البشرية ُّْٖإرىاصاتيا مف عاـ 

األكلى التي نيفذت في أريحا بفمسطيف... كصؿ 
ـ بدأت ُْٕٖخبرىا كلـ يصؿ نصيا، كفي عاـ 

رحمة المسرح البشرم الذم كصمنا خبره ككصمت 
نصكصو مع ماركف النقاش كزمالئو الذيف اضطركا 

طؽ النفكذ العثماني حتى يتحقؽ ليـ لمرحيؿ مف منا
النشاط األكثر فعالية. كتمؾ الفترة الزمنية مف أكاخر 
العيد العثماني حتى بداية عصر الدكؿ كاإلمارات 
الثاني كانت تستحؽ الرصد تحت اسـ "األدب 
الحديث" ألنيا تمثؿ مرحمة انطالؽ تاريخ العرب 
الحديث، حيث شيدت تغيرات سياسية كفنية تسمه 

 فرادىا ضمف ذلؾ االسـ.بإ
كما شيده مف  ُْٕٗكلعؿ مجيء عاـ 

تغير جمالي عمى صعيد انتشار شعر التفعيمة كبداية 
مرحمة الكاقعية الفنية كانتياء مرحمة الركمانسية، مٌثؿ 
جزءا ال يستياف بو مما اصطمه الناس عمى تسميتو 

 باألدب المعاصر.
كالتقسيـ الذم ذكرتيو جمالٌي أكثر منو 

، أما بالنسبة لمتقسيـ السياسي فإنني أرل سياسي
اعتماد أكائؿ القرف السادس عشر بداية العيد 
العثماني، ذلؾ أف الكطف العربي خضع منذ مطمع 
القرف السادس عشر لسيطرة الدكلة العثمانية، ككاف 
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ذلؾ بعد انتياء عصر الدكؿ كاإلمارات األكؿ الذم 
يا دكؿ اشتمؿ عمى دكلة المماليؾ التي تزامنت مع

أخرل، كصكالن إلى نياية العصر العثماني المتمثؿ 
في سقكط الخالفة العثمانية بعد الحرب العالمية 

 األكلى كاتفاقية سايكس بيكك. 
كتيعٌد تمؾ النياية بداية العصر الحديث، أك 
ما يجب تسميتو بعصر الدكؿ كاإلمارات الثاني، ألف 

ار ثـ مظاىر تفكؾ الدكلة العثمانية كبدء االستعم
التحرر الشكمي في منتصؼ القرف العشريف 
كاستمرارية التبعية لالستعمار كتحكمو في مصائر 
الدكؿ كاإلمارات التي تزداد أعدادىا بازدياد تفككياس 
تمؾ المظاىر ال تحمؿ سكل مالمه عصر الدكؿ 
كاإلمارات الثاني قياسان عمى ما سيمٌي بعصر الدكؿ 

شكقي ضيؼ رحمو كاإلمارات األكؿ، الذم ابتكره 
اهلل، كال مشاٌحة في المصطمه ألف العصر العباسي 
انقسـ لعصريف... خصكصا أف حضكر الخميفة 
العباسي في العصر الثاني كاف رمزيان، كما أف 
حضكر الخالفة العثمانية كاف رمزيا في العقكد 

 . ُِّٗاألخيرة ليا قبؿ انتيائيا بشكؿ رسمي عاـ 
الدكؿ كنت كال زلت في كتابي )عصر 

كاإلمارات الثاني( الذم صدرت منو سبع طبعات ال 
أدعي القدرة عمى اإللماـ بكؿ ما يحتكيو عصر 
الدكؿ كاإلمارات الثاني مف إبداعات كأجناس أدبية 

مختمفة، بؿ حاكلت جمع بعض األكراؽ النقدية 
كاألدبية في ممؼ كاحد يجمع بينيا رابط المعاصرة، 

ة مف صفحات ليككف ىذا الكتاب صفحة متكاضع
ممؼ زاخر، يطمه إلى االتساع كالشمكؿ يكما ما 
كفؽ منيجية د. شكقي ضيؼ في التأريخ لعصر 
الدكؿ كاإلمارات األكؿ. كاليـك نسعى إلى تحقيؽ ذلؾ 
الطمكح مف خالؿ أبحاث إخكة أعزاء جمعنا بيـ 
القدر الجميؿ لمحاكلة سبر أغكار ذلؾ العصر مف 

مارات كممالؾ العرب في ىذه  خالؿ تتبع دكؿ كا 
المرحمة الحرجة مف تاريخ أمتنا، عبر أجزاء متعاقبة، 
تستعرض تاريخ الشعر العربي كسمات تطكره 
كبعض أعالمو، كأسأؿ اهلل عز كجؿ أف يككف ذلؾ 
مقدمة أكسع لتأريخ أكبر كتحميؿ أعمؽ لتمؾ المرحمة 
، كقد أنجزنا  التي نعايش جزءا كبيرا منيا اليـك

خالؿ رصد الكاقع السياسي المرحمة األكلى مف 
كالحضارم لتمؾ الدكيالت، كفف الشعر كمالمه 
التطكر كأبرز الشعراء، كالفف القصصي بنكعيو 
الركاية كالقصة القصيرة كالمسرحية، كنسير اليـك 
بخطكات كاثقة نحك رصد فف السيناريك ضمف فريؽ 

 يكمؿ المشكار.
 كاهلل نسأؿ أف يكتب لنا السداد كالتكفيؽ.

 مـال أحمد غنيمأ.د. ك
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 بنية الزمن في سيناريو مسمسل جمال الدين االفغاني لألديب أحمد رائف
 د. وفاء عوض اهلل

 

 مقدمة:

الفف الدرامي أقدـ الفنكف األدائية التي عرفيا 
اإلنساف كأنبميا جميعان، كىي كسيمة مف الكسائؿ 
األدبية الميمة التي تساعد في تكضيه المكاقؼ 

فنية كتجسيدىا، مف خالؿ عناصرىا األدبية كال
التمفزيكنية مف أكثر  الدراما الدرامية األساسية، كتعد

أشكاؿ الفنكف تأثيران في الجماىير لما ليا مف دكر 
في تكجيو سمكؾ األفراد نحك فعؿ اجتماعي معيف، 

يككف إيجابيان كقد يككف سمبيان، كما أنيا تعمؿ  قد
عمى جذب اىتماـ الجماىير لمتابعتيا كالحرص عمى 
مشاىدة العمؿ الدرامي مف بدايتو كحتى نيايتو، 
خاصة كأف عنصر الصكرة المتحركة الجذابة ىك 

 العامؿ الرئيس ليا.

ىذاس كلمزمف أثر كبير في الفنكف األدبية، 
اني، فيك زمف التجارب كالزمف األدبي زمف إنس

كالصراعات، زمف االنفعاؿ كاالستقرار، "كىك مف 
العناصر األساسية التي يقـك عمييا فف القص، فإذا 

لك صنفنا الفنكف إلى  -كاف األدب يعتبر فنان زمنيان 
فإف القص ىك أكثر األنكاع  –زمانية كمكانية 

. كيرل "بحراكم" أف "الزمف (ِ)األدبية التصاقان بالزمف"
ىك العنصر األساسي لكجكد العالـ التخيمي نفسو... 
كلو األسبقية في األدب عمى الفضاء الركائي 

 المعركض ، لذلؾ قيؿ بأف التحديات الزمنية 

 
                                                 

 (.ِٔقاسـ، بناء الركاية )ص (ِ)

 

 
لكضعية الحكي أكثر أىمية مف التحديات 

 .(ّ)المكانية في الركاية"

انطالقان مف ىذه المقدمات، يسمط البحث 
ما التاريخية الدينية، الضكء عمى أحد أعماؿ الدرا

كالتي كاف ليا حضكر متميز عمى الصعيد العربي 
لألديب أحمد رائؼ، كىك "مسمسؿ جماؿ الديف 
األفغاني" الذم يجسد حياة أحد العمماء المسمميف، 
ككفاحو ضد االستعمار، في كافة محطات حياتو. 
كقد جاء نص السيناريك مطبكعا في مجمديف 

د تـ تنفيذه كفؽ ضخميف يقارب ألؼ صفحة، كق
السيناريك في ثالثيف حمقة. كييعنى البحث بجانب 
بنية الزمف في ىذا العمؿ الفني، كمقاربتو كتقناتو 

 بغرض إظيار الجماليات التي تخممتيا.

                                                 
 (.ْْبحراكم، بنية الشكؿ الركائي )ص (ّ)

https://kenanaonline.com/users/daliagamal2002/tags/81841/posts
https://kenanaonline.com/users/daliagamal2002/tags/81841/posts
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 ثانيًا: أىمية البحث

إضافة معرفية لبعض جكانب الفف التمفزيكني  .ُ
عامة، كالدراما التاريخية خاصة فيما يخص بنية 

 يا.الزمف في

أىمية الدراما التمفزيكنية، كقدرتيا عمى التأثير  .ِ
 أكثر مف غيرىا مف الفنكف األدبية.

إثراء المكتبة العربية بمثؿ ىذه المكاضيع لتككف  .ّ
 نقطة انطالؽ لدراسات أخرل مستقبمية.

 أىداف البحث

بياف بنية الزمف في سيناريك "مسمسؿ جماؿ  .ُ
و مع الديف األفغاني"، كدراسة مدل ترابطو كتآلف

 عناصر البناء الدرامي األخرل.

إظيار تقنات الزمف المختمفة، ككيفية تكظيفيا  .ِ
 داخؿ السيناريك.

إبراز مظاىر التطكر الفني في بناء الدراما  .ّ
 التمفزيكنية خاصة فيما يتعمؽ بعنصر الزمف.

 منيج البحث

اتبع البحث المنيج الكصفي التحميمي، مف 
ناريك مسمسؿ خالؿ تحميؿ بنية عنصر الزمف في سي

ظيار ما فيو مف جماليات،  جماؿ الديف األفغاني، كا 
 مع االستفادة مف المناىج النقدية األخرل المختمفة.

 مفيوم الزمن:

الزمف ىك شيء أشبو بالزئبؽ يصعب 
اإلمساؾ بو، نشعر بمركره ككجكده، كال نستطيع 

، "كفي كؿ حاؿ ال نرل الزمف (ْ)إدراكو بحكاسنا
ال بعيف المجير أيضان، كلكننا بالعيف المجردة، ك 

                                                 
 (.ٕٗأيكب، الزمف كالسرد القصصي )ص (ْ)

نحس آثاره تتجمى فينا، كتتجسد في الكائنات التي 
 .(ٓ)تحيط بنا"

يعرؼ الزمف لغة بأنو: "اسـ لقميؿ الكقت 
ك"أزمف  (ٔ)ككثيره. كالجمع أزماف كأزمنة كأزمف"

بالمكاف: أقاـ بو زمنان. كالشيء طاؿ عميو الزمف. 
كقت قميمو يقاؿ: مرض مزمف كعمة مزنة. كالزماف: ال

 .  (ٕ)ككثيره. كيقاؿ السنة أربعة أزمنة: أقساـ كفصكؿ"

كيعرؼ الزماف اصطالحان بأنو "العصر أك 
المرحمة التي تدكر فييا أحداث القصة أك الركاية، 
كىك عنصر رئيس في الركاية التقميدية، كغير ذم 

. كما يعرؼ بأنو: (ٖ)شأف في الركاية الجديدة"
ة المتتابعة كفؽ منظكمة "صيركرة األحداث الركائي

لغكية.. معينة.. بغية التعبير عف الكاقع الحياتي 
 .(ٗ)المعيش، كفؽ الزمف الكاقعي أك السيككلكجي"

 أنواع الزمن:

كييقسـ الزماف إلى نكعيفس الزمف الخارجي 
 :(َُ)كالزمف الداخمي، كذلؾ كما يمي

 الزمن الخارجي: -ٔ

 يشتمؿ الزمف الخارجي عمى نكعيف:
ة: كىك الزمف الذم كتب في النص زمف الكتاب -

األدبي، كىك زمف تاريخي، يحمؿ ىذا الزمف مع 
 الظركؼ كالمالبسات التي كتب فييا الكاتب.

زمف القراءة: كيتعمؽ بالقارئ، كىك زمف استقباؿ  -
العمؿ األدبي، كالقارئ اليـك غير القارئ 

                                                 
 (.ُٗٗمرتاض، في نظرية الركاية )ص (ٓ)
 (.ِّْ-ِّّ، ّالفيركزآبادم، القامكس المحيط )ج (ٔ)
 (.َُْ، ُالمعجـ الكسيط )ج (ٕ)
 (.ُٔٗحجازم، معجـ المصطمحات المغكية )ص (ٖ)
 (.ِْالقصراكم، الزمف في الركاية العربية )ص (ٗ)
 (.ِّٓ-ِّْغنيـ كرياف، تشكيؿ الزمف في الركاية )ص (َُ)
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التقميدم، فيك يعيد بناء النص مرة أخرل 
 بقراءتو.

 :الزمن الداخمي -ٕ

ىك الزمف الكاقع داخؿ النص، كيسميو الباحثكف 
بالزمف التخيمي، كىك ما ييـ في البحث القائـ عمى 
النصكص األدبية، كما تنتجو مف عالـ متخيؿ، 
يحكمو زمف أنتجتو ىذه النصكص، كىك يشتمؿ 

 عمى:

زمف القصة: كىك زمف المدة الحكائية في شكميا  -
ي ما قبؿ الخطابي، أم زمف أحداث القصة ف

 عالقتيا بالشخصيات األخرل.

زمف الخطاب أك السرد: كىك الزمف الذم  -
يتعطى فيو القصة زمنيتيا الخاصة مف خالؿ 
الخطاب الذم تبرزه العالقة بيف الراكم كالمركم 

 لو.

زمف النص: كىك الزمف الذم يتجسد مف خالؿ  -
الكتابة التي يقـك الكاتب بيا في لحظة مختمفة 

ب، كالتي مف خالليا عف زمف القصة أك الخطا
 يتجسد )زمف الكتابة(، ك)زمف القراءة(.

 الترتيب الزمني لألحداث:

تعد المفارقات الزمنية مف أبرز البناء 
الدرامي، فيي تقـك عمى كسر خطية الزمف 
كالتالعب في أنظمتو، كقكانينو الطبيعية، كتتشكؿ 
المفارقات الزمنية مف ثالث عالقات أساسية تربط 

 :(ُُ)صة كزمف الخطاب، كىيبيف زمف الق

عالقة الترتيب الزمني بيف تتابع األحداث  -ُ
في المادة الحكائية، كبيف ترتيب الزمف 

 الزائؼ كتنظيماتيا في الحكي.

                                                 
 (.ُٓجنيت، خطاب الحكاية )ص (ُُ)

عالقة الديميكمة المتغيرة بيف ىذه األحداث  -ِ
أك المقاطع الحكائية، كالمدة الزائفة طكؿ 
النص، كعالقتيا في الحكي: عالقة السرعة 

 كضكع مدة الحكي.التي ىي م

عالقة التكاتر: بيف القدرة عمى التكرار في  -ّ
 القصة كالحكي معان 

 أواًل: الترتيب

ييقصد بالترتيب الترتيب الزمني لألحداث 
بحسب تكالييا في القصة ال بحسب حدكثيا في 

. "فإما أف يككف (ُِ)منطؽ الكاقع، أم في تجمييا
استرجاعان ألحداث ماضية أك استباقان ألحداث 

 .(ُّ)حقة"ال

 االسترجاع -

يككف االسترجاع بذكر حدث سابؽ مؤخران، 
كقد يكشؼ عف ماضي عنصر ميـ مف عناصر 
الحكاية، أك يسد ثغرة في النص القصصي كأف 
يذٌكر بأحداث ماضية سابقة لمسرد، أك يعيف السارد 
عمى عقد مكازنة بيف ماضي شخصياتو كحاضرىا، 

 . (ُْ)التغيرلبياف ما أصابيا مف تغير أيان كاف ىذا 

 :(ُٓ)كاالسترجاع  أنكاع

استرجاع خارجي: يعكد إلى ما قبؿ بداية  -ُ
 القصة.

استرجاع داخمي: يعكد إلى ماض الحؽ لبداية  -ِ
 القصة قد تأخر تقديمو في النص.

 استرجاع مزجي: كىك ما يجمع بيف النكعيف. -ّ

                                                 
 (.ُُْجالب، بنية الزمف السردم )صال (ُِ)
 (.ٖٖبك غرة، تحميؿ النص السردم )ص (ُّ)
 (.ِٖالمرزكقي كشاكر، مدخؿ إلى نظرية القصة )ص (ُْ)
 (.ْٓقاسـ، بناء الركاية )ص (ُٓ)
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كما يؤدم االسترجاع أدكران ميمة في النص األدبي، 
 منيا:

 مة في النص األدبي.سد الثغرات الحاص -ُ

تحقيؽ التكازف داخؿ العمؿ األدبي مف خالؿ  -ِ
 كسر خطية الزمف الحاضر.

إضاءة جكانب ماضية مف حياة الشخصية في  -ّ
النص األدبي سكاء كانت شخصية جديدة أـ 
شخصية اختفت كظيرت مف جديد الستكماؿ 

 صكرتيا.

كشؼ التطكرات كالتغيرات الحاصمة في  -ْ
رىا مف خالؿ الشخصية بيف ماضييا كحاض

 .(ُٔ)المقارنة بيف الكضعيف

كاف السبب الرئيس في بعض االسترجاعات 
التي جاء بيا المؤلؼ إلظيار بعض الجكانب مف 
حياة الشخصيات، مفسرة الكاقع كالحاضر الذم 
تعيشو الشخصية. فيذا عارؼ أبك تراب يسترجع ما 
حدث معو في الماضي مف تشريد كأىكاؿ بسبب 

 عف جكانب مف شخصيتو.اإلنجميز، كاشفان 

 (ُٕ)عارف: كنت من قادة أىل الحرب ىناك..

بيذا الحديث مع زىراء عاد عارؼ أبك تراب 
إلى الماضي، ليسرد تفاصيؿ كقائع حدثت في حياتو 
في ضرب مف المفارقة، فعارؼ الخائؼ اآلف، كاف 
مقاتالن مقدامان، كبالرغـ مف التبايف بيف الحالتيف إال 

رابط مشترؾ يصؿ ما بيف الزمنيف أف ىذا التبايف لو 
فقد كانت الحالة الثانية نتيجة لألكلى، ككشفت لنا 
األحداث عكامؿ أخرل أدت إلى خكؼ "عارؼ" كىك 

 انتمائو إلى جماعة "أـ القرل" سران.

                                                 
 (.ّٖالمرزكقي كشاكر، مدخؿ إلى نظرية القصة )ص (ُٔ)
 (.ُْٖ، ُرائؼ، جماؿ الديف )ج (ُٕ)

كمف االسترجاع الخارجي أيضان، قكؿ "ثريا" 
 لعارؼ:

ثريا: خمسون جنديًا واحدًا بعد اآلخر.. أنا ال 
 .(ُٖ)اج يا عارفأصمح لمزو 

جاء االسترجاع ىنا ليفسر سبب رفض ثريا 
الزكاج مف عارؼ، فقد سمب الفرنسيكف شرفيا، كألقى 
الضكء عمى جانب مف معاناة أىؿ المغرب مف 
الفرنسييف، كما يفسر سبب خركج الشيخ عبد الحكيـ 

 كابنتو مف كطنيـ.

كمف االسترجاع الخارجي الذم يسمط الضكء 
 جماؿ الديف" قكلو:عمى جزء مف حياة "

جمال: أتيت ىذه البالد صبيًا.. درست في مدارسيا 
العموم الحديثة من رياضة وفمك وطب 
 وكيمياء.. والتقيت فييا ببعض العمماء.

(ُٗ) 

في ىذا الحكار استرجع جماؿ الديف جانبان مف 
حياتو كىك صبي، كتمقيو العمـ في اليند، مبينان سعيو 

قمو في البالد بعد في طمب العمـ كىك صغير، كتن
 عزؿ كالده عف كالية )ننكرىار(.

كقد يأتي استرجاع الماضي لتسميط الضكء 
عمى محطات محددة، ككقائع في فترة زمنية، لتكثيقيا 
ضمف السيناريك، فمكضكع السيناريك في األصؿ 
تاريخي إسالمي. كبالتالي ال بد مف تأريخ الحكادث 

كثر ىذا النكع كالكقائع اليامة في فترة معينة، كقد 
مف االسترجاع في السيناريك، كمف ذلؾ، يقكؿ 

 "محمد رفيؽ" مخاطبان شير عمي:

                                                 
 (.َُْ، ُالمرجع السابؽ )ج (ُٖ)
 (.َُْ، ُالمرجع نفسو )ج (ُٗ)
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محمد رفيق: ال تنس أحداث الثورة في عام 
.. قتل المعتمد البريطاني.. وأفنى ٔٗٛٔ

أكثر من سبعة عشر ألف جندي إنجميزي 
في الكمين الذي نصبو الثوار في )خورد 

 .(َِ) كابول(

 مي" مخاطبان "مايكؿ ديكرم":كما يقكؿ "شير ع

شير: وقد حافظ أبي عمى عيده معكم.. ولم يتحرك 
نحوكم بأذى.. قامت ثورة اليند عام 

فمم يتدخل فييا، وآثر  ٚ٘ٛٔ
 .(ُِ)السكوت

جاءت ىذه االسترجاعات إلظيار القكة التي 
كانت تتمتع بيا بالد األفغاف، كبقائيا عصية عف 

ي الدفاع عف اإلنجميز كصمكد مقاتمي القبائؿ ف
بالدىـ، حتى ىادنيـ "شير عمي" الذم كاف  يرل أف 
صداقتيـ، لف تضر بؿ ستفيد البالد، إال أف اإلنجميز 
تمكنكا مف البالد بالخديعة حتى أصبحكا اآلمر 

 الناىي!

 كمف االسترجاع الخارجي أيضان:

أعظم: ما إن عممت بخبر جمعية )أم القرى( حتى 
في بالد أنشأت ليا فرعًا قويًا ىنا 

 .(ِِ)األفغان

استرجاع إلنشاء جمعية )أـ القرل( التي 
أسسيا جماؿ الديف، كىدفو أف يظير أف إنشاء )أـ 
القرل( كاف لو أثره في جميع البالد، كيقكؿ أعظـ 

 أيضان مخاطبان حسف شاه:

                                                 
 (.َّ، ُرائؼ، جماؿ الديف )ج(َِ)
 (.َُْ، ُالمرجع السابؽ )ج (ُِ)
 (.ُِٗ، ُالمرجع نفسو )ج (ِِ)

أعظم: ... أنشأىا ليجمع المسممين عند القبمة في 
الكعبة ىناك بمكة.. من كل قطر 

متقون في الحج يناقشون مجموعة.. ي
 .(ِّ)أمور المسممين

فعمى الرغـ مف أف السيناريك لـ يتناكؿ  
الكقت الذم أنشئت فيو الجمعية، إال أف أثرىا كاف 
ظاىران خاصة في المحطة األكلى مف السيناريك كىك 

 العكدة إلى كابكؿ.  

كفي استرجاع خارجي لتكثيؽ الكقائع 
 اطبان الخديك:التاريخية أيضان، يقكؿ ستانتكف مخ

ستانتون: يا أفندينا لو حسبنا حسبة بسيطة 
واستعرضنا ىذه الديون منذ بدأت لوجدناىا 
كالتالي.. في عام أربعة وستين بالجنيو 
المصري حوالي ستة من الماليين.. وفي 
عام خمسة وستين حوالي ثالثة ماليين 
ونصف.. وفي عام سبعة وستين حوالي 

وستين اثني مموينين.. وفي عام ثمانية 
 .(ِْ) عشر مميونًا..

أظير ىذا االسترجاع حجـ الديكف الكبيرة 
التي بدأت تتضاعؼ عمى الخزينة المصرية، كالتي 
تعد السبب الرئيس لمتدخؿ األجنبي في مصر، كما 
أظيرت إطالع اإلنجميز عمى كؿ تفاصيؿ ىذه 
الديكف، كىذه المعمكمات ميمة داخؿ السيناريك لبياف 

 ، كتكثيقيا تاريخيان.تطكر األحداث

ككاف الحضكر الفني لالسترجاع الخارجي في 
بعض المكاضع بمثابة مشعؿ يضيء بو الكاتب 
دىاليز حياة الشخصيات، ككأنيـ يحاكلكا التخمص 

                                                 
 (.ُّٓ، ُالمرجع نفسو )ج (ِّ)
 (.ْٗ، ِرائؼ، جماؿ الديف )ج(ِْ)
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مف الكاقع المرير باسترجاع الماضي المضيء، 
ليعطييـ دافعان لممستقبؿ، كمف ذلؾ استرجاع "محمد 

 د التي حققكىا.عبده" لماضي األمة كاألمجا

محمد عبده: ىذه األمة التي تتكمم عنيا قد حمت 
اإلسالم من أعدائو الذين تكالبوا عميو.. 
أبناؤىا استطاعوا أن يردوا كيد الصميبيين 
في حطين.. وىزموا التتار في عين 

 (ِٓ)جالوت..

أما االسترجاع الداخمي فمـ يأخذ الزخـ الذم 
لسيناريك حظي بو الخارجي، كيرجع ذلؾ لطبيعة ا

الذم يميؿ إلى االبتعاد عف تكرار األحداث، كىك 
عبارة عف رجعات يتكقؼ فييا تنامي السرد صعكدا 
مف الحاضر نحك المستقبؿ ليعكد إلى الكراء ، كفي 
الغالب كاف استرجاعان مشكبان باألسى كالحزف، 
تستذكر فيو الشخصيات ما مر بيا مف خطكب، 

حدث معو في  كمف ذلؾ استرجاع جماؿ الديف لما
خراجو منيا  اآلستانة، كتعيينو في مجمس المعارؼ كا 

 بأمر مف السمطاف.

جمال الدين: وعالي باشا في اآلستانة.. أصدر 
مرسومًا بتعييني في مجمس المعارف 
األعمى.. وجاء وأبمغني رغبة السمطان في 

 (ِٔ)مغادرة الديار .. أال يتكرر ىذا معك؟

اطبان "رياض قاؿ جماؿ الديف ىذه الكممات مخ
باشا" الذم عرض عميو أف يصرؼ لو راتبان شيريان 
عشرة جنييات، فاسترجع ما حدث معو في كابكؿ 
كاآلستانة مف طرده بعدما كاف ذك نفكذ كسمطة، كقد 
كاف "رياض باشا" كاقعيان حيف أخبر جماؿ الديف أف 

                                                 
 (.ِٖ، ِالمرجع السابؽ )ج (ِٓ)
 (.ّٖ، ِالمرجع نفسو )ج (ِٔ)

ىذا قد يتكرر معو في مصر إذا ما تكررت 
 الظركؼ.

 االستباق -

ك كاحد مف تقنيات المفارقة االستباؽ ى
السردية يقـك عمى ذكر المشيد اآلتي "ىك االنتقاؿ 

. ألقى االستباؽ بظاللو مف (ِٕ)إلى الزمف المستقبؿ"
التنبؤ لمكاقع الممتد في العمؿ، فيك إشارات تبيف 
تصاعد كتيرة الصراع، كتحمؿ مالمه العمؿ األدبي 
التي شكمت نقاط ارتكاز لما يستجد مف أحداث 

تقبمية. "كتعد مشاركة القارئ في النص مف أبرز مس
كظائؼ االستباؽ، إذ يكجو ىذا األخير انتباىا 
لمتابعة تطكر الشخصية كاألحداث مف خالؿ 
االستشرافات كما يساىـ في بناء النص مف خالؿ 

 .(ِٖ)التأكيالت كاإلجابة عف التساؤالت التي يطرحيا"

كلعؿ أبرز خصائص االستباؽ داخؿ بنية 
ناريك ىك ككف المعمكمات التي يقدميا ال تتصؼ السي

باليقينية، فما لـ يتـ قياـ الحدث بالفعؿ، فميس ىناؾ 
ما يؤكد حدكثو، كىذا ما يجعؿ مف االستشراؼ شكالن 
مف أشكاؿ االنتظار بيف التطمعات المؤكدةس أم تمؾ 
التي ستحقؽ فعالن في مستقبؿ الشخصيات 

ع كافتراضات كالتطمعات غير المؤكدة، مثؿ مشاري
الشخصيات التي يككف تحققيا مستقبالن مشكككان 

 .(ِٗ)فيو

 كمف االستباقات الداخمية التي كردت في النص،
شير عمي: سيصدر اليوم تعميم أميري باستنفار 

. يضعنا ىذا االستباؽ أماـ حالة (َّ) الجيش..
                                                 

 (.ّّالنعيمي، إيقاع الزمف )ص (ِٕ)
 .ُٓٔ-ُْٗ(.ُٖٓمرسمي، المفارقات الزمنية )ص (ِٖ)
 (.ِٔالنكرج، السيناريك الصناعة الخطرة )ص (ِٗ)
 (.ِٔ، ُرائؼ، جماؿ الديف )ج (َّ)
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الحرب المقدمة عمييا البالد، كقد تحقؽ ىذا 
 االستباؽ، كصدر أمر الحرب.

كمف ذلؾ أيضان قكؿ محمد رفيؽ مخاطبان شير عمي: 
محمد رفيق: "ال تنس أنو من األشراف .. سوف 
يكون لساننا إلى الناس.. سيبرر ليم تصرفاتنا..." 
يخطط محمد رفيؽ في ىذا االستباؽ إلى استغالؿ 
جماؿ الديف لصالحو، إال أف ذلؾ ال يتحقؽ، فقد 

ميادنة عارض جماؿ الديف سياسة "شير عمي" في 
 اإلنجميز، ككقؼ إلى جانب "محمد أعظـ".

كمف االستباؽ أيضان في الحكار بيف محمد رفيؽ 
 كشير عمي، 

 رفيق: ال ينبغي أن نستجيب إلى ما طمب.

شير: بالتأكيد يا محمد رفيق ولكن دعني أدبر ىذا 
 األمر بطريقتي..

 رفيق: ماذا ستفعل؟

 (ُّ) شير: سوف ترى.

ا تـ إصدار مرسكمان كقد دار ىذا الحكار بعدم
أميريان بتعييف جماؿ الديف قائدان لمجيش، كأف يذىب 
محمد أعظـ في الجيش، إال أف شير عمي كاف يدبر 
أمران كىك أف يستصدر مرسكمان آخر بأف يخرج ىك 
في الجيش كيبقى محمد أعظـ، كقد حدث ىذا 

 بالفعؿ.

"نحن لن كمف االستباؽ أيضان قكؿ عارؼ: 
الرغـ مف أف عارؼ قصد بيذا عمى ، (ِّ)نفترق.."

الكالـ أنو سيككف شريؾ جماؿ الديف في غرفتو في 
فندؽ السمطاف محمكد، إال أف ىذا استباؽ يشير إلى 

                                                 
 (.ُِّ، ُرائؼ، جماؿ الديف )ج (ُّ)
 (.ِِ، ُالمرجع السابؽ )ج (ِّ)

أنيما سيككناف رفيقاف في الدرب، كقد تحقؽ ىذا 
بالفعؿ فكاف عارؼ مالزمان لجماؿ الديف في حمو 

 كترحالو.

من قال كمف االستباؽ أيضان قكؿ عارؼ: 
. كفي ىذا (ّّ)سيبدأ كل ىذا يوم السبتىذا؟ 

االستباؽ إشارة إلى أف خركج الجيش لمقتاؿ في 
)ىراة( سيككف بداية مرحمة حاسمة، حيث ييتكقع أف 
يمكت " دكست محمد خاف"، كبعدىا سيتـ تكلية 
"محمد أعظـ" كمنع "شير عمي" مف الصعكد لسدة 

 الحكـ.

كمف االستباؽ الداخمي أيضان قكؿ حسف شاه، 
 اطبان عمي رؤكؼ:مخ

حسن شاه: نعم يا عمي رؤوف .. شير واحد 
  (ٖٗ)وتسقط )كابول( في يد قوات شير عمي..

كقد قاؿ حسف شاه ىذا عندما اشتد الحصار عمى 
كابكؿ مف قبؿ قكات شير عمي، كبدا حسف شاه 
متشائمان حزينان، ككأنو رأل ما سيحدث في تمؾ الميمة، 

دما اشتد فقد سقطت كابكؿ في يد شير عمي بع
 الحصار، كمات الناس، كتكقفت االمدادات لمجيش.

مف االستباقات التي جاءت عمى لساف جماؿ 
 الديف، قكلو مخاطبان محمد عبده:

جمال: ما أخشاه من زيادة الديون.. ىو تدخل 
 (ّٓ) الدائنين ووصايتيم..

كقد تحقؽ ىذا االستباؽ ككانت الديكف 
ان لمتدخؿ المتراكمة عمى الخزينة المصرية ذريع

 األجنبي في شؤكف مصر.
                                                 

 (.ِٔ، ُالمرجع نفسو )ج (ّّ)
 (.ُّّ، ُالمرجع نفسو )ج (ّْ)
 (.َُٖ، ِالمرجع نفسو )ج (ّٓ)
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كما جاء االستباؽ عمى ىيئة التمني، كمف 
ذلؾ رغبة "محمد عبده" في بقاء جماؿ الديف في 
مصر لعؿ ذلؾ يككف بداية اإلصالح، يقكؿ "محمد 

 عبده":

محمد عبده: ... وتستطيع أن ترعى بذرتك في 
أرضيا.. وما يدريك.. لعمك تنشئ جياًل 

ببالد المسممين إلى يقود اإلصالح ويصل 
 (ّٔ) األمل المنشود.

كقد تحقؽ ىذا االستباؽ كاستطاع جماؿ الديف 
أف ييحدث نيضة في مصر، بمساعدة المخمصيف 

 مف المصريف كشيكخ األزىر.

كمف االستباؽ أيضان، قكؿ جماؿ الديف: 
كقد  (ّٕ) فننشئ الصحف ونكتب فييا ما نريد..""

كمنيا جريدة تحقؽ ىذا االستباؽ كأنشئت الجرائد، 
باسـ "مظير ابف  مصر، ككاف جماؿ الديف يكقع

كضاح" خشية إغالؽ الجريدة في حاؿ كقع باسمو 
 الحقيقي.

وقعت مصر في كما عبرت جممة ستنانتكف: "
، عف استباؽ كبير كانت بداية مالمحو (ّٖ) أيدينا.."

ىك طمب "إسماعيؿ صديؽ باشا" مف ستانتكف قرضان 
ؿ عند الخديك، كقد حصؿ كبيران ييرجع مكانة األك 

الخديك فعالن عمى ىذا القرض الكبير بعدما أيلغي 
فرماف عاـ تسعة كستيف الذم كاف يحـر عمى الخديك 
االقتراض دكف إذف مف الباب العالي، كصدر فرماف 
آخر ييعطي اإلذف لمحككمة المصرية االقتراض دكف 
اإلذف مف الحككمة التركية، كىكذا أيغرقت مصر 

                                                 
 (.ِٗ، ِرائؼ، جماؿ الديف )ج(ّٔ)
 (.ُِّ، ِالمرجع السابؽ )ج (ّٕ)
 (.ُِّ، ِالمرجع نفسو )ج (ّٖ)

كصارت لقمة سائغة لإلنجميز لفرض بالديكف، 
 سياستيـ كالتدخؿ فييا.

كمف االستباؽ الداخمي أيضان قكؿ ستانتكف 
ىل تستبعد أن مخاطبان "إسماعيؿ صديؽ باشا: "

 (ّٗ)"تصير خديويًا لمصر؟

كفي ىذا االستباؽ يتكقع "ستانتكف" أنو لك 
حدثت بعض التطكرات في السياسة العالمية 

ي تعقد مف أجميا المؤتمرات في كالمسألة الشرقية، الت
أكركبا فقد تكقع أف يصبه "إسماعيؿ صديؽ باشا" 
خديكيان فيك الرجؿ الذم يستطيع أف يخدـ اإلنجميز 
كيحقؽ مآربيـ كالتي منيا إيقاؼ خطر جماؿ الديف 
قبؿ أف يستفحؿ كذلؾ بقتمو، إال أف ىذا االستباؽ ال 

مر يتحقؽ حيث كانت نياية "صديؽ" ىي أف ييقتؿ بأ
 مف الخديك كيمقى في النيؿ.

عسى كمف االستباؽ أيضان: قكؿ محمد عبده: 
، جاء ىذا (َْ)أن يوفي الخديو الجديد بتعيداتو

الكالـ عمى لساف محمد عبده مشككان في كفاء 
الخديك "محمد تكفيؽ" بتعيده عمى اإلصالح، كأف 
يككف المجمس النيابي حقيقة، كقد صدؽ في شكو، 

 في كعكده أماـ سحر السمطاف. كنكث الخديك الشاب

سوف تركع مصر  كفي قكؿ جماؿ الديف:
 عند أقدام األجانب ولن يستطيع أبناؤىا حمايتيا...

، قاؿ جماؿ الديف ىذا عندما طمب الخديك (ُْ)
مشكرة الحككمة اإلنجميزية كأرسمت لو المالي الكبير 
المستر "استيفف كييؼ" ككانت ىذه أكؿ قدـ إنجميزية 

ساحة الحككمة المصرية، حيث اىتمت  حقيقة تطأ
لجنة كييؼ بمصاله الدائنيف كاإلنجميز بصفة 

                                                 
 (.ٕٔ، ِالمرجع نفسو )ج (ّٗ)
 (.ِِٓ، ِالمرجع نفسو )ج (َْ)
 (.ِّٖ، ِرائؼ، جماؿ الديف )ج(ُْ)
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خاصة، كأكصت المجنة بإنشاء مصمحة لمرقابة عمى 
مالية الدكلة برئاسة شخص ذم ثقة كيككف إنجميزيان، 
كتـ إنشاء صندؽ الديف، الذم يعد أكؿ ىيئة رسمية 

قد أكركبية أنشئت لفرض التدخؿ األجنبي، كبالتالي 
تحقؽ ىذا االستباؽ، كما أف ثكرة عرابي لـ تستطيع 
الصمكد في كجو اإلنجميز، كسيطرت بريطانيا عمى 

 مصر.

كما جاء استباؽ عمى لساف جماؿ الديف، 
عندما طمب الشاه منو أف يذىب إلى إيراف، جماؿ 

قد يكون عند الشاه من القوة والحمية لدينو الديف: 
 (ِْ) ين المسممين.ما يساعدنا عمى تحقيق الوحدة ب

في ىذا االستباؽ تفاءؿ جماؿ الديف مف ذىابو إلى 
إيراف لتحقيؽ الكحدة، إال أف ىذا االستباؽ لـ يتحقؽ 
فقد أيحيط بالشاه ببطانة حالت دكف الكفاؽ بينو كبيف 
جماؿ الديف، كسعت لمكقيعة بينيما، كقد كاف أذف 

 كأمر بخركج جماؿ الديف مف إيراف.

 :االستباق الخارجي

أما االستباؽ الخارجي لـ يرد كثيران في 
السيناريك، ذلؾ أف ىذا النكع مف االستباؽ ال يخدـ 
اليدؼ مف السيناريك كىك تسميط الضكء عمى حياة 
جماؿ الديف األفغاني، كمنو قكؿ "ستانتكف" مجيبان 

قريب يا عف سؤاؿ جانيت عف الكطف المكعكد: 
 (ّْ)جانيت.. قريب نكاد نراه 

االستباؽ عمى أرض الكاقع، لكف كتحقؽ ىذا 
ليس في نطاؽ السيناريك، فكاف لمييكد كطف في 
فمسطيف، بعدما ضعفت األمة اإلسالمية، كتفككت 

 أكاصرىا.

                                                 
 (.ِّٔ، ِالمرجع السابؽ )ج (ِْ)
 (.َُٖ، ِالمرجع نفسو)ج (ّْ)

كمف االستباؽ الخارجي، أيضان قكؿ جماؿ 
وعمى ما أرى فقد الديف عف المستقبؿ الذم يراه: 

أوشك فجر الشرق أن ينبثق.. فقد ادليمت فيو 
ليس بعد ىذا الضيق إال الفرج.. سنة الخطوب.. و 
 (ْْ)اهلل في خمقو

كقد تحقؽ ىذا االستباؽ بعد سنكات طكيمة، 
 ُٔٓٗيكنيك  ُٖكتـ جالء اإلنجميز عف مصر في 

بعد عدة ثكرات كمقاكمة مف الشعب المصرم، كحكـ 
المصريكف أنفسيـ بأنفسيـ بعد زمف طكيؿ خضعت 

 فيو مصر لحكـ األجانب.

 ثانيًا: الديمومة

اإليقاع الزمني مرتبط بالتقنيات األربع التي 
حددىا "جيرار جينيت"، كىي الخالصة كالحذؼ، 

كىذه العناصر األربعة تنقسـ  (ْٓ)كالمشيد كالكقفة"
مف حيث التبطيء كالتسريع عمى قسميفس إذ يضـ 
التبطيء المشيد كالكقفة، في حيف يضـ التسريع 

 الخالصة كالحذؼ.

 الخالصة: 

عمى "سرد مكجز يككف فيو ىي تقنية تقـك 
زمف الخطاب أصغر بكثير مف زمف الحكاية" كيظؿ 
ارتباطيا باألحداث االسترجاعية الماضية أكثر بركزان 

، كتتميز (ْٔ)مف عالقتيا بتمخيص الحاضر السردم"
ىذه الصيغة بالقدرة عمى تكثيؼ األحداث عمى 
فترات زمنية ال يرل المؤلؼ أنيا جديرة باىتماـ 

قـك عمى أساس سرد أحداث ككقائع القارئ، كي
يفترض أنيا جرت في سنكات أك أشير أك ساعات، 

                                                 
 (.َِْ، ِالمرجع نفسو )ج (ْْ)
 (.ٕٔلحميداني، بنية النص السردم )ص (ْٓ)
 (.ِِْالقصراكم، الزمف في الركاية العربية )ص (ْٔ)
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كاختزاليا في صفحات أك أسطر أك كممات قميمة دكف 
 .(ْٕ)التعرض لمتفاصيؿ"

كمف الخالصة قكؿ حسف شاه مخاطبان جماؿ 
، إشارة (ْٖ)الديف: "خادمؾ كتابعؾ.. عارؼ أبك تراب"
عمى جماؿ إلى أف شير عمي كضع عارؼ جاسكسان 

الديف، كفيو تمخيص لمحاكلة شير عمي بزرع بذكر 
الريبة كالشؾ في فريؽ جماؿ الديف، كي يتخبطكا في 
خطكاتيـ كيضربكا بعضيـ ببعض، كيفقدكا الثقة فيما 

 بينيـ.

، (ْٗ)كفي قكؿ جماؿ الديف: "قد ابتمعا الطعـ"
تمخيص لمخطة التي كضعيا جماؿ الديف كفريقو 

ي، فالمرسـك األميرم قضى لالنقالب عمى شير عم
أف يبقى شير عمي في كابكؿ، فسعى إلى تعديمو بأف 
تككؿ ميمة القياـ نيابة عف كالده محمد أعظـ، 
كينطمؽ ىك إلى الحرب، كبيذا يككف قد ابتمع الطعـ 

 الذم أشار إليو محمد أعظـ.

كمف الخالصة أيضان قكؿ عارؼ معبران عف 
 الحاؿ في مصر:

وتغير وتغير.. إن روحك يا عارف: ... لقد تغير 
أستاذ كان ليا األثر البالغ في نيضة العموم 

 (َٓ) واآلداب في مصر..

لخص الكاتب أحداث كبيرة كنيضة كاسعة 
حدثت في مصر بمساعدة جماؿ الديف كالمخمصيف 
مف المصرييف، فأينشأ الحزب الكطني الحر، كانضـ 
إليو عدد مف أشراؼ الحككمة، كما انتشرت الصحؼ 

                                                 
 (.ٕٔلحميداني، بنية النص السردم )ص (ْٕ)
 (.ِِٓ، ُرائؼ، جماؿ الديف )ج (ْٖ)
 (.ِّٖ، ُالمرجع السابؽ )ج (ْٗ)
 (.ُِٖ، ِرائؼ، جماؿ الديف )ج (َٓ)

ي تناىض الخديك كسياساتو في البالد كؿ ىذا الت
 بجمؿ معدكدة كبسيطة.

"ماذا أفعل.. قد كما لخصت جممة الخديك: 
كما سبقيا مف حكار  (ُٓ) رىنا الدولة ومواردىا.."

سماعيؿ صديؽ باشا رىف جميع مكارد  الخديك، كا 
الدكلة، مف إيرادات السكؾ الحديدية، كعكائد الممه، 

كل أمالؾ الخديك الخاصة كغيرىا، حتى لـ يبؽ س
كأطيانو لتككف رىنا ليذه الديكف، كقد لخص الحكار 
الحالة المزرية التي كصمت إلييا مصر، كشعكر 

 الخديك بالخكؼ كالقمؽ عمى أمالكو كعرشو.

كقد تأتي الخالصة في تمخيص مكاضع ال 
تخدـ اليدؼ مف السيناريك كمف ذلؾ تمخيص ما 

مد عميش" مف جرل بيف جماؿ الديف كالشيخ "مح
معاداة، فمـ يأت ذكرىا إال مف خالؿ حكار جماؿ 

 الديف كمحمد عبده في جمؿ بسيطة.

جمال: ما يؤلمني ويحز في نفسي يا محمد ىو 
معاداة الشيخ محمد عميش لي وألفكاري 

 وما أريده من الناس...

محمد عبده: الشيخ عميش من عمماء الفقو 
المعدودين.. وىو ال يفيم شيء في 

سفة والمنطق.. ومن ىنا جاء التنافر الفم
 (ِٓ) يا أستاذ..

عبر الكاتب عف كجكد بعض المشايخ في 
مصر ممف يعارضكف فكر جماؿ الديف، كقد حدث 
بينو كبينيـ بعض المعاداة، إال أف ذكر ىذه 
القصص ال يخدـ النص، كلعميا كانت بعض 

                                                 
 (.ُّٔ، ِالمرجع السابؽ )ج (ُٓ)
 (.ُٖ، ِنفسو )جالمرجع  (ِٓ)
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الحكادث البسيطة، فال داعي لذكر تفاصيميا 
 كاإلسياب فييا.

ما لخص الكاتب أحداث عكدة جماؿ الديف ك
مف ركسيا إلى طيراف، بعدما قابؿ الشاه في "فيينا"، 
كرفض الشاه مقابمتو ناقضان عيده، كمحاكالت جماؿ 
الديف مقابمتو، كأخيران طرده مف طيراف إلى كرماف 
شاه، كقد عبر الكاتب عف ىذه األحداث الطكيمة 

نديـ في خالؿ حكار جماؿ الديف مع عبد اهلل ال
 اآلستانة في أسطر قميمة.

 الحذف:

مف ناحية أخرل يعد الحذؼ كسيمة أنمكذجية 
لتسريع السرد عف طريؽ إلغاء الزمف الميت في 
القصة. كىك تقنية تقـك بنفس كظيفة تقنية 
"الخالصة" التي تقتضي إسقاط مدة زمنية طكيمة أك 
قصيرة، "فيي تقنية تقضي بإسقاط فترة طكيمة أك 

ف زمف القصة، كعدـ التطرؽ لما جرل فييا قصيرة م
 .(ّٓ)مف كقائع كأحداث"

"كالحذؼ ىك عبارة عف بياض يفصؿ بيف 
فقرتيف، تصفاف حادثيف في الزمف... كيمكف لمكاتب 
خالؿ ىذا البياض أف يدخؿ تسمسالن يجبر القارئ 
عمى صرؼ بعض الكقت لالنتقاؿ مف الحادثة 

 .(ْٓ)األكلى إلى الثانية"

ؼ التخمي عف زمف داخؿ القصة يستمـز الحذ
سنة أك أشير أك حتى أياـ دكف التطرؽ ليا أك إلى 
ذكرىا فتقنية الحذؼ ىي إغفاؿ مرحمة زمنية كعدـ 

                                                 
 (.ُٔٓبحراكم، بنية الشكؿ الركائي )ص (ّٓ)
 (.ِٗغنيـ، األدب العربي المعاصر )ص (ْٓ)

ذكرىا، فيك تكييؼ زمني ميمتو امتصاص فترة 
 .(ٓٓ)زمنية ليست عمى قدر مف األىمية

كالحذؼ نكعيف: حذؼ محدد أك معمف، 
المحدد  كحذؼ غير محدد أك ضمني، أما الحذؼ

فيك "إعالف الفترة الزمنية المحذكفة عمى نحك 
صريه" ، كالحذؼ غير المحدد ىك "الحذؼ الذم ال 
يعمف فيو الكاتب صراحة عف حجـ الفترة الزمنية 
المحذكفة، بؿ إننا نفيمو ضمنان كنستنتجو استنتاجان 
يقـك عمى التدقيؽ كالتركيز كالربط بيف المكاقؼ 

 .(ٔٓ)السابقة كالالحقة"

بنكعيو -ستطاع الكاتب تكظيؼ الحذؼ ا
في إلقاء الضكء عمى أحداث  -المحدد كغير المحدد

كثيرة، لـ يذكرىا بتفاصيميا، كلـ يقـ بتغييبيا كمية، 
ككنيا مؤثرة في البناء الدرامي، كيمكف لممتمقي 
إدراكيا معتمدان عمى فيمو ليا أحيانان، أك تأتي إلثارتو 

 كتشكيقو في أحياف أخر. 

لسيناريك بحذؼ كبير لمراحؿ حياة جماؿ بدأ ا
الديف، فيك لـ يتناكؿ سنكات طفكلتو كشبابو األكلى 
عمى غرار األعماؿ التاريخية التي تناكلت السير 
الذاتية لألعالـ، فتبدأ بمكلده كنشأتو كصكالن إلى 
كفاتو، بؿ ابتدأ النص بعكدة جماؿ الديف إلى كابكؿ 

دما أدل فريضة بعد رحمة طكيمة في طمب العمـ، بع
الحج، كقد جاء ىذا الحذؼ مالئمان ليدؼ السيناريك 
فيك لـ يركز عمى حياة جماؿ الديف بكافة تفاصيميا، 
نما جعؿ مف جماؿ الديف محكران أساسيان لمرحمة  كا 
ميمة في مصير بالده كعالمو اإلسالمي، فيذا 
العمؿ ىك تأريخ لمرحمة مف مراحؿ الصراع مع 

 لسيرة ذاتية. الغرب، كليس تأريخان 
                                                 

 (.ِِّاإلبراىيـ، البنية السردية )ص (ٓٓ)
 (.ٖٔيكسؼ، تقنيات السرد )ص (ٔٓ)
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كقد جاء ىذا الحذؼ متكافقان مع اليدؼ 
الرئيس في السيناريك، فيك لـ ييدؼ إلظيار الحياة 
الشخصية لجماؿ الديف، كتفاصيميا أكثر مف ىدفو 
عمى التركيز مرحمة مف مراحؿ حياتو كالتي تمثؿ 
الصراع بيف الشرؽ كالغرب، كدكر ىذه الشخصية 

 في ىذا الصراع.

كرد في النص دعكة عارؼ أبك  كمف الحذؼ الذم
، كفيو حذؼ (ٕٓ)تراب جماؿ الديف لمقاء حسف شاه

ألحداث كمشاىد كثيرة تدؿ عمى كجكد تنظيـ سرم، 
يتبيف فيما بعد أنو تابع لجماعة "أـ القرل" التي 

 أنشأىا جماؿ الديف في مكة المكرمة.

كما كرد في السيناريك حذؼ لممشاىد التي 
أفضؿ" الممؾ، بعد كفاة كلى فييا "أعظـ" شقيقو "

أبييما كانشغاؿ شير عمي بالحرب كابتعاده عف مقر 
الحكـ، كالحذؼ أيضان في مشاىد كفاة أفضؿ 
المفاجئة، كتنصيب أعظـ نفسو ممكان عمى البالد، 
كجاء الحذؼ ىنا استجابة لكتيرة األحداث المتسارعة 

 لالنتقاؿ إلى مشاىد حصار كابكؿ.

: ليذا وافقت ءكفي قكؿ عارؼ مخاطبان زىرا
 (ٖٓ)عمى الزواج مني

حذؼ لمشاىد الزكاج، اقتضتو طبيعة 
األحداث المتالحقة، كأيضان ىناؾ حذؼ لمرحمة 
التحكؿ التي مرت فييا زىراء، بعد أف تكىمت حبيا 
لجماؿ الديف، تكصمت إلى أف ما حدث معيا ال 
يعدك أف يككف سكل انبيار بشخصية جماؿ الديف، 

 ثابت.كأف حبيا لعارؼ باؽ ك 

                                                 
 (.ٖٔ، ُرائؼ، جماؿ الديف )ج (ٕٓ)
 (.ُّٓ، ُالمرجع السابؽ )ج (ٖٓ)

كما كرد في السيناريك حذؼ لمشاىد إنشاء 
الحزب الكطني الذم أنشأه مجمكعة مف المصرييف 
في حمكاف، كقد كانت جماعة صغيرة، كىـ في حاجة 
إلى ركح جديدة تيبعث فييـ، كىي ركح جماؿ الديف 

 .(ٗٓ)األفغاني

ككرد في السيناريك حذؼ لمشاىد سفر جماؿ 
حمة طكيمة عبر الديف مف اليند إلى مصر، كىي ر 
 السفينة، كال تكجد فائدة مف عرضيا.

عمى أي حال كمف الحذؼ قكؿ، سالسبكرم: 
قد استجبنا لطمباتك في االجتماعات السابقة التي 

كالحذؼ ىنا في حذؼ مشاىد  ،(َٔ) تمت بيننا
 االجتماعات، كاالستجابة لطمبات جماؿ الديف.

كمف الحذؼ المحدد في السيناريك، حذؼ 
محمد رفيؽ عبر جباؿ اليندككش، يقكؿ مشاىد سفر 

رحمة لمنظر واالستطالع والنظر في محمد رفيؽ: 
شؤون فرق الجيش، وليس الشير بالكثير 

 .(ُٔ)عمييا

كمف الحذؼ المحدد أيضان حذؼ التغيرات 
، بعدما (ِٔ)الذم طرأت عمى سيدة خالؿ سنتيف

اعتدل عمييا "إسماعيؿ صديؽ باشا" بالضرب، 
" بعض العادات الحميدة كقراءة اكتسبت فييما "سيدة

 الكتب، كالنـك الباكر، كاالىتماـ بنفسيا أكثر.

كبيذا نجد أف الحذؼ كتقانة مف تقانات 
الديمكمة، قد كظؼ في تغطية أحداث كمشاىد 
كثيرة، اقتضتيا طبيعة أف السيناريك معد لمدراما 

                                                 
 (.ُْٓ، ِالمرجع نفسو )ج (ٗٓ)
 (.ِٕٖ، ِجماؿ الديف )ج رائؼ، (َٔ)
 (.ِٔ، ُالمرجع السابؽ )ج (ُٔ)
 (.ّٖ، ِالمرجع نفسو )ج (ِٔ)
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التمفزيكنية كالتي تعتمد عمى الحذؼ كاالبتعاد عف 
 ىد التي ال داع ليا.التكرار كالمشا

 المشيد والوقفة:

يستخدـ أسمكب المشيد، كىك عكس 
الخالصة، "إذ إنو عبارة عف تركيز كتفصيؿ 
لألحداث بكؿ دقائقيا، حيث يترؾ المؤلؼ األحداث 

. "كىي (ّٔ)عبره لتتحدث عف نفسيا، دكف تدخؿ منو"
المشاىد التي تمثؿ بشكؿ عاـ المحظة التي يكاد 

سرد بزمف القصة مف حيث مدة يتطابؽ فييا زمف ال
، أما تقنية الكقفة كتقنية سردية عمى (ْٔ)االستغراؽ"

اإلبطاء المفرط في عرض األحداث، مف خالؿ تقديـ 
الكثير مف التفاصيؿ الجزئية عمى مدل صفحات 

. كالمشيد كالكقفة تقنيتاف يقـك عمييا (ٓٔ)كصفحات
 العمؿ الدرامي، فال يمكف إحصائيما.

ة النص مف خالؿ كيمكف ضبط ديمكم
إحصاء عدد صفحات كؿ محطة مف المحطات التي 
نزؿ بيا جماؿ الديف، كتقدير الفترة الزمنية التي 

 استغرقيا، كذلؾ كما يمي:

استغرؽ مككثو في أفغانستاف شيريف، كجاء في  -
 أربعمئة كعشر صفحات.

استغرؽ مككثو في اليند في الزيارة األكلى  -
 حة.شيريف، كجاء في سبع كأربعيف صف

استغرؽ مككثو في مصر في الزيارة األكلى ما  -
يقارب الشير كالنصؼ، كجاء في كاحد كستيف 

 صفحة.

استغرؽ مككثو في اآلستانة في الزيارة األكلى  -
 بضعة أشير، كجاء في تسع كستيف صفحة.

                                                 
 (.ُِْبك طيب، إشكالية الزمف )ص (ّٔ)
 (.ٖٕلحمداني، بنية النص السردم )ص (ْٔ)
 (.َُْبك طيب، إشكالية الزمف )ص (ٓٔ)

استغرؽ مككثو في مصر في الزيارة الثانية  -
عشر سنكات، كجاء في مئتيف كست كستيف 

 صفحة.

ككثو في اليند في الزيارة الثانية قرابة استغرؽ م -
 الشير، كجاء في ستة عشر صفحة.

استغرؽ مككثو في لندف أيامان، كجاء في أربع  -
 صفحات.

استغرؽ مككثو في باريس ثالث سنكات، كجاء  -
 في ست كثالثيف صفحة.

استغرؽ مككثو في إيراف في الزيارة األكلى  -
 بضعة أشير، كجاء في كاحد كستيف صفحة.

رؽ مككثو في اآلستانة في الزيارة الثانية استغ -
 خمسة سنكات، كجاء في ثالث كثالثيف صفحة.

مف المعطيات التقريبية السابقة يمكف 
مالحظة كجكد عدد مف الفركؽ المميزة بيف منحنى 
الزمف كعدد الصفحات، كىذا االختالؼ يعكس 
إيقاعان يتراكح بيف السرعة الكبيرة كالبطء المتناىي، 

ا لنقاط ارتكاز متعددة منيا رؤية الكاتب كيخضع ىذ
كطريقة طرحو لألحداث، كيمكف مالحظة اإليقاع 
الشديد البطء في المحطة األكلى في أفغانستاف، 
كلعؿ سببيا الرئيس إظيار المالمه الرئيسة لطبيعة 
السيناريك، كأف عدد كبير مف المكاقؼ التي تعرض 

ؿ ليا جماؿ الديف في ىذه المحطة تتكرر في ك
محطة ينزؿ بيا، كلمكشؼ عف بعض الجكانب 
الميمة في الشخصية المحكرية في النص. كنجد 
اإليقاع المتكازم مع المدة الحقيقية في الفترة التي 
قضاىا جماؿ الديف في مصر في الزيارة الثانية 
حيث أنو قضى فييا عشر سنكات، كأعطاىا عدد 

 مناسب مف الصفحات داخؿ السيناريك. 
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لكاتب في بعض المكاضع قد أخطأ كنجد أف ا
في ضبط الزمف في بعض األحداث، فنجد رحمة 
جماؿ الديف مف مصر إلى اليند قد استغرقت كقتان 
غير منطقي، حيث إنو في المدة التي قضاىا جماؿ 
الديف مسافران عبر السفينة كقعت العديد مف 
األحداث، فسجف عارؼ استمر سنة كاممة، كبعد 

ؿ سفينة جماؿ الديف إلى خركجو مف السجف تص
 بكمبام! 

 ثالثًا: التواتر

يتعمؽ التكاتر بتكرار بعض األحداث في 
المتف الحكائي عمى مستكل السرد، كذلؾ ضمف أربع 
حاالت: الحالة األكلى ىي أف محكيان كيفما كاف 
يمكنو أف ييحكى مرة كاحدة ما حدث مرة كاحدة، كىي 

ـ الذم كضعو أكثر انتشاران، كتعد خارج نطاؽ المفيك 
جينيت لمتكاترس ألنيا ال تشكؿ أم تكرار، أما الحالة 
الثانية فيي سرد أكثر مف مرة لحدث كقع أكثر مف 
مرة، كالحالة الثالثة ىي حالة الحكي عدة مرات لما 
حصؿ مرة كاحدة، كذلؾ ال يعتمد التنكع األسمكبي 
في كؿ حالة حكي كحسبس إنما يعتمد التنكع في 

ضان، كالحالة الرابعة ىي التي ييحكى كجيات النظر أي
فييا مرة كاحدة ما كقع عدة مرات، حيث يختزؿ 
تكرار الحدث في مرة كاحدة، كتستخدـ ىذه الحالة 
في الغالب لتزكيد القارئ بخمفية عامة، تؤطر الحدث 

 .(ٔٔ)الميـ

كما أسمفنا أف الحالة األكلى تخرج عف نطاؽ 
ة كىي سرد أكثر التكاتر، أما فيما يخص الحالة الثاني

مف مرة لحدث كقع أكثر مرة، كمف ذلؾ مشيد مؿء 
األكراؽ في اليند عف كصكؿ جماؿ الديف، فقد جاء 

                                                 
 (.ُّْ-ُِٗبك طيب، إشكالية الزمف )ص (ٔٔ)

مشيد ممئيا في المرة األكلى التي نيفي فييا مف 
أفغانستاف، كفي المرة الثانية التي نيفي فييا مف 
ف تكرار ىذا المشيد ييشعر المتمقي بشدة  مصر، كا 

ند، كتحكطيـ الكبير مف ظيكر أم اإلجراءات في الي
 بادرة لمثكرة.

كمف ذلؾ أيضان: السؤاؿ عف الجكىر الفرد، 
تكرر ىذا الحكار بيف الشخصيات في عدة مكاقؼ، 

عند لقاء  (ٕٔ)كتكرر داخؿ المتف، كالتي كاف أكليا
"عارؼ" بجماؿ الديف، كفي ىذه المرة  لـ يفصه 
 الحكار عف مغزل ىذه الكممات، لتثير التشكيؽ

فكانت  (ٖٔ)كالتفكير لدل المتمقي، أما المرة الثانية
عندما انضـ "جماؿ الديف" لجمعية "أـ القرل" في 
كابكؿ عف طريؽ عارؼ كلـ يكف األخير يعمـ أف 
جماؿ الديف ىك مف منشئ ىذه الجمعية في مكة، 
كفي ىذا المكقؼ كيشؼ الستار عف مغزل ىذا 

عة السرية، السؤاؿ كالذم يعني كممة السر ليذه الجما
أما المرة الثالثة فكانت عندما سأؿ "عارؼ" "سعد 
زغمكؿ" في مصر، كقد كاف عارؼ قد استشعر أف 
أىداؼ سعد زغمكؿ كرفاقو تتفؽ مع أىداؼ جماعة 
أـ القرل، فظف أنو تجمع سرم آخر تابع لجمعية أـ 

 القرل في مصر. 

أما الحالة الثالثة كىي حالة الحكي عدة مرات 
كاحدة، فمـ ترد كثيران في السيناريك،  لما حصؿ مرة

كمنيا قكؿ جماؿ الديف متحدثان عف تكلية السمطاف 
 "عبد الحميد":

                                                 
 (.ْٗ، ُرائؼ، جماؿ الديف )ج (ٕٔ)
 (.ُُٔ، ُلمرجع السابؽ )جا (ٖٔ)
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جمال: سيأتي بعده ولي العيد األمير عبد الحميد.. 
وظني أنو لو صار سمطانًا لصمح حال ىذه 

 (ٜٙ) األمة

: تقول التقارير كفي المقابؿ تقكؿ جانيت
عبد الحميد خان  واألخبار الواردة أن السمطان

 (ٓٚ) )البادي شاه( يختمف عمن سبقوه..

عمى الرغـ أف كال الطرفيف تناكؿ تكلية عبد 
الحميد سمطانان لمباب العالي، إال أف جماؿ الديف 
يخبر الخبر متفائالن لما فيو صالح األمة، أما جانيت 

 كاإلنجميز يركف فيو خطر جديد ييدد مصالحيـ.

تي ييحكى فييا مرة أما الحالة الرابعة كىي ال
كاحدة ما كقع عدة مرات، فقد كثر انتشارىا في 
النص، عبر صيغ تعبيرية متنكعة، تفادل فييا 
التكرار كاإلعادة، تعطي خمفية عامة، كمف ىذه 

 الصيغ:

الكل قال لي ىذا.. لماذا محمد عبده: 
  (ٔٚ)يحبسونو ويعتذرون.. وال يفعمون شيئًا؟

 (ٕٚ) زارة..سيدة: رياض باشا وزير في كل و 

محمد عبده: كل يوم يمر بعربتو إلى سراي 
 (ٖٚ) الجزيرة...

شير عمي: ىذا أمر تفعمونو كل يوم حسب 
 (ْٕ) عممي..

 (ٕٓ) عارف: ىذا الكالم سمعتو كثيرًا..

                                                 
 (.ُِّ، ِالمرجع نفسو )ج (ٗٔ)
 (.ِِْ، ِالمرجع نفسو )ج (َٕ)
 (.ُِٔ، ِرائؼ، جماؿ الديف )ج (ُٕ)
 (.ِِٓ، ِالمرجع السابؽ)ج (ِٕ)
 (.َِٗ، ِالمرجع نفسو )ج (ّٕ)
 (.ُُٓ، ُالمرجع نفسو )ج (ْٕ)

 (ٕٔ) عارف: يقولو رجالكم في كل مكان..

جمال الدين: صرت تعرض عمي ىذا كل يوم 
 (ٕٕ) وأنا أقول لك ال..

 خاتمة:

"أحمد رائؼ" أف يحقؽ الجماؿ كاإلقناع في استطاع  
بنية الزمف في سيناريك مسمسؿ جماؿ الديف 
األفغاني، مف خالؿ ضبط عنصر الزمف كتكظيؼ 
تقناتو، مؤكدان أف السيناريك يعد فنان أدبيان فريدان يحتاج 
إلى ممكة التأليؼ كاإلبداع التي تحتاجيا كؿ الفنكف 

 األدبية األخرل.

رتيب الزمني لألحداث، كشؼ البحث عف الت
كالمفارقات الزمنية مف استرجاعات كاستباقات 
كديمكمة كتكاتر، حيث أصبه الزمف عمى شكؿ 
قفزات مف زمف آلخر، يمنه الكاتب نفسو الحرية في 
اختيار الطريقة التي يتعامؿ بيا مع الزمف، فقد 
يطكم عدة سنيف بجمؿ قميمة ألنيا ليست جكىرية، 

يميف لحدث أكثر أىمية، بينما يخصص فصميف طك 
 كلو تأثير في مجرل األحداث.

شكمت المفارقات الزمنية أبرز عناصر البناء 
الدرامي الزمني، فقد كسر الكاتب خطية الزمف 
كتالعب في أنظمتو، ككثر في السيناريك االسترجاع 
الخارجي عمى حساب االسترجاع الداخمي، لمكشؼ 

د عف ماضي عنصر مف عناصر السيناريك، كعق
لقاء  مكازنة بيف ماضي الشخصيات كحاضرىا، كا 
الضكء عمى بعض المحطات اليامة لسير األحداث، 
أما االسترجاع الداخمي فمـ يأخذ الزخـ الذم حظي 

                                                                       
 (.ّْٖ، ُالمرجع نفسو )ج (ٕٓ)
 (.ّْٖ، ُالمرجع نفسو )ج (ٕٔ)
 (.ّٖٗ، ُنفسو )ج المرجع (ٕٕ)
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بو الخارجي، كفي الغالب كاف استرجاعان مشكبان 
باألسى كالحزف، تستذكر فيو الشخصيات ما مر بيا 

 مف خطكب.

جو عناية كأخيران يكصي البحث بأف تتك 
الدراسيف كالباحثيف في األدب الحديث إلى إعطاء 
السيناريك ككنو أحد الفنكف األدبية مزيدان مف االىتماـ 
لما يحممو مف جماليات ال تقؿ عف غيره مف صنكؼ 

 الفنكف األدبية األخرل.

 المراجع:
(. البنية السردية في كتاب اإلمتاع َُُِاإلبراىيـ، ميساء. )

مشؽ: منشكرات الييئة العامة السكرية كالمؤانسة. دط. د
 لمكتاب.

(. الزمف كالسرد القصصي في الركاية ََُِأيكب، محمد. )
 . القاىرة: سندباد لمنشر كالتكزيع.ُالفمسطينية المعاصرة. ط

 -الزمف -(. بنية الشكؿ الركائي )الفضاءَُٗٗبحراكم، حسف. )
 ، بيركت: المركز الثقافي العربي.ُالشخصية(. ط

(. إشكالية الزمف في النص السردم. ُّٗٗب، عبد العالي. )بك طي
(.عدد القاىرة، الييئة العامة ُِمجمة فصكؿ. المجمد )

 لمكتاب.

(. تحميؿ النص السردم: تقنيات كمفاىيـ. ََِٔبك غرة، محمد. )
 . لبناف: دار العربية لمعمكـ.ُط

 (. بنية الزمف السردم في القصة الميبيةَُِٔالجالب، حميمة. )
القصيرة: نماذج مف الكتابة النسكية. مجمة شمالجنكب. 

(ٖ :)ُُّ-َُّ. 

(. خطاب الحكاية بحث في المنيج. ترجمة: ُٕٗٗجنيت، جيرار. )
. ِمحمد معتصـ، عبد الجميؿ األزرم، عمر حمي، ط

 القاىرة: المجمس األعمى لمثقافة.

(. معجـ المصطمحات المغكية كاألدبية ُٕٗٗحجازم، سمير. )
 ة. بيركت: دار الراتب الجامعية.الحديث

(. النص الكامؿ لسيناريك المسمسؿ التمفزيكني ُٖٖٗرائؼ، أحمد. )
، )د.ط(. القاىرة: الزىراء لإلعالـ ُجماؿ الديف األفغاني، ج

 العربي.

(. النص الكامؿ لسيناريك المسمسؿ التمفزيكني ُٖٖٗرائؼ، أحمد. )
الزىراء لإلعالـ  ، )د.ط(. القاىرة:ِجماؿ الديف األفغاني، ج

 العربي.

. غزة، ّ(. األدب العربي المعاصر. طََِٗغنيـ، كماؿ. )
 فمسطيف.

(. تشكيؿ الزمف في الركاية ََِِغنيـ، كماؿ، كرياف، كداد. )
النسائية الفمسطينية في مطمع القرف الحادم كالعشريف. 

 .ِٕٔ-ُِّ(، ُٓمجمة المجمع. العدد )

(. القامكس ُِٓٗيعقكب. ) الفيركزآبادم، مجد الديف محمد بف
. مصر: شركة كمطبعة مصطفى البابي ِالمحيط. ط

 الحمبي.

(. بناء الركاية: دراسة مقارنة في "ثالثية" نجيب ُْٖٗقاسـ، سيزا. )
 محفكظ. القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب.

. عماف: ُ(. الزمف في الركاية العربية. طََِْالقصراكم، ميا. )
 ية لمدراسات كالنشر.المؤسسة العرب

(. بنية النص السردم مف منظكر النقد ُُٗٗلحميداني، حميد. )
 . بيركت: المركز الثقافي العربي.ُاألدبي. ط

(. في نظرية الركاية )بحث في تقنيات ُٖٗٗمرتاض، عبد الممؾ. )
 السرد(. الككيت: عالـ المعرفة.

ة (. مدخؿ إلى نظريُٖٓٗالمرزكقي، سمير، كشاكر، جميؿ. )
 القصة: تحميالن كتطبيقان. تكنس: الدار التكنسية لمنشر.

(. المفارقات الزمنية في ركاية َُِّمرسمي، فاطمة الزىراء. )
اعترافات أسكراـ "لعز الديف مييكبي". مجمة دراسات أدبية. 

(ُٓ :) 

(. إيقاع الزمف في الركاية العربية ََِْالنعيمي، أحمد. )
 العربية لمدراسات كالنشر.. عماف: المؤسسة ُالمعاصرة. ط

(. السيناريك الصناعة الخطرة مف التحميؿ َُِْالنكرج، حمدم. )
 إلى البناء. الجيزة: أطمس لمنشر كاالنتاج اإلعالمي.

. ُ(. تقنيات السرد في النظرية كالتطبيؽ. طُٕٗٗيكسؼ، آمنة. )
 الالذقية: دار الحكار لمنشر كالتكزيع.
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 ة أرطغرلشخصية األم في مسمسل قيام
 د. سناء خميس زقوت

 

 مقدمة

تيعد الشخصيات في العمؿ الدرامي مف 
أىـ كأبرز العناصر التي يرتكز عمييا، فيي التي 
تحمؿ األدكار كالمكاقؼ التي تتكزع في أحداث 
العمؿ كتقسيماتو، كما كتساىـ في إبراز فكرتو 

 كمقاصده الداللية كالمكضكعية.

ف شخصية األـ في أم مسمسؿ ت حمؿ كا 
رمزية داللية تحيؿ إلى معاف سامية في معظميا 

في المسمسالت التاريخية التي ترمي -ال سيما -
إلى استرجاع الزمف الذم حممت فيو األـ 
مسؤكليات جساـ، ككانت تتمتع بدكر بارز في 
القياـ باألعباء الممقاة عمى عاتقيا في حمؿ 
ا الرسالة السامية سياسينا كانت أـ دينينا، اجتماعين 

كانت أـ ثقافينا، مما جعميا محكرنا ىامنا في 
 المسمسالت الدرامية التاريخية.

ككانت شخصية األـ في مسمسؿ 
أرطغرؿ تتجاذب فيما بيف األـ التي تحمؿ ىذه 
الصفات جميعيا، فيي األـ العظيمة التي تقكد 
عجمة التغيير كالتأثير فيمف حكليا، كتتحمؿ في 

 أعباءىا كتقكـ بدكر غياب زكجيا )قائد القبيمة( 

 
 

الرجؿ متمثمة في شخصية األـ 
)ىايماه(، كبيف األـ التي تنجب األطفاؿ 
األبطاؿ، حيث تييؤىـ لممعارؾ الحياتية لمدفاع 
عف مبادئيـ كدينيـ كعرضيـ، كما كانت زكجة 
صالحة تدفع زكجيا )أرطغرؿ(إلى حماية الديف 
ا كالكطف كرفع راية اإلسالـ كالعدالة في ظؿ حبي

ألبنائيا الصغار، غير آبية بالمصير الذم قد 
يجابيكه بكمفة ذلؾ، كما ىي األـ )حميمة 
خاتكف(، أما األـ )سالجاف( فقد كابدت الظركؼ 
التي ألمت بيا، كعاشت مرارة الحرماف لسنكات 
عجاؼ مف اإلنجاب كاالستقرار االجتماعي مع 
زكجيا بسبب العقـ، كتحمؿ مشقة ذلؾ اجتماعينا 
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ا معو كمع أفراد عائمتيا كقبيمتيا، ثـ تيرزؽ كعاطفين 
بطفؿ يكبر كيشتد عكده ليصبه بطالن يحارب 
العدك كيحمؿ راية الحؽ، كسرعاف ما تطالو يد 
الغدر فيستشيد كتتجرع بفقده مرارة الفقد 
كالحرماف مرة أخرل، كتكضع في اختبار الصبر 
كالثبات فتصبر كتصمد، متعالية عمى جرحيا بؿ 

جيكش الحؽ تقاتؿ برأييا كمكقفيا  كتصطؼ إلى
 الثابت.

ىذه الشخصيات الثالثة ستعمؿ الدراسة 
كفؽ المنيج التكاممي عمى إبراز أدكارىا كتحميؿ 
سماتيا المختمفة التي تبمكرت مف خالؿ العمؿ 
الدرامي في مسمسؿ أرطغرؿ التاريخي، كصكالن 
إلى فيمو كتحديد أبعاده السياسية كالدينية 

كغيرىا مما قصده ىذا العمؿ كاالجتماعية 
الدرامي،  كما يعمد إلى تفسير الظاىرة المتعمقة 
بالشخصيات تفسيران سيمائيان يقـك عمى عمـ 

 الدالئؿ كالعالمات كاإلشارات الميكحية بيا.

كتيجسد ىذه اإلحاالت أسئمة الدراسة  
التي تقكـ عمى تفسير حالة الشخصيات، كىؿ 

الت استطاعت النجاح في إيصاؿ الدال
 كاإلحاالت التاريخية كالسياسية القاصدة.

ـك كلقد استيمت الدراسة مقدمة تيكضه مفي
أىميتيا ثـ الشخصيات في العمؿ الدرامي، ك 

أنكاع تمؾ  الشخصيات، أما المبحث األكؿ  

فتناكؿ أبعاد سمات شخصية األـ في مسمسؿ 
أرطغرؿ، كمنو النفسي كاالجتماعي كالجسدم 

المبحث الثاني الدكر  كالثقافي، بينما درس
الكظيفي لشخصية األـ منو الدكر السياسي 
كاإلدارم ك االجتماعي كالعسكرم، كالمبحث 
الثالث عالج رمزية األـ في المسمسؿ تاريخينا 
 كأيدلكجينا، ثـ ذيؿ بخاتمة كجممة مف التكصيات.

 الشخصيات في المغة:
     : الشخص كما ذكر ابف منظكر " الشٍَّخصي

ثىةي سكادي اإلً  ، تىقيكؿي ثىالى ٍيريهي تىرىاهي ًمٍف بىًعيدو نساف كىغى
ٍسمانىو ، فىقىٍد رأىيتى  كيؿُّ شىٍيءو رأىيت جي . كى أىٍشخيصو
ٍمعي: أىٍشخاصه كشيخيكصه  و، كىاٍلجى شىٍخصى

 .(ٖٕ)كًشخاص"
كفي تاج العركس " شىخيصى الرَّجيؿ، ككىريـ ،  

ـى.  خي : بىديفى كضى ةن، فىييكى شىًخيصه اصى شىخى
: ًإذا كالشَّ  قيؿ: رىجيؿه شىخيصه ـي. كى ًسي : الجى ًخيصي

" مؽو عىًظيـ، بىيّْفي  . (ٕٗ)كافى ذىا شىٍخص كخي
 :الشخصيات

الشخصيات ىي إحدل العناصر  
األساسية الذم يقكـ عمييا العمؿ الدراميس فيي 
التي تينًتج األحداث بتفاعميا مع الكاقع كصراعيا 

                                                 
محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر،  ((ٖٕ

 .ْٓص  ،ُّٗٗ، بيركت، ُْ، ج ّلساف العرب، دار صادر، ط
محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني،الممٌقب، الزَّبيدم، تاج  ((ٕٗ

، د.ط، د.ت، ص ُٖالعركس مف جكاىر القامكس، دار اليداية، ج 
ٖ – ٗ . 
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سيس المتنامي فييا، كىي محكر األفكار كاألحا
كاآلراء المتصارعة فييا، كىي التي يتحدد مف 
خالليا الحدث كالزماف كالمكاف كبيا تتـ 
العالقات بيف العناصر المختمفة، كىي الركيزة 
التي تتناكؿ القضايا بتكالي األحداث فييا بتسمسؿ 
منيجي مدركس مف الكاتب، إذ إنيا تبسط 
الحضكر ليا كتنميو كفؽ البناء الذم تحدده سير 

 قصة الدرامية.ال

لذلؾ كانت الشخصيات ىي العنصر 
المركزم الذم يصب فيو الكاتب كؿ خبراتو 
كرؤاه األدبية كالثقافيةس ليتناسب اختيار 
الشخصية مع األىداؼ التي يرمي إلييا، كبما 
يتناسب مع األحداث المتصاعدة كمع المكاقؼ 
المتتالية التي تتطمب أنكاعا خاصة مف ىذه 

كتتطمب أبعادنا محددة ليا الشخصيات، كما 
اجتماعية  -فيزكلكجية )جسدية( -كىي:  نفسية

كثقافية، حيث عمى كؿ كاتب أف ييراعي ىذه 
األبعاد في الشخصية التي ينتقييا لتقـك بالدكر 

 المنكط بيا في العمؿ الدرامي.

فالشخصيات أساس العمؿ الركائي 
ـي األحداث كتينىظّْـ  كالقصصي، فيي التي تيقىكّْ

فعاؿ فيو، كتيعطي القصة كالعمؿ الدرامي األ
بشكؿ عاـ بيعدىا الًحكائي، الفعاؿ في صميـ 
التشكيؽ كالقصدية الداللية، حيث إف الشخصية 

ىي العنصر الكحيد الذم تتقاطع عنده كافة 
العناصر الشكمية األخرل، بما فييا اإلحداثيات 
الزمنية كالمكانية الضركرية لنمك الخطاب 

كتدخؿ فيو بتنامييا كمراحميا  الركائي، كما
 .(َٖ)المختمفة

 أنماط الشخصيات الروائية:
ىي التي تحمؿ دكرنا الشخصية الرئيسة:    

 أساسينا حكؿ القضية الجكىرية.

كىي الثابتة التي تبقى  الشخصية المسطحة:   
عمى نمط كاحد ك" ىي الشخصية البسيطة الثابتة 
التي تمضي عمى حاؿ ال تكاد تتغير في 

 .(ُٖ)كاطفيا كمكاقفيا كأطكار حياتيا" ع

كىي التي تشكؿ  الشخصية الثانوية:
عامالن مساعدنا في تجسيد األدكار لمشخصيات 

يضاح مكاقفيا.  الرئيسة كا 

كىي التي تحيؿ الشخصية المرجعية: 
عمى معنى ثابت تفرضو ثقافة ما، بحيث إف 
مقرؤيتيا تظؿ دائما رىينة بدرجة مشاركة القارئ 

 .(ِٖ)لثقافة"في تمؾ ا

                                                 
(َٖ ينظر بنية الشكؿ الركائي، حسف البحركام، المركز الثقافي  (

 َِٗ، صَُٗٗ -، الدار البيضاءُالعربي، ط 
 ٖٗعبد المالؾ مرتاض، ص ،في نظرية الركاية ((ُٖ
 ُِٕحسف بحركام، ص، بنية الشكؿ الركائي ((ِٖ
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كىي الشخصية اإلشارية ) الواصمة(: 
"عالمات لغكية تنكب عف المؤلؼ في سرد 
األحداث داخؿ النص كالسارد بضمير األنا، 
كمف الصعب اإلمساؾ بيذا النكع مف 
الشخصيات كتيعد شخصيات رئيسة كليست تابعة 

 .(ّٖ)لمبطؿ"

كىي الشخصية النامية) المدورة(: 
ا كتفاجئ المتمقي "شخصية تتطكر في مكاقفي

بتغير في سمككيا" فتتطكر تدريجينا خالؿ تطكر 
القصة كتأثير الظركؼ فييا أك األحداث 

 .(ْٖ)االجتماعية"

ف الذم يحدد دكر ىذه الشخصيات كتحديد      كا 
ما يريد أف تحمؿ مف الدالالت ىك المؤلؼ، 
كذلؾ بقياـ صراع بينيا كبيف بعض الشخصيات 

أخالقيان أك مبدأن أك  حكؿ أمر ما اجتماعيان أك
 .(ٖٓ)طمكحان شخصيان أك غير ذلؾ

 أىمية الشخصيات في العمل الدرامي:
إف لمشخصية سمات يجب أف يتحراىا 
المؤلؼ في أم عمؿ درامي لكي تؤدم دكرىا 
قاـ الميتاح ليا داخمو "  ككظيفتيا في النص كالمى

                                                 
 فيصؿ غازم النعيمي.  ،العالمة كالركاية (ّٖ)
الجزائرية المعاصرة، شريبط أحمد تطكر البنية الفنية في القصة  (ْٖ)

 ّْشريبط، ص
تطكر البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، شريبط أحمد  (ٖٓ)

 .ِْص ،شريبط،

فالشخصية ال بد أف تنقؿ أحاسيسيا كمشاعرىا 
عف نفسيا كماضييا  بصكرة جيدة معبرة

كاألسباب التي جعمتيا تحمؿ تمؾ الصفات، 
فيجب أف تككف شخصية ثالثية األبعاد بعيدة 
عف التسطيه تعيش حياتيا كفؽ أقدارىا 

 .(ٖٔ)المرسكمة"

كالشخصية في العمؿ الدرامي التمفزيكني 
ىي شخصية تقكـ بدكر البطؿ الحقيقي في 

دكر التاريخ اإلنساني لذلؾ فيي تيؤدم ىذا ال
ضمف محددات كحقائؽ تاريخية تدفعيا إلى 
التفاعؿ مع ىذه الشخصية استنادنا إلى تاريخيا 
كالرمزية التي تحمميا عبر ىذا التاريخس لذلؾ 
نجدىا تختمؼ في درجة االنصيار الدرامي أثناء 
تأدية ىذا الدكر المنكط بيا حقائؽ تيقدميا بأدائيا 

تجسير بيف الفريد إلى المشاىد الذم ينتظر منو ال
الشخصيتيفس لتؤدم شخصية كاحدة تعبر عف 

 كاقع كمشاعر الشخصية األكلى. 
كلقد جسدت شخصية األـ في مسمسؿ 
أرطغرؿ ىذه المحددات، كاستطاعت بأدكارىا 
المختمفة أف تنسجـ كتتفاعؿ درامينا مع حقائؽ 
ككقائع الحياة التي عاشتيا الشخصية الحقيقية 

ك)حيممة خاتكف( ك) كالتي قامت األـ )ىايماه( 
سالجاف( بدكرىا في انسيابية درامية متقنة. كىذا 

                                                 
 ٔٔإريؾ بينتمي، ـ س، ص ،الحياة في الدراما (ٖٔ)
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بطبيعة الحاؿ يدفع المشاىد إلى المشاركة 
العاطفية التي قاؿ عنيا الباحث األمريكي )مارم 
بياـ(: إف تقديـ نماذج الشخصيات كالمكاقؼ 
كالسمككيات بطريقة متقنة تمكف المشاىد مف أف 

تجعمو يعتقد أف  يتقمص كيندمج كيشارؾ لدرجة
ما يراه عمى الشاشة ىك نفسو، كما لـ يجرؤ عمى 
أف يككنو قد كاف متمثالن في ىذه الشخصية التي 
أدت ىذا الدكر باتقاف كاندماج مع الشخصية 

 .(ٕٖ)الحقيقة

 أبعاد سمات شخصية األم في مسمسل أرطغرل:

 البعد النفسي:  -أوالً 

إف كؿ شخصية محكرية في أم مسمسؿ 
يا سمات شخصية كبيعد نفسي يحدد تاريخي ل

السمكؾ الذم يتصدره خالؿ المسمسؿ، إذ 
يستطيع المشاىد أف يتممس ىذه السمات النفسية 
مف خالؿ المكاقؼ كتكرار السمككيات التي تشكؿ 

 ىذه الحالة.
فالسمات النفسية التي تشكؿ البيعد 
النفسي لمشخصية ىي:" نظاـ عصبي نفسي ميـ 

عمى الرد عمى كثير مف كمتمركز مع القابمية 

                                                 
(ٖٕ بياـ جكم مارم، ترجمة:  ،ينظر التمفزيكف كما نتحدث عنو (

 ٔٔـ، صُِٗٗ العياطي نصر الديف، مراكش، دار العيكف،

، كأف يكاجو  المنبيات كظيفينا كبشكؿ متساكو
 .(ٖٖ)أشكاالن ثابتة مف السمكؾ التكيفي الميعبر"

البعد النفسي ىك خصائص الشخصية التي  
ييعبىر عنيا بالسمكؾ في مكاقؼ حياتية تتكرر 
بتكرار المكاقؼ كاألحداث كتشكؿ صكرة ليذه 

 الحالة المتكررة.
ثؿ عبر الصراع النفسي كىذا البعد يتم

الداخمي لمشخصية مف خالؿ مناجاة النفس إزاء 
أحداث كمكاقؼ فتككف الشخصية ىنا ىي 
المرسؿ كالمتمقي كتقـك بإدارة الذات حسب ىذا 

 .(ٖٗ)الحديث الداخمي النفسي
ف شخصية األـ التي كجدناىا في   كا 

األـ ىايماه كحميمو خاتكف كسالجاف )نماذج 
ات التي حممت سماتنا الدراسة( ىي الشخصي

نفسية بمكرت الحالة الخاصة لكؿ شخصية، 
كاستطاع المشاىد تمييزىا كاالندماج مع حالتيا 
كمشاركتيا كفؽ ما ككَّف مف صكرة ذىنية 

 تتعاطى مع سمات ىذه الشخصية.

ا  فاألـ ىايماه الحظنا أف معظـ سمككيا كاف ناتجن
عف البيعد النفسي الذم كاف يجسد شخصيتيا، 

األـ الحاكمة المتصرفة بقرارىا المعتبىر، فيي 
كالمحترىـ رأييا، فقد كانت صاحبة رؤية كفكر، 

                                                 
الشخصية في ضكء عمـ الصراع النفسي، محمد الجبكم، بغداد،  ((ٖٖ

  ِٖـ، صَُٗٗدار الحكمة، 
ينظر: المرأة في الركاية الجزائرية، صاله مفقكدة، دار اليدل  (ٖٗ)

 .ُُِـ، صََِّ، ُلمتكزيع كالنشر، ط
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-ككانت عمى درجة مف التأثير في اآلخريف 
أصحاب القرار كزكجيا زعيـ القبيمة  -السيما

)سميماف شاه( كأبناكىا، حيث لف تحظى بيذه 
المكانة لك لـ تمتمؾ الصفات النفسية التي أىمتيا 

درجة مف التأثير كالمشاركة اإلدارية ليذه ال
 كالسياسية.
كما ىك الحاؿ في السمطانة حميمة  

ا نفسية تتعاطى  كالتي كاف كانت تحمؿ خصائصن
مع ابنة الحاكـ التي تربت في قصر الخالفة، 
كنشأت عمى األنمكذجية السمككية المنكطة بابنة 
الحاكـ كاألميرس لذلؾ ظيرت ىذه السمات في 

جية ىذه المنبيات النفسية التي سمككيا كانتا
تكيفت معيا، كمف أبرز المالمه النفسية لحميمة 
خاتكف االستقرار النفسي المنكط بالرتبة الكظيفية 
الحاكمة التي كجدتيا مع اندماجيا مع زكجيا 
القائد الجديد لقبيمة الكام بعد مكت كالده سميماف 
شاه، كما كانت األـ التي باغتتيا مشاعرىا 

قة كمما فقدت ابننا بخطؼ أك إيذاء، ككمما الرقرا
كابدتيا ظركؼ غياب زكجيا أرطغرؿ ك تعرضو 
لمحاكالت االغتياؿ أك السجف كالظمـ، بما كاف 
ييغيب تمؾ الشخصية األنمكذجية الحاكمة لتظير 
المشاعر النفسية الضعيفة الحانية عمى مىف 
تيحبس لتشكؿ بيذه االزدكاجية في السمكؾ فيما 

كد كالثبات غير المشكب بالمشاعر بيف الصم

كبيف الحنك كاإلشفاؽ عمى محبييا خكفنا مف 
رىة.  الضياع كالفقد ازدكاجية نفسية ميبرَّ

أما سالجاف: فقد حممت مف الخصائص 
النفسية المغايرة ليذه الحالة كتمؾ، ككاف ىذا 
ألسباب اجتماعية أيضا نشأت عمييا، مرتبطة 

ؿ، كتربيتيا في بماضييا بفقداف أبييا الذم قيت
بيت الزعامة، كال يزاؿ ييعايشيا الشعكر بالنقص 
مع ما يمكح في ذاكرتيا كىي في بيت الزعامة، 
كرغـ االحتضاف الذم لفتيا بيا عائمة سميماف 
شاه إال أف مشكمة عقميا عممت عمى ظيكر 
السمكؾ غير المرغكب بو ،كنتج عنو حالة مف 

داية أجزاء مع ب-السيما-التقييـ السمبي لممشاىد 
المسمسؿ، لكف مع تصاعد األحداث كارتباط 
مشاعر المشاىد بيا كشخصية قكية كمؤثرة تىدَّرج 
األداء الدرامي بيا إلى نبذ ىذه السمككيات 
السمبية، كالتحكؿ في المسار الدرامي إلى المرأة 
المتزنة بإنجابيا إلبنيا سميماف كأخذىا دكرنا ىامنا 

، ككاف ىذا التغيير في في القبيمة بعد عكدتيا ليا
السمكؾ ناتج عف أسباب نفسية ارتبطت بزكاؿ 
الشعكر بالنقص مع زكجيا كعائمتو كباقي أفراد 
القبيمة، كقد مثمت سالجاف بيذه االزدكاجية 
السمككية البارزة الشخصية الدرامية" ذات السمتيف 
أك القكتيف المتعارضتيف أك المتصارعتيف في 

ة دكما لألدكار الرئيسة داخميا، كىذه ىي المرشح
أك البطكلة التي تعتمد عمى الصراع الدرامي أك 



 يثلافإلابداع ال مىتدي
 

 31 غزةالجامعة اإلسالمية ب -كلية اآلداب في منتدى اإلبداع الثقافي                                                                

2 
14/04/2022 

ما يسمى بقصص القرار، كما فييا مف تناقض 
الدكافع النفسية ككجكد ظاىرة بطريقتيف 

 . (َٗ)متناقضتيف لمفعؿ"
إذف منه البعد النفسي قيمة ليذا السمكؾ 
المنكط بكؿ شخصية كبرر لكثير مف سماتو، 

مكؾ استجابة لمظركؼ النفسية كقد جاء ىذا الس
كاالنفعالية التي عاشتيا الشخصية سكاء في 
مككناتيا األساسية منذ الصغر أك في حياتيا 

 الحاضرة التي تعيشيا.

 البعد االجتماعي: -ثانياً 
البعد االجتماعي لمشخصية منكط   

بعكامؿ اجتماعية يتبمكر نتيجة تأثره بالمجتمع 
يرتبط بيـ في شبكة  كاألفراد المحيطيف بو، كالذم

مف العالقات الفردية كالكمية، فسمكؾ الشخص 
يتأثر" بنكع البيئة مف ناحية جغرافية ككذلؾ 

 .ُٗثقافية كاجتماعية"
أم بيذه الشبكة مف العالقات  

االجتماعية التي ال تككف في معظميا باختيارهس 
فراد ك عادات ك تقاليد إنما ىي ظركؼ مجتمع كأ

ض عميو التعاطي معيا مستكل اجتماعي، يفرى ك 
 كفؽ محددات رغباتو كميكلو كاتجاىاتو الخاصة. 

                                                 
ينظر: دراما الشاشة، حسيف الميندس، مصر الييئة المصرية  ((َٗ

 .ُْٕ، صُـ،ج ُٓٗٗ ،تابالعامة لمك
(ُٗ سيكمكجية الشخصية محدداتيا، قياسيا، نظرياتيا، سيد محد  (

 ٕٗـ، صُٖٕٗغنيـ، القاىرة، دار النيضة العربية، 

ف شخصية األـ ىايماه أثرت فييا    كا 
الظركؼ االجتماعية بشكؿ كاضه، فقد نشأت 
في بيت الزعامة منذ أف تزكجت سميماف شاه، 
ككانت ابنة لزعيـو قبيمة قبميا، كىذه الصفات 

ى المجتمعية نمَّت في شخصيتيا القدرة عم
اإلنتاجية اإلدارية كالسياسية، كالحكمة في القرار 
كالثقة في التصرفات كقيادة المكاقؼ بشكؿ سميـ 

 في معظميا.
أما السمطانة حميمة فتشبييا إلى حد   

كبير في ىذا، بيدى أف ىذه الظركؼ التي عاشتيا 
في قصر الحكـ مع أبييا ثـ زكجيا أرطغرؿ ظؿ 

ا الريتبي تأثيره منسحبنا عمى حدكد تأثيرى
كالكظيفي، كالذم يرتبط بعالقتيا بزكجيا كتثبيتيا 
لو عمى طريؽ الحؽ، ككذلؾ تربيتيا ألبنائيا 
كقادة يتحممكف مشقة الطريؽ كيشبكف عمى 
الزعامة االيجابية التي تجعميـ أىال لممسؤكلية 
كالقيادة، كقد تمخضى عف ىذه السمات الدافعة 

كاف بركز شخصية االبف عثماف الذم أسس أر 
 الدكلة العثمانية كقادىا.

أما شخصية سالجاف فإف المحددات 
االجتماعية ليا تتقاطع مع الظركؼ النفسية التي 
عاشتيا في كنؼ كالدىا الذم قيتؿ، ثـ انتقاليا 
لبيت يكفميا كشقيقتيا كاف يمقي عمييا بعبء 
نفسي جعميا تعيش صراعنا درامينا متحكالن  فيما 

كلى حب االنتقاـ بيف قكتيف في نفسيا: األ
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كالثانية اإلخالص لمف تعيدكىا بالرعاية كزكجكىا 
 بابنيـ أحد قادة قبيمة الكام.

كقد ظيرت ىذه األبعاد االجتماعية لمشخصيات  
الثالثة مف خالؿ مكانتيا االجتماعية كعالقاتيا 

 مع اآلخريف ك محيطيا الخارجي ككؿ.

 البعد الجسدي:-ثالثاً  
لمشخصية"  يتمثؿ في الشكؿ الظاىرم

فيك يمثؿ المظير العاـ لمشخصية، كمالمحيا 
كطكليا كعمرىا ككسامتيا كذمامة شكميا كقكتيا 

 .(ِٗ)الجسمانية كضعفيا"
ف ىذا البعد لو دكر بارز في تكضيه    كا 

مالمه الشخصية كتحديد دكرىا، حيث يستطيع 
المشاىد أف يتنبأ ببعض المالمه االجتماعية 

مجمكعة لمسمات  كالكجدانية مف خاللو، فيك
الخارجية الجسمانية سكاء كانت في الشخصية 
الحقيقية، أك كما يصكرىا الكاتب أك بطريقة 
ضمنية مستنبطة مف سمكؾ كتصرفات 

 .(ّٗ)الشخصية
كقد الحظنا  أف المسمسؿ قد كفؽ في   

تقديـ ىذه الصفات مف حيث تكافؽ السمات 
الجسمية مع األدكار كالحالة االجتماعية المنكطة 

                                                 
االبداع في الكتابة كالركاية، عبد الكريـ الجبكرم، دار الطميعة  ((ِٗ

 ٖٖـ، صََِّ، ُالجديدة، دمشؽ،ط
في ركاية )أصابعنا التي ينظر: المثقفكف كالصراع األيدلكجي  ((ّٗ

تحترؽ( لسييؿ إدريس، فاطمة نصير، الجزائر، جامعة محمد 
 ْٖـ، صََِٕخيضر، 

بشخصيات األـ الثالثة )ىايماه كحميمة 
 كسالجاف(.

فاألـ ىايماه كانت تحمؿ مف المالمه   
الجسمية ما يؤىميا لمقيادة منيا ًحدة مالمحيا 
ككضكحيا كصكتيا الجيكرم، كلغة جسدىا التي 
استخدمتيا كممثمة بطريقة نكعية، كزكجة قائدو 
معتدة بنفسيا كاثقة بقراراتيا التي تممييا عمى 

يماءاتيا اآل خريف، كقد كجدنا في طريقة حديثيا كا 
 ىذه المالمه القكية التي تبرز ىذا الدكر القكم.

أما السمطانة حميمة فقد ركز صاحب 
المسمسؿ عمى عنصر الجماؿ كالقكة الجسدية 
المتمثمة في دركىا في بعض المعارؾ، كقد ارتبط 
ىذا العنصر بمكانتيا كدكرىا في المسمسؿ 

تحمؿ فيو دكر السمطانة ابنة  التاريخي الذم
الحاكـ الجميمة المترفة التي نشأت في القصر، 
كارتباطنا يعمد فيو المخرج إلى ربط الميشاًىد 
بالحالة الجسدية لمسمطانة بيغية التأثير كالتأثر 
عاطفةن ككجداننا، لضماف استمرارية كدكاؿ 

 المتابعة كالتأثر.
بينما حظت سالجاف ذات العينيف   

كيف بعمؽ الدىاء الذم يقبع في بداية الخضرا
أدكارىا حيف كانت تكيد لبيت الزعامة، كرغـ 
جماؿ مالمحيا إال إف المخرج جعؿ منيا في 
البداية مؤشرنا يحمؿ مالمه الدىاء كالمكر حيف 
أضاؼ لعينييا الكحؿ الممعف في السكاد، كقد 
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الحظنا اختفائو في األجزاء الذم تحكؿ فيو 
 لى األـ الحكيمة.مسارىا الدرامي إ

 البعد الثقافي والفكري: -رابًعا
كىك البعد المرتبط بعقيدتيا كدينيا 
كتككينيا الثقافي كدرجية تأثيرىا عمى سمكؾ 
الشخصية، كرؤيتيا كتكجييا الفكرم كتحديد 
كعييا األيدلكجي، كمكاقفيا مف القضايا المختمفة 
كقناعتيا برؤية معينة كصمكدىا في الدفاع 

 .(ْٗ)عنيا
كقد مثمت السمطانة حميمة أبرز الشخصيات  

الثالثة في ىذا البيعد، حيث كانت صاحبة اتجاه 
فكرم مستنير بسبب تأثير زكجيا عمييا مف 
جية، كمف أخرل نشأتيا في بيت الحكـ الي 
جعؿ مف شخصيتيا شخصية كاضحة 
األيديكلكجية بحيث تحمؿ قناعة كرؤية تيصاحب 

عميا المستبسؿ مكاقفيا، كقد الحظنا ذلؾ في د
ف تعارضت مع مصالحيا  لزكجيا كقبيمتيا، كا 
الخاصة كزكجة تحتاج إلى االستقرار االجتماعي 
معو، إذ كانت تدفعو لبناء أسس الدكلة 

 اإلسالمية كالدفاع عف الحؽ.

                                                 
(ْٗ بناء الشخصية الرئيسة في ركاية) عمر يطير القدس، عبد  (

 -الرحيـ حمداف، نجيب الكيالني، كمية اآلداب الجامعة اإلسالمية
 ُِٖـ، صَُُِغزة، 

الدور الوظيفي لشخصية األم في مسمسل 
 أرطغرل:

 دور األم السياسي واإلداري: -أواًل  
لألـ ىايماه ك  إف الشخصيات الثالثة

حميمة خاتكف كسالجاف ىف شخصيات رئيسة قد 
أدت دكر البطكلة في المسمسؿ، كتيعد شخصيات 

 محكرية في معظـ األجزاء.
فالشخصية المحكرية في أم عمؿ  

ف الشخصيات  درامي يناط بو دكر مبرز كىاـ، كا 
ا في  الثالثة حممت دكرنا سياسينا كادارينا كاضحن

 رافعنا لكثير مف األحداث المسمسؿ، ككانت عامالن 
كالمكاقؼ التي دعمت فيو التسمسؿ الدرامي 

 كالتصاعد الحدثي فيو.
إف مسمسؿ أرطغرؿ في تركيزه عمى  

الدكر السياسي كاإلدارم لممرأة، كما ظير في 
دكر شخصيات األـ ىايماه ك حميمة كسالجاف 
ىك إفراز لمتاريخ اإلسالمي الذم ساكم بيف 

دارة بعض األمكر كالمشاركة الرجؿ كالمرأة في إ
السياسية، كمساىمتيا مع الرجؿ في مختمؼ 
حقكؿ البطكالت اإلنسانية، ك ىذا ما تعارض مع 
الحضارات األخرل القديمة التي منعت المرأة عف 

 تمؾ المشاركة.
كقد سطرت المرأة المسممة في التاريخ  

اإلسالمي أركع صفحات التضحية كالفداء التي 
باء كاألبناء، فقد شاركت الرجؿ خطتيا بدماء اآل
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في قراره السياسي كالعسكرم حيف كانت تدفع 
الزكج كاالبف لمقرار السميـ، كتثبتيـ عمى مبادئ 
الحؽ، ككانت تتعيد أبناءىا بالتربية السميمة 
الراشدة القكية المستندة إلى تعاليـ اإلسالـ 
كمحدداتو، كىكذا شاركت الرجؿ بزرع األسس 

درة عمى إتخاذ القرارات كتنفيذىا المتينة مف الق
 (ٓٗ)بشكؿ سميـ.

ف األـ ىايماه كانت مف الشخصيات  كا 
 -السيما–األكلى في صناعة القرار السياسي 

بعد مكت زكجيا سميماف شاه، كتكلييا منصبو 
باإلنابة إلى حيف اختيار القائد الجديد، كقد 
استطاعت أف تقكـ بيذا الدكر كأف ترتب أكلكياتو 

و مف زكجيا، كبما أضافت ليا حياتيا بما تعممت
 في بيت القيادة كما دار فييا مف أحداث.

كقد ارتكز العمؿ الدرامي عمى جعميا 
ركيزة ىامة في تكجيو أرطغرؿ كأبنائيا اآلخريف) 
جندكدك كدكندار( في كثير مف القرارات كالتأثير 
فييما استنادا لعالقة األمكمة، كاالحتراـ 

 لشخصيتيا القائدة.
ع ىذا استطاع كاتب السيناريك أف كم

يتجو بالمشاىد إلى بعض المفتات اليامة في 
خركج األـ ىايماه في بعض قراراتيا كدكرىا 
السياسي عف جادة الصكاب، حيف مالت مع 
ابنيا دكندار عندما حاكؿ بيع ممتمكات القبيمة 

                                                 
 .ُُ-ْنت اليدل، صالمرأة المسممة، ببطكلة  ينظر ((ٓٗ

كقت غياب أرطغرؿ، كلـ تستطع إيقافو كذلؾ 
نو أراد أف ييبرز درجة ألنيا أمو كألنو ابنيا، ككأ

الفرؽ بيف قيادة أرطغرؿ كاألـ ىايماه كامرأة ال 
يخمكا حكميا مف العاطفة كاليكل، في حيف 
أظير مجافاة أرطغرؿ في أكثر مف مكقؼ ليذه 
العاطفة حيف تعامؿى مع أخطاء صديقو بامسي 
كأخطاء شقيقو دكندار بمكضكعية حيف نفا أخيو 

 الميخطئ إلى خارج القبيمة.
ا حميمة خاتكف فكاف دكرىا السياسي أم

كاإلدارم يتمثؿ في دفعيا لزكجيا في قراراتو 
كمكافقتيا لو، كمنيا ىجرتو إلى بالد يقترب فييا 
مف فرص تأسيس أصكؿ الدكلة اإلسالمية، 

 كمساعدتو في إدارتو لمقبيمة مع األـ ىايماه.
أما سالجاف فقد برز دكرىا السياسي 

ائمتيا، كتحكؿ كاإلدارل حيف اصطفت مع ع
دكرىا إلى الشخصية المتزنة التي حممت مع 
زكجيا كاألـ ىايماه دكرنا سياسينا مساندنا لزعيـ 

 القبيمة في سريتو كعالنيتو. 
فقد كاف أبرز مكاقفيا السياسية كاإلدارية 
حيف رحمت مع ابنيا سميماف إلى قبيمة الكام 
مشاركة األـ ىايماه كأرطغرؿ قراراتيـ، تأييدنا 

كجيينا، إذ استطاعت أف تكشؼ كثيرنا مف كت
المكائد كالمؤامرات التي كانت تيحاؾ ليـ 

 كتحبطيا.
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كقد الحظنا امتداد ىذا الدكر في مسمسؿ   
عثماف الذم كاف نتيجة لما تـ تأسيسو في 
مسمسؿ أرطغرؿ، حيث تقمدت دكرنا سياسينا ك 
أصبحت بمثابة المستشارة اليامة لقائد القبيمة 

لة عثماف، كقد شابيت في ىذا األـ كمؤسس الدك 
 ىايماه حيف كانت مستشارة زكجيا كأبنائيا.

 الدور االجتماعي:  -ثانًيا
ييجسد الدكر االجتماعي لمشخصية في 
أم عمؿ درامي أحد أسس ىذا العمؿ ككف 
الشخصية ترتبط بعالئؽ اجتماعية فردية كعامة، 
فالشخصية تعيش مع أسره بداية ثـ تعيش في 

معي تتحدد كفؽ دكرىا كمدل مكانتيا محيط مجت
 فيو.

ف الشخصيات الثالثة لألـ ىايماه ك   كا 
حميمة كسالجاف أينيطى بيا دكرنا اجتماعينا تقاطع 
مع الدكر السياسي كاإلدارم الذم فرض االحتراـ 
االجتماعي ليف بيف فئات المجتمع، فقد تمتعت 
األـ ىايماه بمكانتيا كدكرىا االجتماعي مع 

ذم ربطتيا بو عالقة كجدانية قكية زكجيا ال
ا بارزنا مف أبنائيا ك أبناء القبيمة  أنتجت احترامن
جمعاء، كأصبه ليا تأثيرنا اجتماعينا عمييـ، فيي 
التي ترافؽ النساء ك تعمميف أمكر حياتيـ 
كتسعى لممصالحة بينيف في المشاحنات، كىي 
التي يمجأف ليا فيما يفسد مف عالقاتيف مع 

 مع اآلخريف.أزكاجيف أك 

القكؿ ارتبطت أيضا  -كما أسمفنا-ىذه المكانة 
 بالمكانة السياسية كاإلدارية.

كما برزت ىذه المكانة االجتماعية عند حميمة 
خكانو التي عاشت  خاتكف مع زكجيا كأـ زكجيا كا 
بينيـ في ظركؼ اجتماعية سميمة خالية مف 
المشاكؿ كالخدكش المجتمعية، حيث حظيت 

 ية بارزة بينيـ كبيف أفراد قبيمتيا.بمكانة اجتماع
أما سالجاف فمـ تتمتع في بداية أجزاء  

المسمسؿ بالمكانة االجتماعية المرمكقة بسبب 
سمككيا القديـ كما يعممو الجميع عنيا، حيث 
تآمرت فيو مع بعض المغرضيف في القبيمة، لكف 
بدا ىذا التحكؿ في األحداث مع تحكؿ دكرىا 

لمسمسؿ، حيف عادت مع الكظيفي بشكؿ عاـ با
َـّ الدكلة الذم يتطمع  ابنيا سميماف لمقبيمة تحمؿ ىى
أرطغرؿ كزكجيا إلى بنائيا، فقد عادت لتساند 
األـ ىايماه في مكانتيا كدكرىا، ك تثبت أركاف 
عائمة سميماف شاه كأبنائو بيف قبيمة الكام مف 

 جية، كبيف كؿ القبائؿ التركية مف جية أخرل.

 العسكري:الدور  -ثالثًا
استطاع مسمسؿ أرطغرؿ مف خالؿ 
الدراما التاريخية أف يشحذ الركح اإلسالمية في 
نفكس المسمميف كأف يجرم فييـ الدماء النقية 
التي خمد ضياءىا مع االنتكاسات العربية 
كاالنيزامات الكحدكية. فاستطاعت بعض 



 يثلافإلابداع ال مىتدي
 

 35 غزةالجامعة اإلسالمية ب -كلية اآلداب في منتدى اإلبداع الثقافي                                                                

2 
14/04/2022 

المسمسالت التاريخية أف تحمي ىذه الركح 
 المنطفئة.

أرطغرؿ الدكر البارز في  ككاف لمسمسؿ
التأثير في ىذا السياؽ، كاستطاع جذب قمكب 

 المالييف لمفكرة التي أحياىا كركز عمييا.
فمقد "استطاعت الدراما التاريخية أف 
تستدعي مف سنف التاريخ اإلسالمي بمعاركو 
كعينا تاريخينا ينمي كعينا المعاصر بمشكالتو 

ا جيادية تشحف كجداف األ مة الحالية كركحن
بالكبرياء المشكرع، كتعينيا عمى ترتيب األكراؽ 
كاأللكيات كتعظيـ اإلمكانات كحشد الطاقاتس 
لتحقيؽ االنتصار عمى ىذه التحديات 

 .ٔٗالمعاصرة"

كمما لكحظ في ىذا السياؽ التركيز عمى 
التعاليـ كقكانييف الشريعة اإلسالمية في التعاطي 
معيا خالؿ المعارؾ كالغزكات بحيث تحمؿ 

ىدافنا كغايات سامية مف أجؿ المحافظة عمى أ
كياف الدكلة اإلسالمية كأركانيا دكف المساس 
بحقكؽ اآلخريف التي نبو إلييا اإلسالـ، كدكف 
الكقكع في مخالفات شرعية، كىذا مما كفؽ فيو 

 المسمسؿ.
إف المرأة كاف ليا دكر بارز  في السياؽ 
العسكرم حيث الحظنا الكثير مف نساء زعماء 

                                                 
، ُالدراما التاريخية كتحديات الكاقع المعاصر، محمد عمارة، ط ((ٔٗ

 .ُٗـ، صََِٓ-قُِْٓمكتبة الشركؽ الدكلية،  -القاىرة

قبيمة كغيرىف  يشاركف في المعارؾ، كأثناء ال
 التجييز لممعارؾ الكبرل يتـ تدريب نساء القبيمة.

كفي ىذا داللة عمى إحياء الركح 
اإلسالمية القديمة بانخراط المرأة المسممة في 
القتاؿ مع الرجاؿ لشد العضد تأسينا بنساء 
المسمميف في بداية الخالفة اإلسالمية كخكلة 

يرىا ممف شاركف في القتاؿ، كفي بنت األزكر كغ
مسمسؿ أرطغرؿ الحظنا قدرة النساء عمى التسمه 
تقاف القتاؿ فييا في المعارؾ  باألسمحة الخفيفة كا 
 الطارئة كالسكيف كالسيؼ كالخنجر كالرمه كغيره.
–كما الحظنا القدرة الفائقة لبعضيف 

في بيت القيادة نحك: السمطانة حميمة  -السيما
، ككانت حميمة خاتكف تمثؿ كسالجاف كغيرىا

الشخصية األبرز في ىذا الجانب حيث كانت 
ماىرة في القتاؿ كالدفاع عف النفس في المكاقؼ 
المختمفة لجانب زكجيا أك في معارؾ أخرل، 
فكانت تضرب بالسيؼ بميارة كترمي الرمه 

 باتقاف.
ككانت تيجيد المعارؾ األمنية التي تحافظ 

ـ التي يسعكف إلى فييا عمى كياف زكجيا كدكلتي
تأسيسيا انطالقنا مف تكجييا الفكرم الذم رافقت 

 فيو زكجيا كساعدتو فيو.
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كيذكر العمماء أف ىذا" الجياد الفكرم 
يذكر المسمميف بأف ىذا التداعي ىك سنة مف 

 .(ٕٗ)سنف التدافع بيف الحؽ كالباطؿ"
كىذا كاف نصب عيني نساء بيت 

ف اليمة إلى القيادة، فالفكر ىك المداد الذم يشح
االنطالؽ، إذ لـ يكف انطالؽ حميمة أك غيرىا 
مف نساء القبائؿ المسممة نحك الجياد كالمشاركة 
العسكرية اإلنتاجية ليذا الفكر المكجو ببكصمتو 
نحك الحفاظ عمى الدكلة اإلسالمية، كتأسيس ما 

 يعينيا كيثبت أركانيا في كؿ البقاع.
 كلكف الحظنا بعض المبالغة أثناء صكر
القتاؿ المحتدـ بيف بعض النساء كعصابات 
العدك بتفكقيف في الغالب كىذا كاف يأخذنا قميالي 
إلى انصيار الركح المعاصرة الحالمة مع 
التمنيات التي تحمـ بعكدة الماضي، كربما أتت 
ىذه المبالغة إرضاء لركح المشاىد المعاصرة 

حميمة  -السيما-كالتي تعاطفت مع النساء 
قتو مف متاعب مع زكجيا، كلما  خاتكف لما ال

جسدتو مف دكر بارز في مساندة زكجيا أرطغرؿ 
 في تأسيس دكلتو.

كلقد الحظنا االلتزاـ بمعايير الشريعة 
كأحكاـ الفقو اإلسالمي إلى حد كبير في المعارؾ 
كتفاصيميا بالنسبة لممرأة مف عدـ انكشافيا أثناء 

                                                 
( ٕٗ الدراما التاريخية كتحديات الكاقع المعاصر، محمد عمارة،  (
 .ُِص

المعارؾ أك اختالطيا بالرجاؿ أك انقطاعيا 
ىماؿ حياتيا االجتماعية كاألسرية،  لمحركب كا 
كلقد كانت حميمة أمنا كمربية كزكجة صالحة، ك 
في الكقت نفسو كانت محاربة تشاطر الرجاؿ 

 معاركيـ إف فيرض عمييا ذلؾ.
كىذا ما أىعطى قيمة لدكر المرأة المسممة 
المتكامؿ كالذم يتصاعد بتصاعد االحتياج إلييا 

اسبس لتتجمى مف خالؿ في المقاـ كالسياؽ المن
ىذا العمؿ الدرامي صكرة المرأة المسممة 
اإليجابية التي ال تنقطع في سياؽ كاحد كفي 
حدكد معينة، بؿ تتعاطى في كؿ ما يطمب منيا 
كفؽ قدراتيا، كمدل قكة إيمانيا كعقيدتيا كفكرىا 

 السميـ.

رمزية األم في مسمسل أرطغرل تاريخًيا 
 وأيدلوجًيا:

المغة كما ذكر ابف  يعنى بالرمز في
فارس: " ىك الراء كالميـ كالزام أصؿ كاحد يدؿ 
عمى حركة كاضطراب كيقاؿ في ضربو فما 

، أم ما تحرؾ كارتمز أيضا: تحرؾ"  .(ٖٗ)ارمأزَّ

                                                 
(ٖٗ عبد السالـ ىاركف، دار  مقاييس المغة، ابف فارس، تحقيؽ: (

 .ّْٗص ،ِـ، جُٕٗٗ-طباعة كالنشر كالتكزيع، بيركتالفكر لم
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أما اصطالحا: فيك" تعبير غير مباشر عف فكرة 
بكاسطة استعارة أك حكاية بينيا كبيف الفكرة 

 .(ٗٗ)المناسبة"
ف إلى جعؿ المرأة يمجأ بعض الركائيي

رمزنا في الركاية، حيث تحمؿ بعض الركايات 
اسـ بعض النساء، كممكف أف تقكـ الركاية في 
حديثيا عمى المرأة كىذه المرأة تمثؿ شعب أك بمد 
أ كمبدأ معيف، كغالبنا ما تككف األـ رمزا لمكطف 
المتمسؾ بتراثو كعاداتو كتقاليده الصامد أماـ 

كبقائو، كلمعرفة ىذه  المعتديف في سبيؿ حريتو
الرمزية يستطيع القارئ االرتكاز عمى بعض 
المفاتيه التي قد يضعيا الكاتب أك عمى 

 (ََُ)استنتاجو الخاص.
إف األـ في مسمسؿ أرطغرؿ ليا رمزية 
تاريخية كأيدلكجية، فاألـ ىايماه كانت تمثؿ قمب 
الكطف الكبير الذم يتسع ألبناء الكطف كيستطيع 

أ أف يحتضف ىمـك األ فراد كأف يككف ممجن
لقاضاياىـ كأمننا لخكفيـ كسترنا لعكراتيـ، كقد 
لكحظ ىذا في الدكر المتعالي كالشمكلي الذم 
كانت تحضر فيو األـ ىايماه في كثير مف 
المكاقؼ كالقضايا سكاء كانت سياسية كمستشارة 
لزكجيا سميماف شاه أك ابنيا أرطغرؿ كمعظـ 

                                                 
الرمزية عند البحترم، مكىكب مصطفاكم، كزارة الثقافة الجزائر،  ((ٗٗ

 ُّٖـ، صََِٕ
(ََُ ينظر: رسـ الشخصية في ركايات غالب ىمسا، ريـ الزير،  (

 ْْـ، صََِّ-الجامعة األردنية

باطالعيا عمى القادة السياسييف، أك عسكرينا 
مخططاتيـ كتكجيييا ليـ في بعضيا، أك 
اجتماعية حيف كانت تتكلى أمر قبيميا كتساعد 
القبائؿ األخرل كما فعمت مع أصميياف، فكاف 
دكرىا شمكلي يحمؿ رسالة األـ الزكجة كاألـ 
المستشارة كاألـ المصمحة كاألـ المربية كاألـ 

 الحنكف كغيرىا.

ا شخصية ىذا الدكر الشمكلي رسـ مني
رمزية عمقت في ذىف المشاىد بعد أف ككنيا مف 
خالؿ المكاقؼ كاألحداث، كىذه ىي الرمزية 
كطبيعة الرمز " الذم يشير إلى مكضكع دكف أف 

 .(َُُ)يرتبط بو، حيث ينشأ نتيجة لعممية ذىنية"

كىذا ما نشأ في ذىنية المشاىد الذم 
جعميا رمزا ليذه األـ الكطف الجامع الذم يبني 

.كال   ييدـ، يدفع كال يحبط، يتقدـ كال ينيـز

 : الخاتمة
إف شخصية األـ في مسمسؿ أرطغرؿ 
أدت دكرنا بارزنا في سياقات فكرية كعقدية 
كاجتماعية عمد إلييا صاحب فكرة المسمسؿ 
التاريخي بمضامينو الدينية كالتاريخية 
كاأليدلكجية، لتقدـ األنمكذج اإليجابي لألـ 

سالمي كالذم ضربت المسممة في التاريخ اإل
مثاال ييحتذل فيو، بما قامت بو مف كظيفة 

                                                 
نكية،عز الشعر العربي المعاصر، قضاياه، كظكاىره الفنية كالم (َُُ)

 .ُٖٗ، صّالديف إسماعيؿ، دار الفكر العربي، ط
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سياسية كعسكرية كاجتماعية، كبتأثيرىا في مسار 
 كثير مف المحطات التاريخية اإلسالمية.

ف شخصية األـ )مكضع الدراسة( في  كا 
مسمسؿ قيامة أرطغرؿ كانت تحمؿ رسائالن 
متنكعة يدفع بيا العمؿ الدرامي المتسمسؿ 

خالؿ األحداث، كتحمؿ مف الرمزية  كالمتصاعد
ما تيبرز مف قيمة ىذا الدكر المنكط بيا كالذم 
أدتو بشكؿ شمكلي متكامؿ أدل إلى انجذاب 

 المشاىد إلييا خالؿ المسمسؿ.
كلقد كاف ليذه الشخصية المتنكعة فيما 
بيف األـ ىايماه كحميمة خاتكف كسالجاف) نماذج 

ماعية كفكرية الدراسة( أبعادنا نفسية كجسمية كاجت
كثقافية ألقت بدكرىا إضاءات عمى مكانتيا 

 ككظيفتيا داخمو.
كما كاف لكؿ منيا كظيفة سياسية 
كعسكرية كاجتماعية أبرزه مسار األحداث كتنامي 
الصراعات، كألف األـ في كثير مف المسمسالت 
كاألعماؿ التاريخية كانت تحمؿ رمزية معينة 

الكطف فإنيا في ىذا المسمسؿ مثمت رمزية 
الجامع كلممبدأ كالقيـ الفكرية كالدينية كالمجتمعية 

 السميمة الناضجة.

 التوصيات:
تكثيؼ الدراسة الدرامية لممسمسالت  -

التاريخية الناجحة كالمكجية قيمينا 

كعقائدينا بيدؼ التنكير كالتأثير في 
 األجياؿ.

ضركرة إجراء الدراسات النقدية الممنيجة  -
تحقيؽ قراءة لتمؾ المسمسالت الناجحة ل

نقدية كاضحة تعمؿ عمى رصد 
اإليجابيات كالسمبيات في التقديـ الدرامي 
لتمؾ األعماؿ لتقديميا بشكؿ أفضؿ 
كتنقيحيا مما قد يسمب منيا بعض القيـ 
الدينية كالتاريخية كالفكرية كاالجتماعية، 
كذلؾ لمكصكؿ إلى إنتاجية درامية 

 كفكرية سامية.

 المراجع
 ة كالركاية، عبد الكريـ اإلبداع في الكتاب

الجبكرم، دار الطميعة الجديدة، دمشؽ، 
 ـ.ََِّ، ُط

  بطكلة المرأة المسممة، بنت اليدل، مطبعة
-قُّْٖالنعماف، النجؼ األشرؼ، 

 ـ. ُٓٔٗ

  بناء الشخصية الرئيسة في ركاية )عمر
يطير القدس، عبد الرحيـ حمداف، 
نجيب الكيالني، كمية اآلداب الجامعة 

 ـ.َُُِغزة، -اإلسالمية
  ،بنية الشكؿ الركائي، حسف البحركام

، الدار ُالمركز الثقافي العربي، ط 
 ـ.َُٗٗ-البيضاء
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  تاج العركس مف جكاىر القامكس، محٌمد
بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، 

، ُٖالممٌقب، الزَّبيدم، دار اليداية، ج 
 د.ط.

  تطكر البنية الفنية في القصة الجزائرية
 ريبط أحمد شريبط.المعاصرة، ش

  التمفزيكف كما نتحدث عنو: بياـ جكم
مارم، ترجمة: العياطي نصر الديف، 

 ـ.ُِٗٗمراكش، دار العيكف، 

  :الحياة في الدراما: إريؾ بينتمي، ترجمة
جبرا إبراىيـ جبرا، المؤسسة العربية 

 ـ.ُِٖٗلمدراسات كالنشر، 

  الدراما التاريخية كتحديات الكاقع
-، القاىرةُارة، طالمعاصر، محمد عم

-قُِْٓمكتبة الشركؽ الدكلية، 
 ـ.ََِٓ

  دراما الشاشة، حسيف الميندس، مصر
ـ، ُٓٗٗالييئة المصرية العامة لمكتاب 

 .ُج 

  ،رسـ الشخصية في ركايات غالب ىمسا
 ـ.ََِّ-ريـ الزير، الجامعة األردنية

  ،الرمزية عند البحترم، مكىكب مصطفاكم
 ـ.ََِٕكزارة الثقافة الجزائر، 

  ،سيكمكجية الشخصية محدداتيا، قياسيا
نظرياتيا، سيد محد غنيـ، القاىرة، دار 

 ـ.ُٖٕٗالنيضة العربية، 

  ،الشخصية في ضكء عمـ الصراع النفسي
محمد الجبكم، بغداد، دار الحكمة، 

 ـ. َُٗٗ
  ،الشعر العربي المعاصر، قضاياه

كظكاىره الفنية كالمنكية،عز الديف 
 .ّعربي، طإسماعيؿ، دار الفكر ال

  العالمة كالركاية دراسة سيمائية في ثالثية
أرض السكاد: فيصؿ غازم النعيمي، 

-دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، عماف
 ـ. ََُِ، ُاألردف، ط

  ،في نظرية الركاية، عبد المالؾ مرتاض
المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف، 

 ـ.ُٖٗٗالككيت، عالـ المعرفة، 

  ،بف عمى، محمد بف مكـر لساف العرب
أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر، 

، بيركت، ُْ، ج ّدار صادر، ط
 ـ.ُّٗٗ

  المثقفكف كالصراع األيدلكجي في ركاية
)أصابعنا التي تحترؽ( لسييؿ إدريس، 
فاطمة نصير، الجزائر، جامعة محمد 

 ـ.ََِٕخيضر، 
  ،المرأة في الركاية الجزائرية، صاله مفقكدة

، ُ، طدار اليدل لمتكزيع كالنشر
 ـ.ََِّ

  مقاييس المغة، ابف فارس، تحقيؽ: عبد
السالـ ىاركف، دار الفكر لمطباعة 

 .ِـ، جُٕٗٗ-كالنشر كالتكزيع، بيركت
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 جنسية وليد سيف وأثرىا عمى أعمالو الدرامية 
 )التغريبة الفمسطينية أنموذًجا(: دراسة وصفية تحميمية

 شيماء أبو شقرة
 

 

 ممخص البحث
 

ث إلػػى الكشػػؼ عػػف جنسػػية الكاتػػب )كليػػد سػػيؼ( أال يخمػػص البحػػ   
كىػػي الجنسػػية )الفمسػػطينية( كأثرىػػا عمػػػى البنػػاء الفنػػي لعممػػو الػػػدرامي 
)التغريبػػػة الفمسػػػطينية(، حيػػػث تػػػأثرت كػػػؿ مػػػف الشخصػػػيات كالحػػػدث 
كالحكار كالصراع الدرامي في المسمسؿ بجنسية الكاتب تػأثرِّا جميِّػا كمػا 

 سيتضه مف خالؿ الدراسة.
 

 
 
 
 

 المقدمة:
كليد سيؼ كاتب فمسطيني كتب مجمكعة مف األعماؿ الدرامية، كاف مف أبرزىػا مسمسػؿ )التغريبػة الفمسػطينية(،     

 الذم يعكس جنسية كاتبو في حيثياتو كما سيتضه مف خالؿ الدراسة. 
 :أىداف الدراسة 

 تسعى الدراسة إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ، أىميا:  
 يد سيؼ كأثرىا عمى شخصيات مسمسو التغريبة الفمسطينية.التعريؼ بسيرة كل -ُ

 تكضيه أنكاع الحدث الدرامي في مسمسؿ التغريبة الفمسطينية، ككيفية تأثره بجنسية كليد سيؼ. -ِ

 بياف الراكم في مسمسؿ التغريبة الفمسطينية كعالقتو بخمؽ تيار الكعي كمدل تأثره بجنسية الكاتب. -ّ

 ؿ التغريبة كتأثره بجنسية الكاتب.بياف الحكار الدرامي في مسمس -ْ

 تحديد الصراع كأنكاعو، كمدل تأثر ىذه األنكاع بجنسية كليد سيؼ. -ٓ

 :أىمية البحث 

تكمف أىمية البحث في الكشؼ عف العالقة بيف جنسية الكاتب كليد سيؼ كما يترتػب عمييػا، كمسمسػمو التغريبػة     
 شخصيات الدرامية في المسمسؿ.الفمسطينية، مف خالؿ  األحداث كالحكار كالصراع كال
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 :أسباب اختيار الموضوع 

، كغيػاب الجكانػب البحثيػة التطبيقيػة عمػى     إف األسباب التػي دفعػت الباحثػة إلػى اختيػار المكضػكع ىػي الرغبػة أكالن
 )الدراما( الفمسطينية ككيتَّابيا ثانينا.

 :منيج الدراسة 

ي( مف خػالؿ تحميػؿ عناصػر البنػاء الػدرامي كعالقتيػا بجنسػية كلقد سارت الدراسة كفؽ )المنيج الكصفي التحميم    
 الكاتب كليد سيؼ.

 :الدراسات السابقة 

الػػػدراما التمفزيكنيػػة مقكماتيػػا كضػػكابطيا الفنيػػػة، لقػػد لجػػأت الدراسػػة إلػػى مجمكعػػػة مػػف الدراسػػات السػػابقة، منيػػا:    
إعداد الباحث: عز الديف عطية المصرم، بإشراؼ د. نبيؿ خالد أبك عمػي، كميػة اآلداب، الجامعػة اإلسػالمية، كىػي 

ـ(، حيث تناكلت الرسالة الجانب النظرم لمدراما التمفزيكنية، اسػتعانت  الدراسػة بشػي ََُِرسالة ماجستير، عاـ  )
كطبقتيا عمى مسمسؿ التغريبػة الفمسػطينية، كتشػابيت معيػا بػبعض الجكانػب النظريػة، كالمصػطمحات النظريػة، منيا 

 مثؿ: الشخصية كالحدث كغيرىا...
كقػػػػد دار البحػػػػث حػػػػكؿ قضػػػػية أثػػػػر الكاتػػػػب كليػػػػد سػػػػيؼ كشخصػػػػيتو عمػػػػى المسػػػػائؿ التاليػػػػة: الحػػػػدث الػػػػدرامي،    

 الحكار الدرامي، كالصراع الدرامي.كالشخصيات الدرامية، كالراكم كتيار الكعي، ك 
 المياد النظري

( عػػاـ النكبػػة )    ـ(،  كمػػف المعػػركؼ أف طػػكلكـر تقػػع ُْٖٗكليػػد سػػيؼ كاتػػب فمسػػطيني كلػػد فػػي مدينػػة )طػػكلكـر
عمػػى حػػدكد فمسػػطيف المغتصػػبة، كلقػػد كػػاف بيتػػو يقػػع مباشػػرة بجانػػب مخيميػػاس  لػػذا شػػيدت طفكلتػػو المبكػػرة مظػػاىر 

متمثمػػة فػػي معانػػاة الالجئػػيف، كتطػػكر أكضػػاع المخيمػػات فػػي الضػػفة الغربيػػة، كيقػػكؿ فػػي ذلػػؾ: المأسػػاة الفمسػػطينية 
"أذكر أننا عندما كنا نتمشى في سػيؿ طػكلكـر المعػركؼ كنػا نصػطدـ بحػدكد مػا يسػمى "حػدكد اليدنػة"، فننظػر إلػى 

ككجدانػػػػو  كػػػػؿ ىػػػػذه العكامػػػػؿ سػػػػاىمت فػػػػي تشػػػػكيؿ كعيػػػػو الػػػػكطني َُِفمسػػػػطيف المغتصػػػػبة مػػػػف كراء تمػػػػؾ الحػػػػدكد"
الفمسػػطيني، كمنػػذ ذلػػؾ الحػػيف أدرؾ أف القضػػية الفمسػػطينية ىػػي شػػرط كجػػكده، كقبػػؿ الحػػديث عػػف مػػدل تػػأثر )درامػػا 

-التغريبػػة الفمسػػطينية( بجنسػػيتو، البػػد أف نقػػؼ عنػػد مفيػػـك )الػػدراما التمفزيكنيػػة(: كىػػي فػػي األصػػؿ نػػص مكتػػكب 
يػػػة، كقكاعػػػد الػػػنص كالحكايػػػة، كىػػػذا الػػػنص عػػػرؼ يتحمػػػى بشػػػركط الكتابػػػة اإلبداع -مخصػػػص لإلخػػػراج التمفزيػػػكني

بمصػػطمه "السػػيناريك"، كىػػك يحتػػكم عمػػػى الحركػػة كمضػػمكف الصػػكرة كالحػػػكار، ك تحػػددىـ القصػػة التمفزيكنيػػة، يبػػػدأ 
العمػػؿ الػػدرامي بفكػػرة تكػػكف جديػػدة، تعتمػػد عمػػى تصػػاعد األحػػداث، ىػػذه األحػػداث تنػػتظـ كفػػؽ حبكػػة محكمػػة الصػػنع 

كػػكف قصػػة، يعمػػؿ عمػػى نسػػجيا مجمكعػػة مػػف الشخصػػيات كيجػػرم كػػؿ ىػػذا فػػي حيػػز مػػف كممتعػػة، كتتضػػافر معنػػا لت

                                                 
 ِٓٗـ، صَُِْ، دار األرقـ، غزة، ُعطا اهلل، ىديؿ عكني: حكارات في الفكر كالحياة، تؽ: يكسؼ مكسى رزقة، ط َُِ
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كالتغريبة الفمسػطينية مسمسػؿ درامػي يحيػي كيعيػد إلػى األذىػاف الحػدث الفمسػطيني س فيػك يحكػي  َُّالزماف كالمكاف.
كجػػده ممحمػػة العػػذاب كالكفػػاح الفمسػػطيني مػػف خػػالؿ شخصػػيات كاقعيػػة حيػػث إف الفمسػػطيني يػػرل نفسػػو كأبػػاه كأمػػو 

، ييعػدُّ  المسمسػؿ َُْكجدتو كعمو كعمتو كخالو كخالتو كآخريف، يراىـ كىـ ييجػركف مػف بالدىػـ إلػى مػرارة المخيمػات
كاحدان ًمف أشيًر ما أنتجتوي الدراما العربيػة فػي تسػميط الٌضػكء عمػى القضػية الفمسػطينية حسػب العديػد مػف النٌقػادس نػاؿ 

بيػػة مختمفػػة، أنتجتػػػو )شػػركة سػػكريا الدكليػػػة لإلنتػػاج الفنػػي(، كجػػػرل المسمسػػؿ العديػػد مػػػف الجػػكائز ًمػػف عػػػدة دكؿ عر 
بػػر )ََِْتصػػكيره بالكامػػؿ فػػي سػػكريا عػػاـ  ( حمقػػة، طػػكاؿ شػػير رمضػػاف،  ُّـ، كبيػػث لمميشػػاىد فػػي نفػػس العػػاـ عى

 .َُٓـََِْأكتكبر ُٓفكاف أكؿ عرضو لو في 

 جنسية وليد سيف وتأثيرىا عمى شخصيات التغريبة:  -أوالً 
الدرامية أىمية بالغػةس فيػي تجسػد فكػرة يػكد كاتػب السػيناريك إيصػاليا إلػى المشػاىد، كىػذا يتػأتَّى  إف لمشخصيات

، كمػػػف خػػػالؿ أبعادىػػػا الجسػػػدية، كالنفسػػػية،  َُٔمػػػف خػػػالؿ مػػػا تمعبػػػو ىػػػذه الشخصػػػيات مػػػف حركػػػة كحػػػكار كصػػػراع
تػػػؤثر اآلخػػػريف كتتػػػأثر بيػػػـ،  كالثقافيػػػة، كاالجتماعيػػػةس حيػػػث إنيػػػا تحمػػػؿ فكػػػرنا كمكقفنػػػاس فيػػػي ال تعػػػيش بمفردىػػػا إنمػػػا

كشخصػػيات التغريبػػة الفمسػػطينية أقػػرب مثػػاؿ إلػػى ذلػػؾ، كىػػذه الشخصػػيات قػػد تػػأثرت بجنسػػية كاتبيػػا )كليػػد سػػيؼ(، 
الػػذم كزع جنسػػيتو الفمسػػطينية كمػػا ترتػػب عمػػى ىػػذه الجنسػػية مػػف صػػفات بػػيف تمػػؾ الشخصػػيات، ك سػػنذكر فػػي ىػػذا 

 المقاـ بعض مظاىر ىذا التأثر:
 له الشيخ يكنس )الفمسطيني المكافه(: أبك أحمد، صا -ُ

جػد كليػد  -فالح فمسطيني يكافه الظمـ كاألعباء، كىك رب األسرة، كقػد تػأثرت ىػذه الشخصػية بػػ )أبػي إبػراىيـ( 
كالػػذم عػػاش نفػػس ظػػركؼ )صػػاله الشػػيخ يػػكنس(، فقػػد عػػاش فػػي قريػػة )باقػػة الشػػرقية( ككاجػػو  –سػػيؼ الفمسػػطيني 

يف كػػاف يغػػرييـ افتقػػار األسػػرة إلػػى العػػزكة العشػػائرية الكبيػػرة فػػي القريػػة نفسػػيا، اضػػطياد مػػالؾ األراضػػي الكبػػار الػػذ
حيث عيدكا غرباء عمى القريةس ألف حمكلتيـ في بمدة أخرل مف فمسطيف، ككانػت أسػرة )أبػي إبػراىيـ( تضػطر أحياننػا 

كلػـ يقػؼ ىػذا التػأثر ليػذه إلى استضافة نفر مف حمكلتيـ لتستقكم بيػا أمػاـ القريػة متكبػدة تكػاليؼ ىػذه االستضػافة، 
الشخصػػية ىنػػا، إنمػػا تعػػداه إلػػى أف كمتػػا الشخصػػيتيف قػػد أصػػابيما الخػػرؼ المبكػػر بعػػد اليجػػرة كبعػػد أف تممػػؾ منيمػػا 

 .َُٕالشكؽ لقريتيما، كانتيى بيما المطاؼ إلى المكت
 أـ أحمد، زكجة صاله الشيخ يكنس )األـ الفمسطينية المكافحة(:  -ِ

                                                 
. نبيػػؿ خالػػد أبػػك عمػػي، كميػػة ينظر:المصػػرم، عػػز الػػديف عطيػػة، الػػدراما التمفزيكنيػػة مقكماتيػػا كضػػكابطيا الفنيػػة، كىػػي رسػػالة ماجسػػتير، إشػػراؼ أ.د َُّ

 ُُْ-ُّٗـ، صََُِاآلداب، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
 ْٕٔ، صَُِٔ، المكتبة األىمية، الككيت، ُينظر: سيؼ، كليد، الشاىد المشيكد )سيرة لمراجعات فكرية(، ط َُْ
   https://ar.wikipedia.org/wikiينظر:  َُٓ
 ِّكُّـ، صُُٖٗ، دار الفكر العربي، ُينظر: أبك الرضا، سعد، الكممة كالبناء الدرامي رؤية نقدية تحميمية مقارنة، ط َُٔ
 ْٖٕينظر: سيؼ، كليد، الشاىد المشيكد، ص َُٕ

https://ar.wikipedia.org/wiki
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يي الفالحة زكجة الفالح المكافه، كىػي أـ القائػد المجاىػد، كالشػييد، كالمثقػؼ المػتعمـ، ىي سنديانة فمسطينية، ف    
ك المغتػػرب ألجػػؿ العمػػؿ، كىػػي جػػدة المغتػػرب ألجػػؿ العمػػـ، كالمحركمػػة مػػف رؤيػػة ابنتيػػا النازحػػة قسػػرنا، كاألـ الثانيػػة 

جػػدة الكاتػػب )أـ إبػػراىيـ( فػػي  لرشػػدم الػػذم أفقدتػػو اليجػػرة أمػػو فمػػا عػػاد يعػػرؼ أيػػف ىػػي، كتمتقػػي ىػػذه الشخصػػية مػػع
أنيما أنجبتا أربعة أبناء كابنة كاحدة، كفي أف كمتييما تمتؼ األسرة حكليمػا فيمػا تتصػفاف بالشػجاعة كالقػكة كالصػمكد 
في كجو مالؾ األراضي قبؿ النكبة، كفي كجو الخيمة كمعاناتيػا أثنػاء اليجػرة، ك تجػاه الشػكؽ العػاـر لالبػف الشػييد، 

سف كما في المسمسؿ(، أك شييد المرض )محمد ابف أـ إبراىيـ(، لـ يقؼ األمػر عنػد ىػذا الحػد مػف شييد النكبة ) ح
التقارب، إنما تعداه إلى أنيمػا كانتػا مشػجعتاف ألبنائيمػا فػي تحقيػؽ طمكحػاتيـ، حتػى لػك كػاف الػثمف )غربػة(، كحػت 

 َُٖدكا كاسعدكا"لك كاف األمر سيمس عاطفة األمكمة في مقتؿ، فكمتاىما كانتا تقكالف: "ابع
 أبك صاله، أحمد صاله الشيخ يكنس ) الفمسطيني القائد(:  -ّ

االبػف األكبػػر لألسػػرة، كىػػي شخصػية مكافحػػة كقياديػػة، تمتقػػي ىػذه الشخصػػية مػػع إبػػراىيـ )كالػد كليػػد سػػيؼ(، الػػذم   
ا أكبر إخكتو، ك يتسـ بالصرامة كالتصدم لمظمـ، كقد شػارؾ كالػده مبكػرنا  فػي رعايػة األسػ رة كالػدفاع عنيػا، كاف أيضن

ك ييػػتـ بتعمػػيـ أخيػػو )محمػػكد( كمػػا فعػػؿ أحمػػد مػػع عمػػي، رغػػـ ضػػيؽ الحػػاؿ، ككػػذلؾ يتشػػابياف فػػي الػػزكاج مػػف فتػػاة 
( بعػػد اليجػرة لػػئال يمػػدا َُٗ)مدنيػة( رغػػـ اخػتالؼ العػػادات كالتقاليػػد ، ككػذلؾ فػػي العمػػؿ فػي دكػػاف فػػي )مخػيـ طػػكلكـر

-ُُّٗاالخػػتالؼ كػػامف فػػي أف األكؿ انخػػرط فػػي ثػػكرة الثالثينػػات )أيػػدييما ألحػػد، كليعػػيال أسػػرتييما، إال أف كجػػو 
ـ( ضػػػد سياسػػػة االنتػػػداب البريطػػػاني التػػػي كانػػػت تسػػػعى إلػػػى تطبيػػػؽ كعػػػد بمفػػػكرس ليصػػػبه بعػػػدىا القائػػػد أبػػػك ُّٗٗ

 صاله، أما )إبراىيـ( فمـ ينخرط بالعمؿ السياسي.
 حسف )الفمسطيني الذم لـ تنصفو المدارس فأنصفتو الثكرة(:  -ْ

البف الثالث لألسرة، كىك شاب مندفع لـ يكمػؿ تعميمػو مثػؿ أخيػو عمػي رغػـ تمنيػو لػك أكمػؿ لكػف الظػركؼ ا    
، إال أف ميػداف الثػكرة قػد قبػؿ بػو فػي َُُحالت دكف ذلؾ فمـ تقبؿ بو مدارس المدينة ألنو يكبر العمر المطمػكب بعػاـ

بيرنا، كىك يمتقي مع )محمػد( عػـ كليػد سػيؼ، فػي شبابو، فالتحؽ مع أحمد بيا، ثـ ناؿ الشيادةس ليكرث أسرتو حزننا ك
 .ُُُفكرة )المكت مبكرنا(، فاألكؿ شييد النكبة، كالثاني شييد المرض

 عمي )الفمسطيني المتعمـ(:  -ٓ

االبف األصغر، كالمثقؼ كراكم المسمسػؿ، كالػذم يشػبو عػـ الكاتػب )محمػكد(، فػي كفاحػو ألجػؿ العػالـ رغػـ ضػيؽ   
 ُُِالحاؿ

                                                 
 ْٖٕينظر: سيؼ، كليد، الشاىد المشيكد، ص َُٖ
 ْٕٗينظر: سيؼ، كليد، الشاىد المشيكد، ص َُٗ
 ( ، )مكقع إلكتركني(.ْة، الحمقة )ينظر: التغريبة الفمسطيني َُُ
 َْٖينظر: سيؼ، كليد، الشاىد المشيكد، ص ُُُ
 ْٕٗينظر: سيؼ، كليد، الشاىد المشيكد، ص ُُِ
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 لفمسطيني الذم فاؽ زمانو كتحيطو ىالة الفمسفة(:صالح بف أحمد صاله )ا -ٔ

ىػػك االبػػف الثػػاني لقائػػد الثػػكرة، يمتقػػي بالدرجػػة األكلػػى مػػع الكاتػػب )كليػػد سػػيؼ( فػػي تمػػرده كشػػغؼ المطالعػػة   
سػػقاط ذلػػؾ قسػػرنا عمػػى  لديػػو، كىػػاجس الشػػعر، كتقمصػػو لألزمػػات الكجكديػػة التػػي تثيرىػػا الكتػػب الغربيػػة المترجمػػة، كا 

( البسػػيطة الريفيػػة، التػػي ال تفقػػو ىالػػة الفمسػػفة التػػي تحػػيط اإلنسػػاف المعاصػػر، ككتػػب صػػاله المتنػػاثرة بيئتػػو )طػػكلكـر
عمى طاكلتو تشبو كتب كليد التي كانت تسترعيو، كمؤلفات سارتر كككلف كلسكف، ككػذلؾ يتشػابياف فػي محبػة "عبػد 

 .ُُّرائيا األكفياءالرحيـ العمي" صاحب المكتبة الثقافية، كالتي ال تبخؿ في كتبيا عمى ق
تالحػػػظ الباحثػػػة مػػػف خػػػالؿ تمػػػؾ العينػػػات التػػػي أسػػػمفتيا، أف جنسػػػية الكاتػػػب قػػػد أثػػػرت عمػػػى جنسػػػية شخصػػػياتو     

ػػػػا عنػػػػو مػػػػف بػػػػالده، سػػػػيبحث عػػػػف نفسػػػػو بػػػػيف ىػػػػذه  الرئيسػػػػة فػػػػي عممػػػػو الػػػػدرامي، كأف أم فمسػػػػطيني قػػػػد ىجػػػػر رغمن
 الشخصيات.

 رامي:جنسية وليد سيف وتأثيرىا عمى )الحدث( الد-ثانًيا
إف الحػدث الػػدرامي ركيػػزة ىامػة ال يمكػػف ألم عمػػؿ درامػػي االسػتغناء عنيػػاس فالعمػػؿ الػػدرامي ىػك حػػدث يػػدكر فػػي   

كىػػك كػػؿ كاقعػػة   -أم )فعػػؿ درامػػي( -فمػػؾ مكضػػكع أك مكضػػكعات كمػػا تميػػؿ الباحثػػة، كالحػػدث الػػدرامي ىػػك فعػػؿ 
سػكاء أكػاف ىػذا العمػؿ مسػرحية أك مسمسػالن أك  تحدثيا الشخصػيات الدراميػة فػي دائػرة زمػاف كمكػاف العمػؿ الػدرامي،

ػػا فيممن
، ُُٓ، كالحبكػػة الدراميػػة: ىػػي التناسػػؽ البنػػائي ألجػػزاء العمػػؿ الػػدرامي بحيػػث تبػػدك أحداثػػو مترابطػػة كمحبككػػةُُْ

 كقد كانت أحداث )التغريبة( عمى عدة أشكاؿ، كىي:
 األشكال التي جاءت عمييا أحداث التغريبة وتأثرىا بجنسية وليد سيف:

 تأثره بجنسية وليد سيف المشيد ع الحدثنو 

 الحدث السمفي:

وىـــو الحـــدث الـــذي يـــأتي عـــن طريـــق حـــوار 
الشخصــيات فــي بدايــة العمــل الــدرامي، حيــث 
يتم الحـديث عـن أحـداث ماضـية سـابقة عمـى 

 ٙٔٔأحداث العمل الدرامي في لحظة العرض

 المشيد األكؿ في المسمسؿ:

حيػػث يقػػؼ عمػػي عمػػى منصػػة التكػػريـ، 
ر كفػػػػػاة أحمػػػػػد، يػػػػػذىب إلػػػػػى يأتيػػػػػو خبػػػػػ

( مسػػرعناس فيحػػاكره  المخػػيـ فػػي )طػػكلكـر
: "أنا عمي أخكؾ بس بػدم أككلػؾ  قائالن
اشي أنا لكالؾ لما صرت اشي" ثـ يبػدأ 
ىنا بتذكر الماضي الذم يعد المسمسػؿ 

 ُُٕبرمتو

( كىػػػك  نالحػػػظ أف المشػػػيد فػػػي مخػػػيـ )طػػػكلكـر
المخػػػػػػػػػػػيـ )الفمسػػػػػػػػػػػطيني( الػػػػػػػػػػػذم كلػػػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػػػو 

الحػػػػػػػدث بالميجػػػػػػػة  ، كيػػػػػػػدكرُُٖ)السينارسػػػػػػػت(
ا.  الفمسطينية، كىي ليجتو أيضن

                                                 
 ِْٖ-ُْٖينظر: سيؼ، كليد، الشاىد المشيكد، ص ُُّ
 ٗٗـ، صُٖٓٗينظر: حمادة، إبراىيـ، معجـ المصطمحات الدرامية كالمسرحية، دار المعارؼ، القاىرة،  ُُْ
 ِّٕـ، ص ََِٖ، عالـ الكتب،السعكدية، ُعمر، أحمد مختار، معجـ المغة العربية المعاصرة، ط ينظر: ُُٓ
 ُْٓينظر:المصرم، عز الديف عطية، الدراما التمفزيكنية مقكماتيا كضكابطيا الفنية، ص ُُٔ
 ينظر:  مسمسؿ التغريبة الفمسطينية، الحمقة األكلى )مكقع إلكتركني(.ُُٕ
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 الحدث الصاعد: 

ـــد مقدمـــة العمـــل ويأخـــذ  ـــدأ بع ـــذي يب وىـــو ال
بالصعود إلـى أن يـتم الوصـول إلـى الـذروة أو 

 ٜٔٔاألزمة

كيبػػػػدأ مػػػػف المشػػػػيد الثػػػػاني فػػػػي الحمقػػػػة 
األكلػػػػى مػػػػػف المسمسػػػػػؿ، كىػػػػػي القريػػػػػة، 
كعمػػػػػػػػػػؿ أبػػػػػػػػػػي أحمػػػػػػػػػػد كأبنائػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي 

اث حتػى ، ثـ تتصاعد األحدَُِاألرض
 ُُِحتى تصؿ ذركتيا كىي النكبة

حيػػػػث شػػػػيد )إبػػػػراىيـ( كالػػػػد كليػػػػد سػػػػيؼ ىػػػػذه 
األحداثس فالجنسية الفمسطينية كيتػب عمييػا أف 

 تحيا ىذه التفاصيؿ.

 الحدث اليابط:

وىو حل الصراع حينما تتغمب إحـدى القـوتين 
 ٕٕٔعمى األخرى، ولكنو ليس الحل النيائي

يبػػػػػدأ مػػػػػف اليجػػػػػرة، حيػػػػػث تبػػػػػدأ قصػػػػػة 
ي قصػػػػػػػػػػػػػة الالجئػػػػػػػػػػػػػػيف ثانيػػػػػػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػػػػػػػ

الفمسػػػػػػطينييف التػػػػػػي تبػػػػػػدأ مػػػػػػف الحمقػػػػػػة 
 ( حتى الحمقة األخيرة. ُٕ)

تجسد ما حؿ بعائمػة كليػد سػيؼ حينمػا ىػاجركا 
، ككانػت صػػرخات الكاتػب األكلػػى  إلػى طػػكلكـر
الرافضػػػة لمنكبػػػة تعمػػػك لتنػػػذر بػػػأف جيػػػؿ النكبػػػة 
الػػػذم كعػػػى المخػػػيـ ال يمكػػػف أف ينسػػػى الػػػبالد 

 ف رؤيتيا.التي سمع عنيا مف آبائو دك 

 
 امتازت أحداث التغريبة الفمسطينية بمجمكعة مف المميزات، كىي:   

 الكاقعية: -ُ

حيث كانت تحاكي الكاقع الفمسطيني )الحقيقي( الذم مر بو الفمسطينيكف قبػؿ النكبػة كبعػدىا، كلقػد اسػتمدىا )كليػد   
 سيؼ( مف جنسيتو )الفمسطينية( كتاريخيا.

 الحدث المركب: -ِ

ي فػي التغريبػة الفمسػػطينية، حيػث يعتمػد فػػي تركيبػو عمػى قصػػة رئيسػة تغػذييا مجمكعػػة كىػك الحػدث الطػػاغ
مف القصص الفرعيػة، أم أنػو يكجػد خػط رئيسػي كاحػد لتطػكر الحػدث األكؿ، بينمػا يكجػد خطػكط تغذيػو كتقكيػو رغػـ 

تغريبػػػة . كيتضػػػه ذلػػػؾ جميِّػػػا فػػػي الُِّأنيػػػا فرعيػػػة، سػػػكاء أكانػػػت ىػػػذه الخطػػػكط متفقػػػة أـ معارضػػػة لمخػػػط الػػػرئيس
الفمسػػطينية، حيػػث تتجػػكؿ بػػيف الحػػدث الػػرئيس، كىػػك المكاقػػؼ التػػي تعيشػػيا أسػػرة أبػػي صػػاله الفمسػػطينية قبػػؿ كبعػػد 
النكبػةس حيػث إنػػؾ تنتقػؿ إلػى أحػػداث فرعيػة ) مػع معمػػـ المعػارؼ تػارة، كالمختػػار أبػي عػارؼ كأبػػي عائػد( فػي القريػػة 

 ليا.تشعؿ ذركة الكجع فيؾ عمى ىذه العائمة التي ال حمكلة 
ثػػـ أحػػداث أخػػرل تجعمػػؾ تفتخػػر بيػػا كاألحػػداث الفرعيػػة التػػي أحاطػػت عميِّػػا ) كاألحػػداث التػػي تحػػدث فػػي  

مدرسػػػة المدينػػػة معػػػو، كىػػػك الفقيػػػر بػػػيف أطفػػػاؿ أغنيػػػاء، كمػػػا يحػػػدث مػػػف تفاعػػػؿ بػػػيف ىػػػذه الشخصػػػية كغيرىػػػا مػػػف 

                                                                                                                                                         
 ِٓٗي: حكارات في الفكر كالحياة، صينظر:عطا اهلل، ىديؿ عكنُُٖ
 ُٓٓينظر: المصرم، عز الديف عطية، الدراما التمفزيكنية مقكماتيا كضكابطيا الفنية، ص ُُٗ
 ينظر: مسمسؿ التغريبة الفمسطينية، الحمقة األكلى، )مكقع إلكتركني(. َُِ
 ينظر: مسمسؿ التغريبة الفمسطينية، الحمقة السابعة عشرة، )مكقع إلكتركني(. ُُِ
 ُٓٓينظر: المصرم، عز الديف عطية، الدراما التمفزيكنية مقكماتيا كضكابطيا الفنية، ص ُِِ
 ِٗينظر: حمكدة، عبد العزيز، البناء الدرامي، )د.ط(، مكتبة األنجمك المصرية، مصر، )د.ت(، ص ُِّ
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ألغنيػػاء فػػي كظػػائفيـ المدرسػػية عميػػو الشخصػػيات الفرعيػػة كفخػػر المعمػػـ بػػو كاكتشػػاؼ ذكائػػو، كاتكػػاء أبنػػاء المختػػار ا
ػا سياسػة سػمطة  بسمطة القكة( ككذلؾ تعذيب أبي عزمي ألحمد الفػالح الفمسػطيني الشػاب الػذم يتمسػؾ بأرضػو رافضن

كغيرىػػا مػػف األحػػداث التػػي تكػػكف فييػػا مكاقػػؼ العائمػػة كمػػا يمعبكنػػو مػػف أدكار حػػدثنا ثابتنػػا، كاألحػػداث  ُِْاألراضػػي،
الـ التي مف شدة خكفيا حممت الكسادة لتيرب بيا تحت كابػؿ القصػؼ كالرصػاص ظنِّػا األخرل فرعية،  كقصة أـ س

منيا أنو كليدىا، كحينما أدركت أنو الكسادة فقدت عقميا مف الصدمة، كأصبحت تعتني بالكسادة كتنادييػا سػالـ فيػي 
سػػعيد الػػذم يمػػكت فػػي  ، كقصػػةُِٓلػػـ تعػػد تفػػرؽ بينيمػػا فيعتبرىػػا رشػػدم بمثابػػة أمػػو التػػي فرقػػت الحػػرب بينيػػا كبينػػو

، كقصة أـ محمكد كاستشياد زكجيا بعد تسمميا الحدكد ليأخػذ مػف بػالده المحتمػة ُِٔالصحراء في طريقو إلى الككيت
كلقػاء كغيرىػا مػف القصػص الفرعيػة التػي تسػير فػي خطػكط فرعيػة  ُِٕبرتقاالن أك أم شيء يسد جكع أسػرتو الصػغيرة

 أبي أحمد صاله الشيخ يكنس(.تبرز الحدث الرئيسي كىك ما يجرم مع عائمة )
كتمتقي ىذه األحداث مع جنسية )كليد سػيؼ( الفمسػطينية، التػي عاشػت كػؿ تفاصػيؿ ىػذه األحػداث المركبػة، حتػى   

ف لـ يعشيا ىك بنفسو فقد عاشيا جده ككالده، كىك أكمؿ باقي التفاصيؿ بعد أف أصبه مخيـ طكلكـر مكاف.  كا 
عية، لػـ تغػذّْ فقػط الحػدث الرئيسػي، إنمػا أراد الكاتػب )كليػد سػيؼ( إيصػاؿ أكبػر ترل الباحثة أف ىذه األحداث الفر    

عػػدد مػػف التجػػارب التػػي مػػر اإلنسػػاف الفمسػػطينيس مػػف اإلنجميػػز تػػارة كاالحػػتالؿ الصػػييكني تػػارة أخػػرل كنكبتػػو، ثػػـ 
سػػبع عشػػرة ( حمقػػة، سػػت عشػػر حمقػػة منيػػا قبػػؿ اليجػػرة، ك ُّمشػػكمة الالجئػػيف، كلقػػد بمغػػت عػػدد حمقػػات المسمسػػؿ )

 حمقة أثناء كبعد اليجرةس فجنسية الفمسطيني مرت بمراحؿ كظركؼ أراد الكاتب إيصاليا بكافة حيثياتيا. 
 .ُِٖالتشكيؽ:  كيتـ مف خالؿ خمؽ التكتر كالقمؽ داخؿ الحدث الدرامي -ّ

أركػاف ككذلؾ مف خالؿ كسر الممؿ الذم قػد تتسػبب فيػو الػكتيرة الكاحػدة، كمػف ىنػا فػإف التشػكيؽ ركػف ميػـ مػف 
 الحبكة الدراميةس كىك السبب في جذب المشاًىد حتى آخر مشيد في المسمسؿ.

كلقػػد خمػػؽ الكاتػػب الفمسػػطيني فػػي تغريبتػػو الفمسػػطينية، جػػكِّا مػػف التشػػكيؽ فػػي كػػؿ حمقػػة مػػف حمقػػات مسمسػػؿ،   
ا، مشػيد )معانػاة الجئػي الخػيـ فػي فصػؿ  الشػتاء(، حيػث كلعؿ مف أبرز المشاىد التي بعث فييا )سيؼ( قمقنا كاضػحن

تتسػػرب ميػػػاه المطػػػر إلػػػى خيمػػػة مسػػػعكد، فيسػػػتيقظ عمػػػى صػػراخ زكجتػػػو )لطيفػػػة( التػػػي تنبيػػػت لألمػػػر، ىػػػؿ سػػػتغرؽ 
الخيمػة؟ مػاذا سػيجرم لطفمػػو الرضػيع؟ أـ أنيػـ سػيمحقكنيا قبػػؿ أف تنيػار؟ ىػؿ ستتسػع خيمػػة أخػرل ليػـ، الكثيػر مػػف 

كيؽ الػذم بعثػو الكاتػب، ثػـ يػتـ حػؿ ىػذا التشػكيؽ مػف األسئمة تجكب ذىف المشاىد، ىذه األسئمة خمقيا عنصػر التشػ
خالؿ كفاة ابف مسعكد حينما تقع لطيفة عميو أثنػاء ىركبيػا إلػى الخيمػة األخػرل كسػحبيـ إياىػا ليحمكىػا ككلػدىا مػف 

                                                 
 ينظر: التغريبة الفمسطينية، الحمقة الخامسة، )مكقع إلكتركني(. ُِْ
 (، )مكقع إلكتركني(.ُٖنية، الحمقة )ينظر: التغريبة الفمسطي ُِٓ
 (، )مكقع إلكتركني(.ِّينظر: مسمسؿ التغريبة الفمسطينية، الحمقة ) ُِٔ
 (، )مكقع إلكتركني(.ُِينظر: مسمسؿ التغريبة الفمسطينية، الحمقة ) ُِٕ
 ُِٔينظر: المصرم، عز الديف عطية، الدراما التمفزيكنية مقكماتيا كضكابطيا الفنية، ص ُِٖ
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الشتاء، تمكت الفرحة األكلى لمسعكد كلطيفة، فيصرخ مسػعكد بعمػك حنجرتػو لتخػتمط دمكعػو مػع المطػر، ثػـ يضػرب 
 .ُِٗعننا إياىا، فيك الجئ حرمتو الخيمة مف أعز ما يممؾالخيمة ال

في الحمقة نفسيا، يقؼ المشاىد عنػد مشػيد )مكظػؼ األكنػركا( الػذم تسػبب فػي سػجف أبػي صػاله، حيػث أىػاف 
األكؿ األخيرس ألنو الجئ، كناداه بأبشع األلفاظس ذلؾ حينمػا رفػض أف يعطيػو )مػؤف( الشػيرس ألف كػرت المػؤف رث 

فتحػػدث معػػو أبػػك صػػاله بمنتيػػى األخػػالؽ إال أف المكظػػؼ شػػتمو، فقػػاـ أبػػك صػػاله بضػػربو حتػػى ينبغػػي أف يبػػدؿ، 
كسرت رقبتػو فاشػتكاه إلػى الشػرطة كسػجف، ىنػا تتػابع األسػئمة تتػرل فػي ذىػف المشػاىد، ىػؿ سػيتبقى أبػك صػاله فػي 

المنبعػػث  السػػجف؟ ىػػؿ سيسػػامحو المكظػػؼ؟ كيػػؼ سيتصػػرؼ عمػػي كمسػػعكد إلخػػراج أخػػييـ مػػف السػػجف؟ ىػػذا التػػكتر
 .َُّفي طيات ىذا المشيد يخمؽ جكِّا مف التشكيؽ

 ُُّالمفاجأة: حدكث ما لـ يكف منتظرنا، أك متكقعنا -ْ

النكبة التي خطفت حسف مف ريعاف شبابو فػي طريقػة غيػر متكقعػة، كالنكبػة التػي فرقػت رشػدم عػف أمػو، كىػذه 
يمكػػف أف يمتقػػي بأمػػو مجػػددنا، كأف  التفرقػػة فػػي ظػػؿ كجػػكد الحػػدكد كالمحتػػؿ، غرسػػت فػػي ذىػػف المتمقػػي أف رشػػدم ال

بػػاركدة حسػػف ال يمكػػف أف تعػػكد لصػػاحبيا الحقيقػػيس فمػػف سػػيعيدىا كقػػد استشػػيد حسػػف؟ كمػػف ىنػػا يخمػػؽ كليػػد سػػيؼ 
عنصر المفاجأةس ليغيػر التكقػع، فيقابػؿ رشػدم كالدتػو فػي الحمقػة األخيػرة كفػي حمقػات الخػيـ تعػكد البػاركدة لصػاحبيا 

 ست خيالية إنما ىي كقائع مستمدة مف معاناة )الجنسية الفمسطينية(.، ىذه األحداث ليُِّكما سيتضه
 أحداث التغريبة ىي أحداث تكاصمية: -ٓ

كيكػػػكف الحػػػدث تكاصػػػميِّا مػػػف خػػػالؿ تطػػػكره كدراميتػػػو، كمػػػف خػػػالؿ تمكنػػػو مػػػف إيصػػػاؿ مضػػػمكنو كرسػػػالتو إلػػػى 
 .  ُّّالجميكر

ة الفمسػطينية الػذم عػرض لممػرة األكلػى ترل الباحثػة أف السػبب فػي تفاعػؿ الجميػكر مػع مشػاىد مسمسػؿ التغريبػ
ـ(س يعػكد إلػى جنسػية كاتػب المسمسػؿ، فمػف ينقػؿ َُِِـ(، كالزاؿ التفاعؿ قائمنا حتى اليـك كنحػف فػي )ََِْفي )

جنسيتو كتجاربيا كمعاناتيا إلى الجميكر سيككف أكثر دقة كتفصيالن في نقؿ تجربتو كتجارب كالده كجػده، مػف كاتػب 
ية غير جنسيتو كلـ يعش ما عاشو  األكؿ مف تفاصيؿس كلػذلؾ اسػتطاع الكاتػب خمػؽ أحػداث آخر ينقؿ تجربة لجنس

ػػا منبتيػػا عمػػؽ  تكاصػػمية الزاؿ الجميػػكر يتفاعػػؿ معيػػا حتػػى يكمنػػا ىػػذا، اسػػتطاع أف يرسػػـ الكجػػع، كاألمػػؿ، كقصصن
كلتؤكػػػد الباحثػػػة كجيػػػة  الخػػػيـ كالمخيمػػػات، إذف فيػػػذه التجربػػػة تجربػػػة كاقعيػػػةس أدت إلػػػى اتسػػػاـ األحػػػداث بالتكاصػػػمية،

                                                 
 (، )مكقع إلكتركني(.ُٔلتغريبة، الحمقة )ينظر: ا ُِٗ
 (، )مكقع إلكتركني(.ِِينظر: التغريبة، الحمقة ) َُّ
 ُٕٔينظر: المصرم، عز الديف عطية، الدراما التمفزيكنية مقكماتيا كضكابطيا الفنية، ص ُُّ
 (، )مكقع إلكتركني(.ُّينظر: التغريبة، الحمقة ) ُِّ
منظػػكر اإلعالمػػي فػػي عناصػػر البنػػاء السػػردم، )د.ط(، كميػػة التربيػػة األساسػػية، جامعػػة رابػػريف، اقمػػيـ ينظػػر: فاضػػؿ، صػػفاء الػػديف أحمػػد، تقنػػيف ال ُّّ

 ٖكردستاف، العراؽ، )د.ت(، ص
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( سػػاعة،  عمػػى اخػػتالؼ أعمػػارىـ، ُٓ( عينػػة، خػػالؿ  )ُّٖنظرىػػا أجػػرت ىػػذا االسػػتطالع، كالػػذم تفاعػػؿ معػػو )
 عمى النحك اآلتي:

 

جابتو  الرسم التوضيحي السؤال وا 
 ىل شاىدت مسمسل التغريبة الفمسطينية؟  -ٔ

 %(٘.ٜٛنعم )

 

  

 ىل أثرت فيك أحداثو؟  -ٕ

 %(ٖ.ٜٜنعم )

 
 اىدت المسمسل أكثر من مرة؟ ىل ش -ٖ

 %(ٖ.ٛٛنعم )

 %(ٚ.ٔٔال )

 
برأيك ىل تمكن الكاتـب وليـد سـيف مـن نقـل  -ٗ

 الواقع الفمسطيني بشكل مؤثر؟

 %(ٓٓٔنعم )

 
ىــــــل تعاطفــــــت مــــــع إحــــــدى شخصــــــيات   -٘

 المسمسل؟ 

 %(٘.ٜٛنعم )
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س  يالحػػظ مػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ أف لمسمسػػؿ التغريبػػة الفمسػػطينية كقػػع عمػػى مشػػاىديو، فيػػـ اليزالػػكف يتابعكنػػو إلػػى اليػػـك
ذلؾ ألف كاتب العمؿ فمسطيني الجنسية، فجسد عمػالن يحػاكي تجربتػو العميقػة، فانعكسػت جنسػيتو عمػى عممػو، كلقػد 

(% رأكا أنػػو لػػك لػػـ يكػػف كليػػد سػػيؼ فمسػػطيني الجنسػػية لمػػا ٕ.ُٖجػػاه ىػػذه النقطػػة، حيػػث إف )كػػاف الجميػػكر كاعينػػا ت
تمكػػف لمسمسػػمو أف يمقػػى ىػػذا الصػػدل الكبيػػر، حيػػث تمكػػف مػػف اسػػتمالة الجميػػكر، ككسػػب تعاطفػػو تجػػاه شخصػػيات 

 ىذا المسمسؿ، كتجاه ىذه القضية.
 
 

في كل مـرة تشـاىد المسمسـل مـرة أخـرى ىـل  -ٙ
 تتأثر بنفس درجة المرة األولى؟

 %(ٗ.ٗٛنعم )

 (ٙ.٘ٔال )

 
برأيك لو لـم يكـن وليـد سـيف كاتـب التغريبـة  -ٚ

فمســطيني ا ىــل كــان مسمســمو ســيكون مــؤثًرا 
 بنفس الدرجة؟

 %(ٖ.ٛٔنعم )

 %( ٚ.ٔٛال )

 
برأيك ىل وزع الكاتـب وليـد سـيف شخصـيتو  -ٛ

 عمى شخصيات مسمسمو؟

 %(ٚ.ٛٛنعم )

 %(ٖ.ٔٔال )

 
ــب  -ٜ ــاك شخصــية تقمصــيا الكات برأيــك ىــل ىن

 ن غيرىا؟أكثر م

 %(ٔ.ٜ٘نعم )

 %(ٜ.ٓٗال )
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 ف(:)تأثره بجنسية وليد سي)الراوي وتيار الوعي( و  -ثًاثال
، لػػػيس األمػػػر مقتصػػػرنا عمػػػى العمػػػؿ الركائػػػي أك ُّْيمػػػارس الػػػراكم دكره فػػػي نقػػػؿ مػػػا يعػػػرؼ إلػػػى مػػػف ال يعػػػرؼ     

ا، كينقسـ الركاة إلى:   القصصي فحسب بؿ عمى الدرامي أيضن
 

 
 

أم السارد المؤلفي، يظير في نياية العمؿ الذم يركيوس فيسػقط المسػافة بينػو كبػيف  الراكم بضمير الغائب: . أ
 .ُّٓركيوس فتراه تارة يحمؿ كتارة يتدخؿ في التفاصيؿما ي

 ُّٔمجمكعة مف الركاة يرككف األحداث بدالن مف أف يركييا شخص كاحد الراكم المتعدد: . ب

ػػا مػػع الحػػدث كجػػزءنا ال يتجػػزأ منػػو، حيػػث إنػػو يرسػػؿ األحػػداث التػػي   . ت الػػراكم المشػػارؾ: يكػػكف الػػراكم ممتحمن
 سكاء أكاف ىذا العمؿ ركائينا، أـ دراميِّا. ُّٕالعمؿ عاش غمارىا إلى المتمقي، كيككف أحد أبطاؿ

فيػػك الػراكم المشػارؾ الػػذم ال يتجػزأ مػػف الحػدث قػط، فيػػك الفمسػطيني الػذم يتشػػارؾ مػع  الكاتػػب  ُّٖكأمػا )عمػي(   
، كيتشػػارؾ معػػو ركايػػة األحػػداث التػػػي ال يمكػػف ألم فمسػػطيني نسػػيانيا، ال )عمػػي( الػػذم عاشػػػيا، كال ُّٗفمسػػطينيتو
.)الكاتب( ال  ذم سمعيا مف ًفيو كالده إبراىيـ، كعاش بقية تفاصيميا منذ كالدتو عاـ النكبة، حتى اليـك

أم مػا يطمػؽ عميػو مصػطمه )الترجمػة الذاتيػة( حيػث غيـر المباشـر كاتبع )عمي( في تيار الكعي األسػمكب 
ككػاف  َُْالن عميقنػايتـ ىذا األسمكب بمساف بطؿ مف أبطاؿ العمؿ يسػتخدـ ضػمير المػتكمـ، كيحمػؿ الشخصػيات تحمػي

)عمي( يؤدم ىذا الدكر مف خالؿ  تدخالتو الصكتية في كثير مف المشػاىد، كمشػيد عػكدة )خضػرة( لزكجيػا الثػاني 
ػػا عنيػػا عمػػى أف تتطمػػؽ، حيػػث إنػػو مػػف العػػار فػػي ذاؾ الػػزمف أف تتطمػػؽ المػػرأة، ككػػاف شػػرط رجكعيػػا أال يسػػكف  رغمن

الػػراكم المشػارؾ عمػػي(: " لػـ يكػػف زمننػا ىيّْننػػا بالنسػبة إلػػى الجميػػع )رشػدم( ابػػف زكجيػا الشػػييد )العبػد( معيػػا، فعمػؽ )
                                                 

 ٖٓـ، صُٖٔٗ، مؤسسة األبحاث العربية، ببيركت، ُينظر: العيد، يمنى، الراكم المكقع كالشكؿ )دراسة في السرد العربي(، ط ُّْ
 ِْٗـ، صََُِ، عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف، ُاب الركائي )دراسة في ركايات نجيب الكيالني(، طينظر: حبيمة، الشريؼ، الخط ُّٓ
 ْٗـ، صََِّ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ّينظر: الحمداني، حميد: بنية النص السردم مف منظكر النقد األدبي، ط ُّٔ
 ٕٓـ، صُّٗٗ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، ْ، عُُنتاستيكي، مجمة النقد األدبي، مجينظر: سعيد، خميفي، مككنات السرد الفا ُّٕ
 ينظر: مسمسؿ التغريبة الفمسطينية بجميع حمقاتو ُّٖ
 ْٕٗينظر: سيؼ، كليد، الشاىد المشيكد، ص ُّٗ
 َُٕ-َُٔينظر: العيد، يمنى، تقنيات السرد الركائي، ص َُْ
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رجاالن كانكا أـ نساءن، إال أف ما يزيد الشقاء عميؾ، أف تككف امػرأة، تمػؾ ضػريبةه إضػافية، ىػؿ كػاف يجػب أف تنفصػؿ 
 ُُْخضرة عف كلدىا ذلؾ االنفصاؿ المكجع كما الخيار البديؿ؟ كاف الطالؽ في الريؼ يتاخـ العار..."

كحينمػا تشػػاىد ىػػذا المشػػيد، تػػرل عميِّػػا فيػػو، إال أنػػو ال يػػتكمـ بػػؿ يكتفػػي بنظػػرات الحػػزف التػػي تجػػكؿ المكػػاف 
عمى أختو كحاليػا، ككػؿ ىػذه المشػاىد يسػتذكرىا عمػي، أم أف المسمسػؿ كمػو كمػا تقػدـ ذكػره ىػك عبػارة عػف ذكريػات 

 الدرامي، فيك مف شخصياتو الرئيسة.الذم كاف جزءنا ال يتجزأ مف ىذا العمؿ )الراوي المشارك(، عمي 
 الحوار الدرامي وتأثره بجنسية وليد سيف:  -رابًعا

الحكار ىك األسمكب أك المغة التػي تػدكر عمػى لسػاف الشخصػيات، كتكشػؼ الصػراع بينيػا، كتكصػؿ إلػى فكرتيػا 
 ، كالحكاؿ في التغريبة جاء عمى صكرتيف:ُِْاألساسية التي ييدؼ الكاتب إلى الكصكؿ إلييا

 
 ُّْالمكنكلكج: ىك حكار الشخصية مع نفسيا -ُ

كحػػديث )عمػػي( مػػع نفسػػو حينمػػا استشػػيد حسػػف: "حسػػف ذاؾ  الشػػاب النبيػػؿ الػػذم قاسػػمني كقاسػػمتو عمػػر     
الطفكلة كشراع السندياف، ذلؾ الطفؿ، عرؼ كيؼ يحؿ لغز األرض كطالسـ المػاء، كنػت أتعمػـ لغػة الكتابػة كقكاعػد 

كالصػػخر كالسػػنبمة، كنػػت أمتطػػي المعجػػـ حينمػػا كػػاف يمتطػػي الػػريه كالعكاصػػؼ،  النحػػك حينمػػا كػػاف يػػتعمـ لغػػة النيػػر
كنت أكتشؼ األسئمة حيف كاف يعيش األجكبة، كاف يظف أني الجزء الذم لـ يكنو، كاآلف أعرؼ أنو الجػزء الػذم لػـ 

ر منيػػا أكنػػو، ىنػػاؾ فػػي مكػػاف مػػا أجيمػػو كتعرفػػو النجػػـك يرقػػد أخػػي حسػػف، يمػػبس جمػػد األرض التػػي أحبػػو، كيسػػتعي
نبضػػو الجديػػد، أنػػا ىنػػا أبحػػث عػػف الػػكطف الضػػائع فػػي مػػكاؿ شػػعرم، كىػػك ىنػػاؾ يكتشػػؼ األرض فيػػو، عمػػى عينيػػو 
ينمك عشبيا كزعترىا كمف جرحو تتفته شقائؽ النعماف كعركؽ الشكمر البرم، ىناؾ ىك تكتبػو األرض كتعيػد كتابتػو 

المدرسػػة كالمحبػرة... أنػػا ىنػػا أبحػػث عػػف الكممػػة فػي كػػؿ فصػػؿ مػػف فصػػكليا، كأنػػا... أنػا الػػذم سػػرقت منػػو الكتػػاب  ك 
التي تصفو أستعير جمده ألكتب عميو شعرم فيو، كألشعر ببعض الرضى، لعمي أتابع حيػاتي مػف جديػد، حسػف أييػا 

 .  ُْْالشاب النبيؿ الذم ظممناه كأنصفتو األرض"
يػػر شػػػيئنا مػػف )تأنيػػػب كمػػف ىنػػا تالحػػػظ أف ىػػذا المكنكلػػػكج يشػػكؿ فػػػي ذاتػػو  )تيػػار الػػػكعي(، حيػػث إنػػػو أظ    

الضمير( الذم يمؼ )عمػي(س ككنػو ىػك مػف ذىػب لمدراسػة، بينمػا حسػف لػـ يسػتطع، كػذلؾ فيػو نجػكل، فتشػعر ككأنػو 
يتمنػػى لػػك يعػػكد حسػػف إلػػى الحيػػاة، حػػاكؿ الكاتػػب فػػي ىػػذا المشػػيد تصػػكير شػػعكر مػػف فقػػدكا أحبػػتيـ فػػي الحػػرب، 

يصاؿ ذاؾ الكجع الذم يعشش أعماؽ أىالي الشيداء إل  ى المشاىدس فالجنسية الفمسطينية ليا ضريبتيا.كا 
 ُْٓالديالكج: حكار الشخصية مع غيرىا مف الشخصيات -ِ

                                                 
 ، )مكقع إلكتركني(.ُٓطينية، الحمقة ينظر: مسمسؿ التغريبة الفمس ُُْ
 ِّٖـ، ََِّ، دار الحـر  لمتراث، القاىرة، ُينظر: غنيـ، كماؿ أحمد، المسرح الفمسطيني، ط ُِْ
 َِٔينظر: أبك زيد، فاركؽ، فف الكتابة الصحفية، )د.ط(، عالـ الكتب، السعكدية، )د.ت(، ص ُّْ
 ع إلكتركني(..، )مكقَِينظر: مسمسؿ التغريبة الفمسطينية، الحمقة  ُْْ
 َِٔينظر: أبك زيد، فاركؽ، فف الكتابة الصحفية، ص ُْٓ
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كيغمػػب ىػػذا النػػكع مػػف الحػػكار عمػػى مشػػاىد المسمسػػؿس  كمػػف أمثمتػػو الحػػكار الػػذم دار بػػيف خضػػرة كأحمػػد   
معيػـ حينمػا كانػت قػكات  كحسف حكؿ )باركدة العبد(، حيث طمب أحمد الباركدة منيػاس ليعطييػا ألخيػو حسػف فيقاتػؿ

 االحتالؿ تداىـ القرية عاـ النكبة، ككانت خضرة تخبئيا لرشدم:
أحمد: يختي اسمعيني، العبد كاف مجاىد، كالباركدة اشتراىا تىٍيحارب فييا، كأحسف شي ممكف تعمميػو لػذكرل  -

  ُْٔأعطاه طكلة العمر المرحـك إنؾ ًتٍبًكي باركدتو لمي بدك يجاىد فييا زم ما كاف العبد ىيعمؿ لك اهلل

خضرة: كالمؾ يخكم عمى العيف كالراس، بػس البػاركدة بػدم أحفظيػا لرشػدم، رشػدم المػي مبيعػرفش كجػو  -
 .ُْٕأبكه" ثـ يعد حسف أختو بأف يعيدىا ميما حصؿ، حتى تكافؽ خضرة تتابع المشاىد

رجاع األمانة )الباركدة( لمطفؿ الرشػ دم، كيػدكر حػكار مػا حتى تصؿ إلى مشيد كصكؿ خبر استشياد حسف، كا 
 بيف )أحمد(، كابف أختو )رشدم(:

أحمد: تعاؿ يا خالي اكعد ىكف، ىام باركدة أبكؾ يا رشدم، أبكؾ الشييد اهلل يرحمػو، اشػتراىا مػف صػيغة  -
عػػرس إمػػؾ أيػػاـ الثػػكرة، اسػػتكرظيا تيحػػارب فييػػا كنػػاؿ الشػػيادة، االثنػػيف المػػي حممكىػػا عرفػػكا كيمتيػػا كصػػانكىا، 

رشدم، كريحة خالؾ في يـك رح تعتازىا، ىاظ صراع طكيؿ ما إلك غير نياية كحػدة، طالمػا  ىام كرثة أبكؾ يا
 ُْٖفي فمسطيني كاحد عايش الحؾ ما بظعش"

ف سػػمبكا الػػبالد فػػإنيـ لػػف يسػػتطيعكا    جػػاء الكاتػػب بيػػذيف المشػػيديفس ليكصػػؿ رسػػالة لممشػػاىد كىػػي: حتػػى كا 
ف ىجركا األجػداد كقتمػكا اآل بػاء، فػإف الجيػاد ميػراث يتناقػؿ عبػر األجيػاؿ حتػى تتحػرر أرض سمب الباركدة، كحتى كا 

 ستبقى تقاتؿ كتكافه حتى تعيد بالدىا.  -جنسية الكاتب –فمسطيفس فالجنسية الفمسطينية 
تالحػػػػظ الباحثػػػػة أف كليػػػػد سػػػػيؼ قػػػػد ناسػػػػب بػػػػيف الشخصػػػػيات  مػػػػف خػػػػالؿ )المكنػػػػكلج(، ك )الػػػػديكلكج( 

قؼ( تختمؼ عػف طريقػة غيػر المثقػؼ، سػتجد أف عبػارات )فتحيػة ابنػة حيفػا كحكاراتياس فمثالن ستجد طريقة عمي )المث
المدنيػػػة(، تختمػػػؼ عػػػف عبػػػارات )لطفيػػػة ابنػػػة القريػػػة(، سػػػتجد أف ابػػػف الثػػػكرة يسػػػتخدـ مصػػػطمحات الجيػػػاد كالنضػػػاؿ 

تػػب كأحمػػد، أكثػػر مػػف الػػزكج الثػػاني الػػذم بػػاع البػػاركدة لشػػخص لػػيس لػػو عالقػػة بميػػاديف الجيػػاد، إذف فقػػد تميػػز الكا
كليػػػػد سػػػػيؼ بكضػػػػع المقػػػػاؿ المناسػػػػب فػػػػي مقامػػػػو المناسػػػػب، مسػػػػتخدمنا الشخصػػػػية المناسػػػػبة، كىػػػػك بػػػػذلؾ قػػػػد ميػػػػز  

 شخصياتو في حكاراتيا حينما جعميا تعبر عف ذاتيا بمغتيا المتناسقة.

                                                 
ينظػر: عبػد التػكاب، رمضػاف، بحػكث كمقػاالت فػي  تبكي: تبقي، حيث يستبدؿ أىؿ قرية أحمد القاؼ بالكاؼ كىي ليجة مف الميجػات الفمسػطينية: ُْٔ

 َُـ،  صُٓٗٗ، مكتبة الخانجي، القاىرة، ّالمغة، ط
 ، )مكقع إلكتركني(.ُٔة الفمسطينية، الحمقة، صينظر: مسمسؿ التغريب ُْٕ
 ، )مكقع إلكتركني(.َِينظر: مسمسؿ التغريبة الفمسطينية، الحمقة  ُْٖ

 استقرضيا استكرظيا 
 أم ال يضيع  ما بظعش 

 كقد استبدلت الضاد ظاء، كىي ليجة عربية تجعؿ الضاد كالظاء في نطؽ كاحد
 ََّبية، )د.ط(، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، )د.ت( صينظر: حجازم، محمكد فيمي، عمـ المغة العر 
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 الصراع الدرامي وتأثره بجنسية وليد سيف: -خامًسا
ب ىذا التصادـ الحػدث الػدرامي، كتكمػف أىميتػو فػي كىك مناضمة بيف قكتيف متعارضتيف، تتصادماف فينمك بسب

، كلقػػػد اتخػػػذ الصػػػراع فػػػي التغريبػػػة الفمسػػػطينية عػػػدة ُْٗقدرتػػػو الفائقػػػة عمػػػى بػػػث الػػػركح فػػػي مككنػػػات العمػػػؿ الػػػدرامي
 أشكاؿ: 
 صراع الفمسطيني مع الجماعة:  -ُ

مػع المختػار  كاتضه ىذا النكع مف الصراع فػي كثيػر مػف حمقػات المسمسػؿ، كصػراع أحمػد صػاله الشػيخ يػكنس
أبي عارؼ كأبي عايػد عمػى حقيػـ مػف محصػكؿ األرض، الػذم أنكػره أبػك عايػد استضػعافنا ألسػرة أبػي أحمػد التػي ال 

 .َُٓحمكلة ليا، كحينما قاـ أبك عايد بسرقة زيتكف ىذه األسرة
 

 صراع الجماعة الفمسطينية مع جماعة أخرل:  -ِ

ـ(، كىجػرة الييػكد إلػى ُّٔٗالثػكرة الفمسػطينية الكبػرل ) كصراع الفمسطينييف مع اإلنجميز، كىذا نجده جميِّػا فػي
فمسػػػطيفس فيصػػػبه أبػػػك صػػػاله قائػػػدنا مػػػف قػػػادة ىػػػذه الثػػػكرة، كيتحػػػكؿ الكثيػػػر مػػػف رجػػػاؿ القريػػػة إلػػػى مجاىػػػديف ألجػػػؿ 

 .ُُٓـ(ُْٖٗفمسطيف، ككذلؾ نجده في صراعيـ مع المحتؿ عاـ النكبة )
 

 صراع الشخصية الفمسطينية مع نفسيا: -ّ

عػدة مشػػاىد، كمشػػيد صػػراع أحمػد مػػع نفسػػو حػكؿ اسػػتثمار طاقتػػو فػػي الجيػاد حتػػى كصػػؿ إلػػى كىػذا نجػػده فػػي 
خطبػػة عػػز الػػديف القسػػاـ التػػي تركػػت فػػي نفسػػو أثػػرنا بالغنػػا جعمتػػو يختػػار ميػػداف الجيػػاد فػػي سػػبيؿ الػػكطف فػػي نيايػػة 

الد العػػػػرب المطػػػػاؼ، حيػػػػث قػػػػاؿ القسػػػػاـ: " أم بغػػػػي أشػػػػد مػػػػف البغػػػػي الػػػػذم يصػػػػنعو اإلنجميػػػػز كالفرنسػػػػيكف فػػػػي بػػػػ
بػػد أف  كالمسػػمميف، كىنػػا فػػي فمسػػطيف ال ينحصػػر البغػػي لالسػػتعمار الػػذم يسػػمى االنتػػداب البريطػػاني، االنتػػداب ال

ينتيي في نياية المطػاؼ طػاؿ الكقػت أـ قصػر، كلكػف البغػي األكبػر كالخطػأ األعظػـ، ىػك خطػة االنتػداب فػي تنفيػذ 
لييػػكد مػػف فمسػػطيف خاصػة فػػي غيػػاب زعمػػاء العػػرب عػػف ، كلقػػد أكمػػؿ خطبتػػو محػذرنا مػػف تمكػػيف آُِكعػد بمفػػكر..."

 ىذا المشيدس األمر الذم دفع أحمد إلى أف يستكقؼ نفسو كيفكر بطريقة جريئة، تدفعو إلى الثكرة.
 صراع األفكار: -ْ

كىذا تجده في اختالؼ األفكار بيف الطبقة التي تعيش فييا )سممى السكيدم(، كالطبقة التي يعيش فييػا )عمػي( 
لنكبة كمخيـ الالجئيف، ىذا الفكر الذم كاف متعششنا في عقػؿ أـ سػممى حينمػا كجػدت ىػذا الفػرؽ عائقنػا خاصة بعد ا

                                                 
 ّّْينظر: غنيـ، كماؿ، المسرح الفمسطيني، ص ُْٗ
 (، )مكقع إلكتركني(.ِينظر: مسمسؿ التغريبة الفمسطينية، الحمقة ) َُٓ
 )مرجع سابؽ( ُٔينظر: التغريبة الفمسطينية، الحمقة  ُُٓ
 (، )مكقع إلكتركني(.ٔمقة )ينظر: التغريبة الفمسطينية، الح ُِٓ
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، كىػذا النػكع مػف الصػراع تجػده ُّٓفي زكاج ابنتيا مف األستاذ عمي، حيث كانت تػرل أف كممػة )الجػئ( تعتبػر عيبنػا
يقػػػرأ كتبنػػػا فمسػػػفية، كيقػػػرأ لنػػػازؾ  فػػػي )صػػػالح( كىػػػك أقػػػرب مػػػا يكػػػكف إلػػػى  الكاتػػػب كمػػػا أسػػػمفت الباحثػػػة، حيػػػث كػػػاف

المالئكة، كسميه القاسـ، كغيره حتى أصبه أكبػر مػف عمػره، ثػـ يجػد نفسػو فػي مشػكمة كبيػرة، فػي صػراع كبيػر بػيف 
 .ُْٓما يحممو مف فكر كبيف ىذا الكاقع، فتبدأ مشكالتو مع أىمو البسطاء، كبينو ىك

 صراع الشخصية الفمسطينية مع الطبيعة:  -ٓ

المسمسػػؿ كػػاف صػػراعنا مػػع فصػػؿ الشػػتاء ، كصػػراع عمػػي مػػع ىػػذا الفصػػؿ كىػػك يعػػكد عمػػى  ىػػذا الصػػراع فػػي 
أقدامػػو إلػػى المدينػػة متحػػديِّا ميػػاه األمطػػار،  ككصػػراع الالجػػئ مػػع الخيمػػة كمحػػاكالت تثبيتيػػا حينمػػا تػػداىميا ميػػاه 

 األمطار مف كؿ جانب.
 الخاتمة:

 ختامنا، تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، كىي:
د أثرت جنسية الكاتػب كليػد سػيؼ عمػى عممػو التغريبػة الفمسػطينية، فالتفاصػيؿ التػي جػاء بيػا الكاتػب تػنـ لق -ُ

عمػػػػػى أف مػػػػػف كتػػػػػب العمػػػػػؿ ىػػػػػك فمسػػػػػطيني الجنسػػػػػيةس ألنػػػػػو جػػػػػاء بػػػػػأدؽ التفاصػػػػػيؿ التػػػػػي ال يعمميػػػػػا إال 
 الفمسطينيكف.

مػػص دكره أبػػك أحمػػد، كزع الكاتػػب شخصػػيتو كشخصػػية أسػػرتو عمػػى أبطػػاؿ العمػػؿ، كجػػده إبػػراىيـ الػػذم تق -ِ
براىيـ الذم تقمص دكره أحمد، كالكاتب كالذم تقمص دكره صالح...  كا 

 جاءت أحداث التغريبة الفمسطينية عمى عدة أشكاؿ، كىي:  -ّ

 تجده في أكؿ مشيد مف المسمسؿ. الحدث السمفي  -

 كالذم يبدأ مف المشيد الثاني مف المسمسؿ. الحدث الصاعد  -

 قصة الالجئيف. يبدأ بظيكر الحدث اليابط  -

امتػػازت أحػػداث التغريبػػة بالتكاصػػميةس كالسػػبب يعػػكد إلػػى كاقعيتيػػا، ككػػذلؾ بأنيػػا مركبػػة حيػػث يعتمػػد عمػػى  -ْ
 قصة رئيسية تغذييا قصص فرعية.

)عمي( ىك الراكم المشارؾ في مسمسؿ التغريبة الفمسطينية، كلقػد اسػتخدـ األسػمكب غيػر المباشػر فػي تيػار  -ٓ
 الكعي.

                                                 
 (، )مكقع إلكتركني(.ِٔينظر: التغريبة الفمسطينية، الحمقة ) ُّٓ
 (، )مكقع إلكتركني(.ِٓينظر: التغريبة الفمسطينية، الحمقة ) ُْٓ

 في ىذه الحمقة تالحظ ثقافة صالح الكبيرة
 ( ، )مكقع إلكتركني(.ِٖثـ يبدأ الصراع عنده كالتمرد عمى الكاقع، في الحمقة )
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)المكنكلػكج(، كالخػارجي )الػديالكج(، إال أف الحػكار الخػارجي ىػك الحػكار الطػاغيس فقػد  تنكع الحكار الداخمي -ٔ
 كاف سببنا رئيسنا في إظيار الصراعات، كالكشؼ عف الشخصيات.

نسػػػؽ كليػػػد سػػػيؼ بػػػيف الشخصػػػيات كطريقػػػة حكاراتيػػػا، فطريقػػػة عمػػػي المثقػػػؼ، تختمػػػؼ عػػػف طريقػػػة غيػػػر  -ٕ
 قة المختار أبك عايد...المثقؼ، كطريقة أحمد المجاىد تختمؼ عف طري

اتخػػذ الصػػراع الػػدرامي مجمكعػػة مػػف األشػػكاؿ فػػي المسمسػػؿ، منيػػا: صػػراع الشخصػػية مػػع نفسػػيا، صػػراع  -ٖ
 الجماعات، صراع األفكار...إلخ.

 المصادر والمراجع:

 ـ ُُٖٗ، دار الفكر العربي، ُأبك الرضا، سعد، الكممة كالبناء الدرامي رؤية نقدية تحميمية مقارنة، ط -ُ

 د، فاركؽ، فف الكتابة الصحفية، )د.ط(، عالـ الكتب، السعكدية، )د.ت(أبك زي -ِ
 ـََُِ، عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف، ُحبيمة، الشريؼ، الخطاب الركائي )دراسة في ركايات نجيب الكيالني(، ط -ّ
 ة، )د.ت( حجازم، محمكد فيمي، عمـ المغة العربية، )د.ط(، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىر  -ْ

 ـ ُٖٓٗحمادة، إبراىيـ، معجـ المصطمحات الدرامية كالمسرحية، دار المعارؼ، القاىرة،  -ٓ
، المركػػز الثقػػافي العربػػػي، الػػدار البيضػػاء، المغػػػرب، ّالحمػػداني، حميػػد: بنيػػة الػػػنص السػػردم مػػف منظػػكر النقػػػد األدبػػي، ط -ٔ

 ـََِّ
 ك المصرية، مصر، )د.ت( حمكدة، عبد العزيز، البناء الدرامي، )د.ط(، مكتبة األنجم -ٕ

، الييئػػػة المصػػػرية العامػػػة لمكتػػػاب، القػػػاىرة، ْ، عُُسػػػعيد، خميفػػػي، مككنػػػات السػػػرد الفانتاسػػػتيكي، مجمػػػة النقػػػد األدبػػػي، مػػػج -ٖ
 ـُّٗٗ

  َُِٔ، المكتبة األىمية، الككيت، ُسيؼ، كليد، الشاىد المشيكد )سيرة لمراجعات فكرية(، ط -ٗ

 ـَُِْ، دار األرقـ، غزة، ُر كالحياة، تؽ: يكسؼ مكسى رزقة، طعطا اهلل، ىديؿ عكني: حكارات في الفك -َُ
 ـََِٖ، عالـ الكتب،السعكدية، ُعمر، أحمد مختار، معجـ المغة العربية المعاصرة، ط -ُُ

 ـ ُٖٔٗ، مؤسسة األبحاث العربية، ببيركت، ُالعيد، يمنى، الراكم المكقع كالشكؿ )دراسة في السرد العربي(، ط -ُِ

 ـََِّ، دار الحـر  لمتراث، القاىرة، ُسرح الفمسطيني، طغنيـ، كماؿ أحمد، الم -ُّ
فاضػػؿ، صػػفاء الػػديف أحمػػد، تقنػػيف المنظػػكر اإلعالمػػي فػػي عناصػػر البنػػاء السػػردم، )د.ط(، كميػػة التربيػػة األساسػػية، جامعػػة  -ُْ

 رابريف، إقميـ كردستاف، العراؽ، )د.ت( 

ا الفنية، كىي رسالة ماجستير، إشراؼ أ.د. نبيؿ خالد أبك المصرم، عز الديف عطية، الدراما التمفزيكنية مقكماتيا كضكابطي -ُٓ
 ـ.ََُِعمي، كمية اآلداب، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
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 توظيف الكرتون في الدراما التمفزيونية
 فيمم يونس عميو السالم أنموذًجا

 دعاء عابد
 

تبنػػي الػػدراما عالقػػة تكاصػػمية بػػيف الممقػػي كالمتمقػػي، 
سػػمبينا فػػي المجتمػػع، كعنػػدما نتحػػدث عػػف فتػػؤثر إمػػا إيجابينػػا أك 

، نجػػده ينقػػؿ المتمقػػي عمػػؿ درامػػي مثػػؿ فػػيمـ سػػيدنا يػػكنس 
إلػى حقبػة زمانيػػة عكسػت حيػاة الرسػػؿ سػالـ اهلل عمػييـ آنػػذاؾ، 
فنقػػػؿ لنػػػا الصػػػراعات التػػػي كاجيػػػتيـ، تجمػػػت بػػػيف الشػػػخكص، 
كاألمكنػػة، كالمبػػادئ، كالعقبػػات المحكريػػة فػػي الفػػيمـ، فالمشػػاىد 

ة نقمػػػت لنػػػا مػػػا ىػػػك مكتػػػكب إلػػػى المرئػػػي المصػػػكر، مػػػا التمثيميػػػ
جعػػػػؿ المتمقػػػػي يعػػػػيش القػػػػيـ كاألحػػػػداث كالعمػػػػؿ الػػػػدرامي كأنػػػػو 

 مرسكمنا ماثالن أمامو.
كككنػػػػو قػػػػاـ العمػػػػؿ الػػػػدرامي عمػػػػى تجسػػػػيد المشػػػػيد 
التػػاريخي الػػديني بكاسػػطة الكرتػػكفس فأرسػػؿ مجمكعػػة مػػف الًعبػػر 

ة، كأخػػػػػص كالمبػػػػادئ اإليجابيػػػػػة، التػػػػػي قصػػػػدت األجيػػػػػاؿ كافػػػػػ
بالتحديػػػد الجيػػػؿ الناشػػػئ لكػػػي يعػػػزز المغػػػة العربيػػػة الفصػػػحى، 

 كالقيـ الدينية، أصبحت أكثر تأثيرنا، بدالن مف الكتابة.
 -)المغػػة :كسػػيقؼ البحػػث عمػػى محػػاكر سػػتة، كىػػي

 القيـ(.-المكاف كالزماف-األشخاص-السينكغرافيا -الحكار
 

 
 
 

 

 ممخص الفيمم: 
يبػػدأىا الكاتػػب بأسػػمكب الحػػكار بػػيف الجػػد كالحفيػػد، التػػي  ا يػػكنسيقػػـك الفػػيمـ عمػػى عػػرض قصػػة سػػيدن

، فيجعػؿ المتمقػي يفصػؿ بػيف تجسد زمف الكتابة، أم المعاصر، ثـ تنتقػؿ أحػداث الفػيمـ إلػى عصػر سػيدنا يػكنس
الػػزمنيف، ليميػػز بػػيف الػػراكم كالشخصػػيات التاريخيػػة، ثػػـ ينتقػػؿ بسالسػػة إلػػى القصػػة، كتػػدكر األحػػداث بػػيف شػػخكص 

، ككالده مٌتٰى، كبدايػة الرسػالة، ككيػؼ كػاف يتعبػد فػي المحػراب، كرعيػو لألغنػاـ، ؿ التي تبدأ مع سيدنا يكنسالعم
كنشػره لمػػديف الجديػد، فالكاتػػب يعػػرض لنػا أحػػداثنا تتطػػكر فػي أزمػػاف معينػػة، كمقدمػة بأسػػمكب كتػػابي شػائؽ، لكنػػو فػػي 

، ، قصػػػة سػػػيدنا نػػػكحُٓٓذم يصػػػبك إلػػػى الكمػػػاؿالمشػػػيد التمفزيػػػكني يغنػػػي المحظػػػة بأحاسيسػػػو كيمنحيػػػا شػػػكميا الػػػ
                                                 

 ٔ، ص:َُِٗينظر الدراما السينمائية، سيمكف فرايميش، تر: غازم منافيخي، منشكرات كزارة الثقافة المؤسسة العامة لمسينما، سكريا،  ُٓٓ



 يثلافإلابداع ال مىتدي
 

 57 غزةالجامعة اإلسالمية ب -كلية اآلداب في منتدى اإلبداع الثقافي                                                                

2 
14/04/2022 

اعتمدت عمى الكرتكف في نقؿ القصة، بعمؿ تمفزيػكني مشػكقنا، فالػدراما ترفػع الحػدكد بػيف المتمقػي كالممقػي، كتتجػاكز 
 حدكد الزماف كالمكاف، كطرح القضايا بطرؽ متعددة كمختمفة، تنقمؾ الحالة الشعكرية بأحاسيسيا كتجسيدىا.

 
 مغة واألسموب:المحور األول/ ال 

تعػػد المغػػة أسػػاس الكحػػدة البنائيػػة ألم عمػػؿ، تيٍسػػتخرج منػػو الداللػػة مػػف خػػالؿ التحميػػؿ المغػػكم، فقػػد شػػبييا 
)تٌمػػاـ حٌسػػاف( بالسػػمفكنية، المتشػػكمة مػػف نغمػػات، تخػػرج كػػؿ منيػػا مػػف مخػػرج مكسػػيقي خػػاص، كلكنيػػا تنسػػكب فػػي 

التي تتككف منيا القصة نفسيا، فكؿ سػمفكنية تتميػز األذف في نسؽ استمرارم مركب، يخمؽ مف األمزجة المنسجمة 
ف كانػت  عف األخرل بما احتكت مف نغمات، كتتراكب النغمات مف أسس جماليػة كذكقيػة، كالسػمفكنية مىثػؿى المغػة، كا 

 -ىمسػان  -جيػران  -رخػاكة -شػدة -ضػعفان  -قػكة -قصػران  -طػكالن  -انخفاضػان  -عمػكان  -المغة تختمػؼ مػف حيػث )مخارجيػا
 .(ُٔٓ)ترقيقان( -خيمان تف -تضخمان 

فالمغات جميعيا عبارة عف أنكاع مف التقاليد المقبكلػة المتبعػة، ككػؿ جماعػة تػتعمـ أك تتفػؽ عمػى أف تفسػر 
، كعنػػدما نتطػػرؽ إلػػى الجانػػب المفظػػي نكػػكف أمػػاـ ُٕٓبعػػض الرمػػكز بمعػػاف مكحػػدة فيمػػا بػػيف الرمػػكز كقكاعػػد الػػربط

درامي فػػي المتمقػي، كىػػؿ تتػػرؾ أثػرنا عميػػو، ثانينػػا: تجعمنػا نقػػؼ عمػػى مسػؤكلية ثنائيػػة، أكليػػا: مػدل تػػأثير لغػػة العمػؿ الػػ
إيجابيػات العمػؿ كسػػمبياتو، لكػف العمػػؿ الػذم بػػيف أيػدينا، مثػؿ الجانػػب اإليجػابي، ككنػػو اعتمػد عمػػى المغػة الفصػػحى، 

ػا فػي سػيامنا إو لكافػة فئػات المجتمػع، ذلػؾ يسػيـ فعندما يقـك العمؿ عمى المغة الفصحى السميمة، كيككف مكجػ عظيمن
 الجيؿ الناشئ ليخرجكا بزادو مف المفردات العربية الفصحى.

 األلفاظ: .ٔ
لقد قاـ الفيمـ التمفزيكني عمى تكظيؼ المغة العربية الفصحى، فتكظيفيا في الػدراما تحيػي المغػة العربيػة بػيف 

لتػػي تسػػيـ فػػي نشػػرىا، األطفػػاؿ، كتسػػيـ فػػي تنميػػة القػػدرات المغكيػػة لػػدييـ ككػػـ نحػػف بحاجػػة إلػػى مثػػؿ ىػػذه األعمػػاؿ ا
ا،  كمف الممفت طريقة نطؽ األحرؼ كمراعاة الحركػات كمخػارج الحػركؼ بالطريقػة الصػحيحة، معربػة إعرابنػا صػحيحن
كىي تسيـ في تطكير الميارات المغكية، الكالمية كالعقمية، فالكرتكف يسيـ في االسػتماع إلػى المغػة العربيػة السػميمة، 

ت الفصػحى أسػيؿ فػي التناقػؿ، فكػػاف الفػيمـ مناسػبنا لكافػة األعمػار، كال يحتمػػؿ كنطقيػا بطريقػة سػميمة، جميعيػا جعمػػ
 مشاىد غير الئقة. 

 التنغيم:  .ٕ

يتعمػػػؽ التنغػػػيـ بػػػاألداء الكالمػػػي، حيػػػث يكشػػػؼ عػػػف حػػػاؿ المػػػتكمـ، كداللػػػة الجممػػػة، فػػػالتنغيـ ىػػػك "مكسػػػيقى 
يقى إال في درجػة التػكاـؤ كالتكافػؽ بػيف النغمػات الكالـ، فالكالـ عند إلقائو تكسكه ألكاننا مكسيقية ال تختمؼ عف المكس

، كىػػك "تتابعػػػات مطػػػردة مػػف مختمػػػؼ أنػػػكاع الػػػدرجات (ُٖٓ)الداخميػػة التػػػي تصػػػنع كالمػػان متنػػػاغـ الكحػػػدات كالجنبػػػات"

                                                 
 .ُُٖ، ص: َََِ، عالـ الكتب، القاىرة، ْينظر المغة بيف المعيارية كالكصفية، تماـ حساف، ط (ُٔٓ)

 ُُـ، ص:ُٕٗٗف، تر: أحمد الحضرم، الييئة المصرية لمكتاب، ينظر قكاعد المغة السينمائية، دانييؿ اريخك  ُٕٓ
 .ّّٓ، ص:َََِ، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ُعمـ األصكات، كماؿ بشر، ط (ُٖٓ)
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الصػػكتية عمػػى جممػػة كاممػػة، أك أجػػزاء مػػف متتابعػػة، كىػػك كصػػؼ لمجمػػؿ كأجػػزاء الجمػػؿ، كلػػيس لمكممػػات المختمفػػة 
ط دالالت األلفاظ بالتنغيـ فالعمك كاالنخفػاض كالكقػؼ لػو دالالت متعػددة تػرتبط بمكقػؼ الكػالـ، ، كترتب(ُٗٓ)المنعزلة"

كحاؿ المتكمـ النفسية، كأسمكبو، كطبيعة المخاطب، كالبيئة التػي يمقػي فييػا الكػالـ، كالظػركؼ المحيطػة بػو، فتختمػؼ 
فقد يدؿ عمػى الفػرح أك الحػزف أك الػتيكـ  أك الداللة كفقا لتمؾ الظركؼ، باعتماده عمى تنغيـ يتناسب تمؾ الظركؼ، 

السػػخرية، فػػػالتنغيـ يبػػػرز الصػػػراعات المختمفػػة كالمتػػػكترة، "فتتبػػػيف داللػػػة التركيػػب عػػػف طريػػػؽ أداء التركيػػػب صػػػكتيان، 
كتتػػابع النغمػػات المكسػػيقية كاإليقاعػػات فػػي حػػدث كالمػػي معػػيف، كىػػك اإلطػػار الصػػكتي الػػذم تػػؤدم بػػو الجممػػة فػػي 

 .(َُٔ)ء المكسيقي لمكالـ، كمستكاه مف ناحية االعتداؿ، كاالرتفاع، كاالنخفاض أك التنكع"السياؽ، أك األدا
تنكع التنغيـ في الفيمـ الدرامي، فقاـ المخػرج بتكظيػؼ الكرتػكف لنقػؿ القصػة، بأصػكات مختمفػة، تراكحػت بػيف 

 العمك كاالنخفاض، كمنو:
 قول الممك: أُتريدني أن أترك عبادة اإللية عشتار؟!

 : ال إلَو إال اهلُل وحدَه ال شريَك لو.ونسقال ي
 قال الممك: ومن ىو اهلل؟!

: اهلُل الذي دعوتَـو فشـفى زوجتَـك، وكانـت أقـرُب إلـى المـوت، ودعوتـو فحمَمـك عمـى إعـادة قال يونس
 الحق إلى مييار، ودعوتو فحممت زوجُتك األميرة.

 الممك: إليك صنع كل ذلك؟!
 .ُُٔشيء: اهلل قادٌر عمى كل قال يونس

كالممػػؾ عمػػى التنغػػيـ، بػػيف العمػػك كاالنخفػػاض، نالحػػظ أف تنغػػيـ صػػكت الػػراكم لقػػد قامػػت المغػػة بػػيف النبػػي يػػكنس 
كاف متزننا، ليس بالعمك كال باالنخفاض، إنما جاء عمى كتيرة كاحدة، إال أف الممػؾ اتسػـ صػكتو بػالعمك  عف النبي

يػدعك إلػى ديػف الحػؽ كثبػات صػكتو عمػى كتيػرة  كػكف النبػي مع االستفياـ كاالستنكار، ككاف ىػذا األمػر طبيعينػا،
كاحػػدة يػػدؿ عمػػى صػػدؽ دعكتػػو، فيػػك لػػيس بحاجػػة إلػػى العمػػك كاالنخفػػاض، عمػػى العكػػس مػػف الممػػؾ الػػذم اسػػتنكر 
كاستيجف، كخاصة عنػدما تحػدث عػف عشػتار، فانتقػؿ الحػكار مػف الكتػب التاريخيػة إلػى الػدراما التمفزيكنيػة، كأضػاؼ 

 حيكينا فجعؿ المتمقي يدرؾ أبعاد الحكار كدالالتو الكامنة.الكرتكف بعدنا 
 كفي مكضع آخر تنكع التنغيـ كالنبر، بيف األب كاالبف، تاجر األصناـ، كاآلتي:

 عمو حاد←والد مميخة: أأمنت بيونس ابن مّتٰى، كيف تبيع أصنام اإللو عشتار وأنت تؤمن بإلو يونس؟!
 وتيرة متوسطة عمو خفيف ←وأنت نبيعيا ولم تؤمن بييا...مميخة: لن أبيع األصنام بعد اليوم...

 ىذا الكالم. بمثل، إياك أن تنطق اخرْس األب: 
 مميخة: اضِرْبني كيفما تشاء، ضرُبَك لي لن ُيْرجعِني عن الحق.

                                                 
ر لمجامعػػػات، ، دار النشػػػِالتحميػػػؿ المغػػػكم فػػػي ضػػػكء عمػػػـ الداللػػػة دراسػػػة الداللػػػة الصػػػكتية كالصػػػرفية كالنحكيػػػة كالمعجميػػػة، محمػػػكد عكاشػػػة، ط (ُٗٓ)

 .ْٗ، ص:َُُِالقاىرة، 
 .ُٓالتحميؿ المغكم في ضكء عمـ الداللة، ص:(َُٔ)

 ، )مكقع إلكتركني(.َِِِ/ّ/َُ، شكىد َُِِ/ٕ/َِ، نيشر One Way Production"، فيمـ "يكنس عميو السالـ ُُٔ 
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 )أصبحت بال مأوى خيٌر لك يا مميخة من أن تبقى بال دين، فيذا اختبار حقيقي لقوة إيمانك(
ادنا قكينا كجسد الصراع بيف القػكتيف، لكنػو يحمػؿ القػكة المسػيطرة المتجسػدة فػي األب كاحتػراـ االبػف لقد جاء التنغيـ ح

لو، عمى الرغـ مف مخالفة الديف، أما التنغيـ في صكت االبػف كػاف يسػيطر عميػو العمػك المتكسػط المراعػي لمقػاميف، 
ي مقاـ تجسيد المشيد كتمثيمػو ليػؤثر فػي المتمقػي األكؿ: المتمسؾ بالديف، كاآلخر: المراعي لبر الكالديف، فأصبحنا ف

بصكرة كاقعية كحقيقية، متناغمنا مع األصػكات كالشخصػيات كالحػكار، كعمػك حػاد فػي صػكت األب دٌؿ عمػى الػرفض 
الحاد، كتمسكو بعبادة األصناـ، إال أف صكت االبف حمؿ ثنائية كىي الحب لمديف، كالحػزف عمػى رفػض األب  ليػذا 

 تمسؾ بدينو كمات في سبيمو.الديف، إال أنو 
 تفسير بعض المصطمحات: .ٖ

ػػػضى منيػػػا أكضػػػحت مبيمػػػو، كتنكعػػػت  أسػػػيمت الػػػدراما التمفزيكنيػػػة بنقػػػؿ األلفػػػاظ كالمصػػػطمحات، كمػػػا غىمي
 المفردات التي فسرتيا، قد تككف عممية، أك دينية، كمنو:

ػػا، كجػػد شػػجرة اليقطػػيف، يقػػكؿ الجػػ عنػػدما خػػرج سػػيدنا يػػكنس فظممــْت عميــو شــجرة د: "مػػف بطػػف الحػػكت مريضن
)َوَأنَبْتَنـا َعَمْيـِو ، ثـ أردؼ قكلو تعػالى: اليقطين، التي كانت َبْذَرًة ممقاة عمى الجزيرة، تنتظر ميمتيا ىي األخرى..."

 .ُِٔ(َشَجَرًة مِّن َيْقِطينٍ 
ء تحتــك، أنــا أول شــجرة يقطــين عمــى االرض، خمقنــي اهلل الفتــرش أوراقــي الممســاثػـ عرفػػت بنفسػيا الشػػجرة قائمػة: 

وكأنيا فراش ناعم مميد لك فـالجروح التـي فـي جسـمك ال تتحمـل سـطًحا خشـًنا وأنـا الشـجرة الوحيـدة التـي تفـرز 
ىرموًنــا تنفــر منــو الــذباب، فــال يســتطيع االقتــراب منــك، وأفــرز مضــادات حيويــة تعــالج كــل القــروح فــي جســمك، 

، ومنشطة لوظائف الكبد، أنـا شـجرة باختصـار وستكون الثمار لك غذاًء شيًيا، وتفرز ىرمونات ميدئة لألعصاب
 ".خمقيا اهلل ألول مرة لك، وسأظل حيًة إلى يوم القيامة، أي سأظل أقطن األرض إلى أن يزول ما عمييا

نالحظ القيـ التي يتركيا الكرتػكف فػي العمػؿ الػدرامي، حيػث أضػاؼ بيعػدنا دينينػا كعممينػا طبينػا، أم فسػر مػع اليقطػيف، 
ـى  خصػػػيا اهلل دكف غيرىػػػا، لنجػػدى الداللػػػة الرمزيػػػة لمفػػػظ المقتػػػنص مػػف المعنػػػى المغػػػكم، فػػػاليقطيف بمعنػػػى كفكائػػدىا كًلػػػ

البقاء، كالتكطف في مكاف ما، كىك ما رمز إليو المعنى االصػطالحي لمفػظ، فتمػؾ المعمكمػات تسػيـ فػي بنػاء العقػكؿ 
 كربطيا بالعمؿ لكي تنغرس في عقكلنا، كأصبحت كسيمة في تنشر القيـ.

 نًيا/ الحوار:ثا 
، كىػػك ُْٔتقػػع عميػػو مسػػؤكلية نقػػؿ الحػػدث مػػف نقطػػة ألخػػرل فػػي داخػػؿ الػػنص ُّٔىػػك حػػديث بػػيف شخصػػيف أك أكثػػر

أداة فنيػػػة فػػػي المسػػػرحية كالقصػػػة كالركايػػػة كالتمثيميػػػة المتمفػػػزة كالميذاعػػػة كيعتبػػػر نمػػػط مػػػف أنمػػػاط التعبيػػػر تتحػػػٌدث بػػػو 
، مػا بػيف الحػكار الػذاتي، كحػكار فػيمـ سػيدنا يػكنس ، تنػكع الحػكار فػي ُٓٔشخصيتاف أك أكثر فػي فػف مػف الفنػكف

                                                 
 ُْٔالصافات: ُِٔ
 ّٓـ،  ص: ُٖٔٗعصرية، المصطمه في األدب الغربي، ناصر الحاني،  بيركت، منشكرات دار الكتب ال ُّٔ
 .ُِـ، ص: ُٗٗٗ،  بيركت، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، ُالحكار القصصي تقنياتو كعالقاتو، فاته عبد السالـ، ط ُْٔ
 .ُِٖـ، ص: ُْٔٗخشبة، القاىرة،  فف الكاتب المسرحي، ركجر ـ.بسفيمد، تر: دريني ُٓٔ
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الحيكانػػات، كحػػكار النباتػػات، كحػػكار الشخصػػيات، فػػالحكار اعتمػػد عمػػى احتيػػار كاعو لأللفػػاظ، ككيفيػػة تجسػػيده لرسػػـ 
 الشخصيات، كالزماف، كالمكاف، كتطكير األحداث، كتصكير المكاقؼ، كاآلتي: 

 الحوار التعريفي: .ٔ
مػػف خػػالؿ الحػػكار بػػيف شخصػػيتيف افتراضػػيتيف، معاصػػرتيف، تجمػػت بالجػػد، كحفيػػده فقػػد بػػدأ العمػػؿ الػػدرامي 

حمػػزة، لقػػد مػػزج بػػيف الحاضػػر كالماضػػي، فبػػدأ الحػػكار بسػػرد القصػػة مػػف خػػالؿ شػػخكص يجسػػدكف الكاقػػع، بمعنػػى 
صػػة، الػػراكم الحاضػػر الػػذم يػػركم أحػػداثنا ماضػػية، فيقػػـك الجػػد بمحػػاكرة حفيػػده، لينقػػؿ لنػػا صػػكرة كاقعيػػة فػػي سػػرد الق

 كاعتمد المخرج عمى تقانة الخياؿ إلظيار أىمية القصة، كشد األطفاؿ لقراءة قصص األنبياء، دار الحكار كاآلتي:
 الطفل: أنا في الكتاب يا جدي. 

 الجد: أي كتاب؟
 الطفل: وىل نقرأ كتاًبا غيره؟ كتاب يونس والحوت.

 الجد: يونُس والحوت!؟ وكيف دخمت الكتاب؟
 غرقتني القصة، وظممُت أقرُأىا في غيابك وظننت أنني استعجمت بقية األحداث.الطفل: ال أعرف است

 الجد: حزرتك مرارًا من االستعجال.
 الطفل: ال وقت لمعتاب يا جدي.

جػػاء الحػػكار بػػيف الكرتػػكف الػػذم شػػكؿ الشخصػػيات التعريفيػػة لمػػدخكؿ إلػػى  عػػالـ القصػػة، فكانػػت معاصػػرة بكػػؿ مػػا 
ضػافة بعػدنا تقتضي، في المفظ، كالحػكار، كا لمبػاس، كالتعريػؼ بالكتػاب، فكشػفت المغػزل كاإلبانػة عػف ماىيػة العمػؿ كا 

كاقعينا، كىك سرد الجد أحدثنا قديمة لحفيده، مف خالؿ القصة التي مثمت أمامنا، كافؽ أجزاء الحػكار المشػيد التمثيمػي 
 كالسياؽ القصصي لممكقؼ التمثيمي، كدعت إلى القراءة كزراعتيا في أطفالنا.

 حوار بين الشخوص:ال .ٕ
لقد دار الحكار بيف الشخصيات الرئيسية كالمحكريػة فػي الفػيمـ، فالشخصػيات التػي جسػدت بكاسػطة الكرتػكف فجعمػت 

 مع كالده مٌتٰى، كالنحك اآلتي: إدراؾ الشخصيات كحكارىـ أكثر تأثيرنا عمى المتمقي، كمنو، حكار سيدنا يكنس
 ك، وال تأتي في البيت إال قميَل، فماذا أصاَبك يا ُبني؟مّتٰى: ُيونس لَك أياٌم تتعبُد في محرابِ 

 يونس: واهلِل يا أبي ما أصابني إال الخير، اصطفاني ربي من بين البشر، وَبعثني نبًيا أحمُل نوَر اإليمان.
 مّتٰى: سبحان اهلل كنت، واهلِل إني كنـت أشـعر أنن نبًيـا مـن نسـل جـدي يعقـوب، سـيبعث مـن ىـذا الزمـان، ولـم أدرِ 

 أنو سيكون أنت يا بني.
 يونس: ادعو اهلَل يا أبي، أن ُيِعَنِني عمى تحمل ىذه الميمة الشاقة، فميس أثقَل عمى بني البشر

لى العزة من بعد اليوان.  اآلن من أن تدعَوىم اليدى من بعد الضاللة، وا 
سـالِة ال محالـة، سـبحانو وتعـالى اطمئن يا بني ما دام اهلل بعثـك بـالحق نبًيـا فيـو يعمـم أنـك تقـدر عمـى تبعـاِت الر 

 أعمَم أين يجعل رسالتو.
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ككالػػده الػػذم  الحػػكار لػػو كظػػائؼ عػػدة، كأىميػػا كشػػؼ الشخصػػيات كاألحػػداث، كقػػد تجمػػى ذلػػؾ فػػي حػػكار النبػػي
، كىػػك أسػيـ فػػي تكضػػه مسػػار الشخصػػيات، ككشػػؼ األحػػداث، بتسمسػؿ، فكيػػؼ بػػدأت الػػدعكة عنػػد سػػيدنا يػػكنس

ؼ تعامؿ األنبياء مػع آبػائيـ، كميػا شػكمت حمقػة متشػابكة أثػرت فػي المتمقػي أحػداث ، ككيمف نسؿ سيدنا يعقكب
ػػا بسػػيطنا منطقينػػا  القصػػة كجعمتيػػا مدركػػة لػػدل المتمقػػي، فتكظيػػؼ الكرتػػكف فػػي نقػػؿ الحػػكار إلػػى المتمقػػي جعمػػو سمسن

ا.  كاضحن
 حوار الحيوانات: .ٖ

بعػػدنا أنسػػانكينا عمييػػا، فيػػي حيمػػة أدبيػػة يسػػتغميا  لعػػؿ أنسػػنة الحيكانػػات مػػف الطػػرؽ التػػي يمجػػأ اإلنسػػاف إلييػػا ليضػػفي 
 الكاتب لطابع جمالي كيثرم الدىشة في نفس المتمقي، كمنو حكار الحكت في الفيمـ عمى النحك اآلتي:

 الحوت: انظري يا أمي العاصفُة تيدد السفينة بالغرق.
 طرأم الحوت: نعم يا أمير إنيا سفينة مميئة بالركاب والبضائع وحياتيم في خ

 الحوت: أنا ال أشقفق عمى اإلنسان في أي حال، فاإلنسان غادر، وقاتل أبي.
... 

 الحوت: انظري ماذا يا يفعمون.
 األم: إنيم يتخمصون من البضائع عمى السفينة، حتى يخف وزنيا، فال تغرق بيم.

 الحوت: فيمت إنيم يضحون ببضاعتيم حتى ال يضحوا بحياتيم.
... 

 أمي إنيم يستيمون أن يقوا بأحد الركاب في البحر.الحوت: ىييو انظري يا 
 األم: يا لو من راكب مسكين.

 الحوت: ليس في بني اإلنسان إنساٌن مسكين
.... 

 الحوت: أمي ماذا سيفعمون؟ ىل سيمقون بو في البحر.
 األم: ال أعرف يا أمير يبدو أنو عبد صالح، كما يقولون.

 ُح بنفسو في البحر فعاًل؟الحوت: أمي! ىل سميقي ىذا العبُد الصال
 األم: يبدو ذلك يا أمير

 الحوت: منذ ُولدُت في الماء لم أَر ىذا المشيد من قبل.
 األم: رأيو أنا ولكن من أُناس ينتحرون.

 الحوت: وىل ىذا العبد الصالح ينتحر اآلن؟
 األم: ال يا ولدى إنو ينفذ أمر اهلل كما قال.

 الموت؟! إنو اإلنسان الوحيد الذي أشعر اتجاىو بيذا الشعور. الحوت: ال أعرف لماذا أخشى عميو من
 األم: ربما ألنو عبٌد صالٌح كما َعرفتُ 
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لقد كاف الحكت عنصرنا فعاالن في العمؿ الدرامي، حيث جسد دكر الحيكانات في فيـ القصة، ككأنيػا كاقعيػة، فعبػرت 
اصػر التػي كصػفت مجريػات القصػة، كأكضػحت الحيكانات عف المسككت عنو، خاصة طاعة اهلل، فيي مف أىـ العن
ينشػر الحكمػة كالمكعظػة امتثػاالن ألمػر اهلل،  الصمت، كجعمت الحكت الذم لو دكرنا محكرينػا فػي قصػة سػيدنا نػكح

فأسيـ المشيد في تقريػب القصػة عمػى المشػاىديف، ككثػؼ الػدالالت، ككيػؼ تعػاطؼ الحػكت مػع نبػي اهلل، مجمكعػة 
 ناء الفكرة كبمكرتيا لدل المتمقي.مف العكامؿ التي ساىمت في ب

 

 ثالثًا/ السينوغرافيا:
تيتـ السينكغرافيا بالفف المسرحي كالتمفزيكني، كىػي تتمثػؿ بالعناصػر الفنيػة المتكاممػة التػي تشػكؿ اإليصػاؿ 
مػػػف مرسػػػؿ إلػػػى متمػػػؽو، احتػػػكل المسػػػرح عمػػػى العناصػػػر السػػػينكغرافية، إذف ثمػػػة دالالت بػػػال حػػػدكد، كمعػػػافو غيػػػر 

، تشظى إلى المتمقي، عند تمقيػو مػف خػالؿ العناصػر المشػتممة عميػو، فالسػينكغرافيا كممػة التينيػة مشػتقة مػف متناىية
المغة اليكنانية، تعني فف رسـ المشيد كىي كتب أك رسـ أك لكف، كفػي المسػرح اليكنػاني تعنػي مبنػي مػف الخشػب لػو 

، كىػي: ُٔٔؼ المسػرح كىػك مػا يسػمى الكػكاليسباب كاحد أصبه فيما بعد مػف الحجػر لػو ثالثػة أبػكاب ككػاف يقػع خمػ
 .ُٕٔ"الفف الذم يرسـ التصكرات مف أجؿ إضفاء معنى عمى الفضاء"

فقد أسيمت السينكغرافيا في الكشػؼ عػف الحقػب الزمنيػة التػي ينتمػي إلييػا العمػؿ الفنػي، مػف خػالؿ الثقافػة 
المكتػكب إلػى المشػاىد التمثيميػة البصرية التي تعكػس المسػرح  كمػا يشػتمؿ عميػو مػف عناصػر تسػيـ فػي نقػؿ الػنص 

المرئيػػػػة، فالسػػػػينكغرافيا أداة فنيػػػػة تسػػػػتعمؿ جمالياتيػػػػا ألغػػػػراض فنيػػػػة، بكاسػػػػطة الدىشػػػػة كاإلبيػػػػار لػػػػدل الجميػػػػكر 
 .ُٖٔالمستيدؼ، تكمف ميمتيا في تكليد رغبة التفاعؿ مع العرض

الزمػاف، فالسػينكغرافيا  كتجمت السينكغرافيا في عدة عناصر، مف خالؿ المكف، المبػاس، المكسػيقى، المكػاف،
عبػػارة عػػف رؤيػػة أخػػرل لسػػيناريك الفػػيمـ، ألنيػػا تنقػػؿ المتمقػػي مػػف عػػالـ المجػػردات إلػػى عػػالـ المحسكسػػات، فبمػػكرت 

 صكرة بصرية حية تناسب الحقبة الزمانية التي تعكسيا، كتتجمى عناصرىا عمى النحك اآلتي:
 

 الشخصية: .ٔ
األمػػر بالتمثيػػؿ، يراعػػي المخػػرج الشخصػػيات التػػي  لكػػؿ عمػػؿ سػػينمائي شخكصػػو الخاصػػة، كعنػػدما يتعمػػؽ

تقػػـك بالتمثيػػؿ كفػػؽ ىيئػػات محػػددة، لػػذا تجسػػيد الشخصػػيات يتطمػػب مجمكعػػة مػػف المعػػايير التػػي تسػػاىـ فػػي كضػػع 
المتمقػػي مكضػػعنا كاقعينػػا، كالمبػػاس، الييئػػة، لغػػة الجسػػد، صػػكت الشخصػػية، كخيػػر دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ العمػػؿ الػػذم بػػيف 

 رج تفاصيؿ الشخصيات، عمى النحك اآلتي:أيدينا، فقد راعى المخ
 
 
 

                                                 
 ْ، صَُِّبريؿ/أ/ُْمة الكطف، ية زيتكف دكجاف، مجمفيـك السينكغرافيا، شاد: ينظر ُٔٔ
شكاالت التعريؼ كالمعنى، فاضؿ خميؿ، الحكار المتمدف، ع: ُٕٔ  ، )مكقع إلكتركني(.ََِٕ/ٗ/َِ، َِْْالسينكغرافيا كا 
كراه، أنمكذجػان، رابحػي بػف عمبػة، رسػالة دكتػ -ينظر جماليات السينكغرافيا فػي المسػرح الجزائػرم المعاصػر مسػرحية "نػكف" لممخػرج عػز الػديف عبػار ُٖٔ

 ُُ.، ص:َُِٖكمية اآلداب كالمغات كالفنكف، قسـ الفنكف، 
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 الصورة داللتيا الشخصية
تعمد المخرج عدـ تجسيد شخصية  سيدنا نوح

سكاء في الشخصية  سيدنا نكح
ذاتيا، أك صكتيا، فجعميا متجسدة 
مػػػف خػػػالؿ النػػػكر، كصػػػكتيا ركم، 
يقػكؿ نيابػة عنػو، كلػيس الشخصػػية 

 التي تتحدث عف نفسيا.
ػػػا لأل نبيػػػاء، كزرع مبػػػدأ كذلػػػؾ تكريمن

لدل المتمقيف، كىػك عػدـ تخييػؿ أك 
 تجسيد األنبياء.

 
جػػػػػػػاء كالػػػػػػػده مناسػػػػػػػبنا مػػػػػػػف حيػػػػػػػث  :أبو سيدنا نوح

الكقار، العمر، مالمػه الكجػو التػي 
أكحػػت بحبػػو البنػػو كلدعكتػػو، فيػػذه 
الشخصػػػػية الثانكيػػػػة لػػػػـ تظيػػػػر إال 
فػػػي بدايػػػة العمػػػؿ لتؤيػػػد الشخصػػػية 

 ، كجاءالرئيسة كىي سيدنا نكح
المبػػػػػػػػػاس، يػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػى العصػػػػػػػػػر 
كالزمػػػػػاف، كالمكػػػػػاف المناسػػػػػب لػػػػػو، 
ككانػػػػت النزعػػػػػة النفسػػػػية كالخػػػػػكؼ 
عمػػػػػى ابنػػػػػو متجسػػػػػدة فػػػػػي مالمػػػػػه 
الكجػػػػػػػػػو، التػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػاكي الحػػػػػػػػػاؿ 

 الشعكرية ليا.

 

اتسػػػػػػػػػمت الشخصػػػػػػػػػية العقالنيػػػػػػػػػة،  العالم روبيل
كالػػػػذكاء كالحكمػػػػة، كانعكػػػػس ذلػػػػؾ 
مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ صػػػػػػػػكتيا، لباسػػػػػػػػيا، 

اتسػػػػػػـ  كالميػػػػػػا، مالمحيػػػػػػا، الػػػػػػذل
بػػػػػػػػاالتزاف الػػػػػػػػداؿ عمػػػػػػػػى معرفيتػػػػػػػػو 

 كعمميتو، كحكمتو.
كدؿ لباسو عمى الحاؿ االجتماعية 
لديػػػػو، فكػػػػاف بسػػػػيطنا، غمػػػػب عميػػػػو 
المػػػػػكف الػػػػػداكف الػػػػػداؿ عمػػػػػى ذلػػػػػؾ 

 الزمف.
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لقػػػػػػد اعتمػػػػػػد الراسػػػػػػـ عمػػػػػػى جعػػػػػػؿ  الممك:
شخصػػػػية الممػػػػؾ تتسػػػػـ بػػػػالقكة مػػػػف 
 ، خػػػػػػالؿ المظيػػػػػػر، فجػػػػػػاء طػػػػػػكيالن

اطقػة، مفتكؿ الكتفػيف، ذك مالمػه ن
تشػػػػي بسػػػػمطتو، كلبػػػػاس داؿ عمػػػػى 
ثرائػػػػو، أمػػػػا بالنسػػػػبة لأللػػػػكاف فيػػػػي 
قاتمة، دالة عمى العصكر األكلػى، 
  كالصكت المرتفع الحاد، المتسمط.

انتقؿ المخرج في فيممػو بػيف القػديـ  الجد والحفيد:
كالحػػديث، حيػػث انطمػػؽ مػػف لسػػاف 
الجػػػػػد المعاصػػػػػر، السػػػػػارد لحفيػػػػػده 
حمػػػػػػػػزة القصػػػػػػػػة، فاختمفػػػػػػػػت كػػػػػػػػؿ 

صػػر الشخصػػية، فأصػػبه الجػػد عنا
يرتػػػػػػػػػػدم بدلػػػػػػػػػػة، ألكانيػػػػػػػػػػا زاىيػػػػػػػػػػة 
معاصػػػرة، صػػػكتو معتػػػدؿ، كالطفػػػؿ 
يرتػػدل بنطػػػاؿ، كجكػػت، عصػػػرية، 
مػػػػػػا جعػػػػػػؿ المتمقػػػػػػي يفصػػػػػػؿ بػػػػػػيف 
الػػػػزمنيف، زمػػػػػف القصػػػػة الحقيقػػػػػي، 

 كزمف إلقائيا.

 

يعػػػػػػػد الحػػػػػػػكت مػػػػػػػف الشخصػػػػػػػيات  الحوت:
المحكريػػة فػػي الفػػيمـ، حيػػث تعامػػؿ 

ؼ معو المؤلؼ كأنو إنسػاف، ككصػ
، حالتػػػػػو الشػػػػػعكرية إزاء النبػػػػػي

مما جعػؿ المتمقػي يعػيش األحػداث 
  بكؿ تشكيؽ.

 
 

 المكان والزمان: .ٕ
ىك المكقع الجغرافي الذم تقػاـ فيػو األحػداث، كفقنػا لمحقبػة الزمانيػة المقصػكدة، فيتفاعػؿ الزمػاف مػع المكػاف 

صػر الػذم تمثػؿ فػي سػرد القصػة، كالثػاني: ليكحي باألحداث التي تجرم فييما، فالفيمـ دار فػي إطػاريف، األكؿ المعا
 ، عمى النحك اآلتي:الذم تمثؿ في قصة سيدنا يكنس
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 اإلطار األكؿ:
، فحمػؿ بكػؿ مػا يمتمكػو مككنػات المكاف المعاصر: كىك المكاف الذم سرد فيو الجد قصة سػيدنا يػكنس

كر، كالكرسػي، فالػديككر كػاف كاقعينػا مػنه جعمتو يجسد الحياة المعاصرة، مف أثاث، كالكنب، كالحديقػة، كالكتػب، كالسيػ
 المتمقي جكنا معاصرنا، مثؿ:

 
 اإلطار الثاني:

المكاف القصصي: يمثػؿ المكػاف 
، فجعػػؿ الحقيقػػي لقصػػة سػػيدنا يػػكنس

المتمقػػػػػػػي ينتقػػػػػػػؿ مػػػػػػػف الػػػػػػػزمف المعاصػػػػػػػر 
ليعػػيش أحػػداثنا ماضػػية، كتعػػددت األمكنػػة 
 التي جاءت في الفيمـ عمى النحك اآلتي:

 
 
 

 الصكرة لتودال المكاف
مكػػػػػاف كػػػػػػاف يتعبػػػػػػد فيػػػػػػو سػػػػػػيدنا يػػػػػػكنس  المحراب

.تعاليـ الجديد الذم بعث فيو 

 
حيػػػػػػػػث جعػػػػػػػػؿ المتمقػػػػػػػػي يػػػػػػػػدرؾ الحيػػػػػػػػاة  بيت الفقراء

االجتماعية، ككيؼ كاف المجتمع مقسػمنا 
إلى طبقتػيف غنيػة كفقيػرة، كجػاء اإلسػالـ 
لينصر ىػؤالء الفقػراء، فػانعكس ذلػؾ مػف 

  خالؿ المكاف.
بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 

 ياءاألغن
بمقاربتػػػو مػػػع الفقػػػراء، تجػػػد الحنكػػػة التػػػي 
تمتع بيا المخرج، حتػى فػي انتقػاء ألػكاف 
الػػػديككر التػػػي تػػػدؿ عمػػػى الرفاىيػػػة التػػػي 

 تعيشيا الطبقة الغنية المستبدة.
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بمػا أف أحػػداث الفػيمـ تػػدكر فػي العصػػكر  الصحراء
القديمػػػة قبػػػؿ المػػػيالد، فمػػػف الطبيعػػػي أف 
يغمػػػػػػب الجػػػػػػك الصػػػػػػحراكم عمػػػػػػى البيئػػػػػػة 
المعاشػػػة، كذلػػػؾ مػػػا كظفػػػو المخػػػرج فػػػي 

 عممو.
 

يعد البحػر رمػزنا داالن عمػى الصػراع الػذم  البحر
،  عاشو سيدنا يكنس فػي السػفينة أكالن

ثػػـ فػػي بطػػف الحػػكت، كرحمػػة نجاتػػو مػػف 
  المكت، كاستغفاره لربو.

 

 رابًعا/ القيم:
كتخػالؼ آخػر، كتمثػؿ مجمكعػة  كىي مجمكعة مف أفكار كتكجيات دينية كاجتماعية، قد تناسب مجتمػع مػا

، كصكالن إلى الحؿ، الذم ينتيي بانتيػاء الصػراع، كمػا ميػز ىػذا  مف الصراعات الداخمية كالخارجية التي تسبب التأـز
الفيمـ تمسكو بالقيـ االسالمية، سكاء أكاف بشكؿ مباشر أـ غير مباشر، فتحتؿ األعماؿ الدرامية مسػاحة كبيػرة عمػى 

زية، كتبرز األفالـ التمفازية مف بيف ىذه األعمػاؿ كأىميػا كأكثرىػا تػأثيرنا كجػذبنا كقبػكالن لػدل كثيػر خريطة البرامج التمفا
 .ُٗٔمف مشاىدم التمفاز

تنكعػػت كتعػػددت القػػيـ اليادفػػة التػػي اقتنصػػت مػػف الفػػيمـ التمفزيػػكني، حيػػث شػػممت جميػػع الجكانػػب الخمقيػػة، 
 كالعممية كاإلنسانية كالدينية، عمى النحك اآلتي:

كأبيػو، حيػث الحػكار القػائـ عمػى التػأدب  تراـ الكالديف: في ثنايا الفػيمـ تجػد األسػمكب كالطريقػة كالحػكار بػيف سػيدنا يػكنساح .ُ
 في كالمو مع أبيو، ككيؼ يرد عميو.

ػػا عمػػى دعػػائـ دينيػػة، كىػػي قصػػة سػػيدنا يػػكنس .ِ ، التػػي اكتنػػزت فػػي ثناياىػػا مجمكعػػة مػػف القػػيـ قػػيـ دينيػػة: يقػػـك الفػػيمـ أساسن
: الى إلىػػػوى إالَّ أىٍنػػػتى نيػػػة تراكحػػػت بػػػيف، اآليػػػات القرآنيػػػة، كاألحاديػػػث النبكيػػػة، كاألدعيػػػة الدينيػػػة، مثػػػؿ دعػػػاء سػػػيدنا يػػػكنسالدي

انىؾى إنّْي كيٍنتي ًمفى الظَّاًلًميفى   سيٍبحى

، ككػػذلؾ كانػػت امػػرأة الممػػؾ سػػرجكف، الػػذم  .ّ ، أّـّ ارتفػػع شػػأنو، دكر المػػرأة: كراء كػػؿ رجػػؿ عظػػيـ امػػرأة عظيمػػة، كراء كػػؿ أمػػةو
 فاستمع لنصيحتيا كرفع الظمـ عف الناس، إعادة الحؽ إلى مييار.

مف قكمو، عندما ترؾ الدعكة، كعاقبو اهلل بالغرؽ، إال أنو نجػاه بكاسػطة  التأني كعدـ االستعجاؿ: كىك مكقؼ سيدنا يكنس .ْ
 الحكت، ككذلؾ نصيحة الجد لحفيده التأني في قراءة القصة.

مػػع العجػػكز مييػػار، ككيػػؼ نعتيػػا بػػأمي بػػالرغـ مػػف إنيػػا  مس احتػػراـ الكبيػػر فػػي حػػكار سػػيدنا يػػكنساحتػػراـ الكبيػػر: : نمػػت .ٓ
 ليست أمو.

                                                 
لعاصػػمة ينظػػر القػػيـ فػػي المسمسػػالت التمفازيػػة دراسػػة تحميميػػة كصػػفية لعينػػة مػػف المسمسػػالت التمفازيػػة العربيػػة، مسػػاعد بػػف عبػػد اهلل المحيَّػػا، دار ا ُٗٔ

 ُْلمنشر كالتكزيع، ،  ص:
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 الخاتمة:
 يتنقؿ الكاتب في فيممو الكرتكني بيف صفحات كتاب، يخرج منو العمؿ الدرامي شيقة، تجعؿ المتمقي متميفنا لمتابعة األحداث.-
ألدبية بطرؽ مرئيػة، فنقمػت المتمقػي مػف عػالـ المجػرد، إلػى عػالـ المحسكسػات المرئيػات، التػي آلػت إلػى ترجمت الدراما التمفزيكنية األعماؿ ا -

 دالالت كانفعاالت مخالفة عما لك كاف مكتكب.
جاء صكت الحؽ معتدالن عمى كتيرة متزنة مف بداية الفيمـ حتى نيايتيػا، أمػا صػكت المشػركيف غمػب عميػو التذبػذب بػيف العمػك كاالنخفػاض،  -

فػي ككالىما لو داللة، االتزاف عمى كتيرة كاحدة يدؿ عمى الحؽ كعدـ الخكؼ كاالىتزاز، أما التذبذب يدؿ عمػى عػدـ الصػدؽ كالثقػة، كمػا رأينػا 
 األصكات المختمفة.

يعتمد عمييا خاصة  سيطرت المغة العربية الفصحى عمى الفيمـ، مما أسيـ في التأكيد عمى أىميتيا، كاعتماد الكرتكف في نقميا جعميا كسيمة -
 عند األطفاؿ لمتمكف منيا.

، تنكع الحكار في الفيمـ ما بيف حكار األشخاص كالحيكانات كالنباتات، التي كشفت أحداثنا مف القصة، كتنكع الحكار أضفى جكنا مف التشكيؽ -
 فكاف عنصرنا مشكقنا شيقنا.

إلييػػا العمػؿ الفنػي، مػف خػالؿ الثقافػػة البصػرية التػي تعكػس المسػرح  كمػػا أسػيمت السػينكغرافيا فػي الكشػؼ عػػف الحقػب الزمنيػة التػي ينتمػي  -
يشػػتمؿ عميػػو مػػف عناصػػر تسػػيـ فػػي نقػػؿ الػػنص المكتػػكب إلػػى المشػػاىد التمثيميػػة المرئيػػة، فالسػػينكغرافيا أداة فنيػػة تسػػتعمؿ جمالياتيػػا ألغػػراض 

 الذم جسد الشخصيات كالمكاف كالزماف.فنية، بكاسطة الدىشة كاإلبيار لدل الجميكر المستيدؼ، بكاسطة الكرتكف، 
فػػي النيايػػة تػػرؾ العمػػؿ الفنػػي أثػػرنا إيجابينػػا فػػي نفػػس المتمقػػي، كمجمكعػػة مػػف القػػيـ، كأبرزىػػا: بػػر الكالػػديف، القػػراءة، التمسػػؾ بالػػديف، 

 احتراـ الكبير...
 المراجع:

، دار النشػػػر ِكالمعجميػػػة، محمػػػكد عكاشػػػة، ط التحميػػػؿ المغػػػكم فػػػي ضػػػكء عمػػػـ الداللػػػة دراسػػػة الداللػػػة الصػػػكتية كالصػػػرفية كالنحكيػػػة .ُ
 .َُُِلمجامعات، القاىرة، 

أنمكذجان، رابحي بف عمبة، رسالة  -جماليات السينكغرافيا في المسرح الجزائرم المعاصر مسرحية "نكف" لممخرج عز الديف عبار .ِ
 .َُِٖدكتكراه، كمية اآلداب كالمغات كالفنكف، قسـ الفنكف، 

 ـ.ُٗٗٗ،  بيركت، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، ُكعالقاتو، فاته عبد السالـ، طالحكار القصصي تقنياتو  .ّ
 ـ.َُِٗالدراما السينمائية، سيمكف فرايميش، تر: غازم منافيخي، منشكرات كزارة الثقافة المؤسسة العامة لمسينما، سكريا،  .ْ

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاالت التعريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كالمعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى، فاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ خميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ، الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار المتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف .ٓ ، السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينكغرافيا كا 
، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع  <https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109676l:ََِٕ/ٗ/َِ،َِْْع:
ُٗ/ّ/َُِِ 

 ـ.َََِ، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ُعمـ األصكات، كماؿ بشر، ط .ٔ

 ـ.ُْٔٗالمسرحي، ركجر ـ.بسفيمد، تر: دريني خشبة، القاىرة، فف الكاتب  .ٕ
 :َِِِ/ّ/َُ، شكىد َُِِ/ٕ/َِ، نيشر One Way Productionفيمـ " يكنس عميو السالـ "،  .ٖ

 https://www.youtube.com/watch?v=1zvH5yf5lMQ. 
 ـ.ُٕٗٗينمائية، دانييؿ اريخكف، تر: أحمد الحضرم، الييئة المصرية لمكتاب، قكاعد المغة الس .ٗ

القػػػيـ فػػػي المسمسػػػالت التمفازيػػػة دراسػػػة تحميميػػػة كصػػػفية لعينػػػة مػػػف المسمسػػػالت التمفازيػػػة العربيػػػة، مسػػػاعد بػػػف عبػػػد اهلل المحيَّػػػا، دار  .َُ
 العاصمة لمنشر كالتكزيع.

 ـ.َََِ، عالـ الكتب، القاىرة، ْالمغة بيف المعيارية كالكصفية، تماـ حساف، ط .ُُ

 ـ.ُٖٔٗالمصطمه في األدب الغربي، ناصر الحاني،  بيركت، منشكرات دار الكتب العصرية،  .ُِ
 ـ.َُِّ/ابريؿ/ُْمفيكـ السينكغرافيا، شادية زيتكف دكجاف، مجمة الكطف،  .ُّ

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109676
https://www.youtube.com/watch?v=1zvH5yf5lMQ
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 عبد القادر الجيالني في الدراما التركية المعاصرة
 د. تياني أبو صالح

 

 
 الممخص

التطور سمة لكل أمر أينما كان ومتى يحدث وَمن يفتعمو،    
وبالمغة تتجسد المواقف وتصل التصورات وتمتد جذور الكممات 
وتتابع دالالتيا وتعرض مواضيع شتى في وسائل ال حصر ليا، 
ومن بين تمك الوسائل الدراما وما تبثو عمى الجميور وما ينتقيو 

بي، ومن ىنا جاء اختياري المتفاعل ليمأل فكره بو بشكل إيجا
لقضية دينية حمميا عمى عاتقو ولي كانت لو كرامات شيدىا لو 
أىل زمانو وىذا فضل اهلل يؤتيو َمن يشاء، وسأتناول شخصية 
الجيالني وصفاتو وتأثيره ولغتو المنطوقة والصامتة التي أحكمت 

 الدراما التركية تمثيميا ونقل صورتيا بقالب محكم الصياغة.
 ام البحث كما يأتي:أقس   

  حياة الجيالني ومأثره 

 الصوفية الدراما التركية 

  من السالطين األولياء فيمم عبد القادر الجيالني دراسة
تحميمية تتناول أنماط الشخصيات، وىيئة المكان، 
وأمور عصره، ولغة الترجمة وصدق التعبير عن مواقف 

 تدينو، وتأثير خطابو عمى غيره.

 

 
 

 المقدمة
التمفزيكف إحػدل أكثر كسائؿ اإلعالـ يشكؿ 

كاالتصاؿ الجماىيرية انتشارا كتأثيرا في الجميػكر 
فيػك مف أىـ كسائؿ اإلعالـ ككنو يجمع ما بيف 
الصكت كالصكرة في آف كاحد كبذلؾ فرض سيطرتو 
عمى أكثر الحكاس حساسية كتأثرا كىما حاسػتا 
 السمع كالبصػر، فالتمفزيكف يستطيع مخاطبػة جميػع

فػئػات الجميػكر بغض النظر عف أعمارىػـ كمستكل 
تعميميـ عمى مدار فترة طكيمة نسبيا، حيث يقدـ 
التمفزيكف كمػا كبيرا مف البرامج المتنكعة التي ترضي 
أذكاؽ الجميكر بفئاتو المختمفة، كمػف بيػف البرامػج 
كالمضاميف التمفزيكنيػة نجػد البرامج الدراميػة فػي 

كنية المختمفة كالمتعػددة أشكاليا التمفزي
)المسمسالت/التمثيميات/المسرحيات/ األفالـ 
التمفزيكنية/األفالـ السينمائية(، إذ تمثػؿ األعماؿ 
الدرامية في التمفزيكف مساحة كبيرة مػف الخريطػة 
البرامجية لمتمفزيكنات كالقنكات الفضائية عمى 
اختالفيا كتنكعيا، كذلؾ مف حيث قدرتيػا )الدرامػا 

مػى تككيػف كبناء الصػكر الذىنية لدل الجميكر ع
المشاىد، فالدراما تجمع بيػف مختمؼ عناصػر 
التشكيؽ كاإلثارة كالجذب باإلضافة إلى المؤثرات 

 السمعية كالبصرية.
كمف بيف ىذه الدراما الفف التركي كنظرا لتعاظػـ 
انتشارىا في المجتمعات كما يمكف أف تحدثػو الدراما 

بمجة مػف تأثيرات كتغييرات جكىرية في التركية المد
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الجانب الترفييي، الثقافي كحتى الجانب االجتماعي 
بحيث أصبػه لػيػذه المسمسالت المدبمجػة قػكة كقدرة 
كبيرتيػف عمػى نشػر مختمؼ األفكار كالقيـ المتنكعة 
كالمختمفة كتغيير المكاقؼ كاآلراء كاألنماط السمككية، 

مػف تأثيػر عمػى الػعػادات  كما تشكمو ىذه المسمسالت
كالسمككيات كالمػكركث الثقافي كالحضارم 

 َُٕلممجتمعات"
" فتمؾ القنكات الفضائية بما تقدمو مف اشكاؿ درامية 
مف مسمسالت كأفالـ كمسرحيات تؤدم دكرا ىاما في 
عممية تككيف السمكؾ الفردم كاالجتماعي في 
المجتمع ، كما تسعى لمتأثير عمى بعض القيـ 

كىذا ما تفعمو الدراما التركية ُُٕمفاىيـ المجتمعية"كال
 في اآلكنة األخيرة كتأثيرىا عمى شباب الشعكب.

 
  حياة الجيالني ومأثره 

" الشيخ عبد القادر فيك أبك محمد عبد القادر     
كليذا ينسب  الجيالني، كلد في جيالف أك في كيالف،

عنو  عبد القادر الجيالني، كتارة يقاؿ تارة فيقاؿ عنو:
عبد القادر الكيالني، كتارة يقاؿ عنو عبد القادر 

 الجيمي.
حدل  كقد كلد في القرف الخامس في سنة أربعمائة كا 
كسبعيف، كتكفي في سنة خمسمائة كستيف، كعبد 
القادر الجيالني حنبمي المذىب، تمقى العمـ عمى أبي 

)التمييد في أصكؿ  الخطاب الكمكذاني صاحب
كىك  مسائؿ في الفقو()رءكس ال كصاحب الفقو(

                                                 
لمدبمجة كآثارىا في ينظر: نجاة بف صاله، الدراما التركية ا َُٕ

سمكؾ المرأة الجزائرية )دراسة مسحية عمى عينة مف النساء مدينة 
 ْٗ، صّٕالمسيمة أنمكذجا(، مجمة الباحث اإلعالمي، عدد

فكزية آؿ عمي، فكزية مكي، تعرض الشباب اإلماراتي  ُُٕ
مجمة  لممسمسالت التركية المدبمجة في القنكات الفضائية العربية،

 ُِٗ، صُْعدد الباحث اإلعالمي،

حنبمي مشيكر، ككذلؾ أخذ الفقو أيضان عف أبي 
الكفاء بف عقيؿ الحنبمي المشيكر صاحب 

كىك كتاب كبير في الفقو كما ىك  )الكنكز( كتاب
، كصاحب كىك  )الكاضه في أصكؿ الفقو( معمـك

مخطكط، كيحقؽ اآلف في جامعة أـ القرل، ككذلؾ 
ؿ القمكب عف شيخ تمقى طريقتو في العبادة كفي أعما

لو اسمو حٌماد بف مسمـ الدٌباس، كستأتي اإلشارة إلى 
حٌماد في كقت آخر، كعبد القادر الجيالني صنؼ 

)الغنية لطالبي الحؽ عز  كتابان مطبكعان اسمو
)مفاتيه  كلو كتاب أيضان اسمو كجؿ(

)فتكح الغيب(، ىذه الكتب التي صنفيا  أك الغيب(
الكتب التي تنسب إليو فيي بيده رحمو اهلل، كأما بقية 

عبارة عف كتب يصنفيا الصكفية كينسبكنيا إلى 
 الشيخ.

كالشيخ عبد القادر الجيالني لو تالميذ كثر، منيـ 
أبك محمد أحمد بف عبد اهلل بف قدامة المقدسي 
صاحب المغني، كمنيـ أيضان أبك محمد عبد الغني 

)عمدة  بف عبد الكاحد المقدسي صاحب
الذم يدرس، كىك حنبمي مشيكر  الكتاب األحكاـ(

 .ُِٕعمى طريقة اإلماـ أحمد رحمو اهلل تعالى"
 

 وكانت المدرسة القادرية أىم جيوده االصالحية
 " المدرسة القادرية:

االماـ عبد القادر الجيالني كاف شيخ العراؽ عالما 
عامال قطب الكجكد كقدكة المشايخ في زمانو بال 

العمؿ، كأفتی مدافعة، كاف ممف جمع بيف العمـ ك 
 …كدرس ككعظ سنيف

                                                 
عبد الرحيـ بف صمايؿ العمياني السممي، شرح رسالة العبكدية  ُِٕ

 ٗ-ٕ، صُٗج البف تيمية،
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كمف األسباب التي دفعت بالشيخ عبد القادر الى 
تحمؿ مسؤكلية التحديد كاالصالح ىي: اف الشيخ 
كاف يرل الناس ينصتكف الى خطبة الخطيب في يـك 
الجمعة كالى كعظ الكاعظ في المساجد كالمجالس ثـ 
يخرجكف الى الشكارع ككأنيـ لـ يسمعكا شيئا، كيرل 

مماء يشتغمكف بالفتكل كالتأليؼ كيدعكف الناس الع
سادريف في شيكاتيـ كمخالفاتيـ، كضعفت في كثير 
منيـ الرغبة في الطاعات كتقاصرت اليمـ كحمدت 
ككاف يكد لك استطاع استنفار الخمؽ جميعا لنصرة 

 ملسو هيلع هللا ىلصاالسالـ يقكؿ في أحد مجالسة: "ديف محمد 
قمر،  تتكاقع حيطانو ىذا شيء ما يتـ ، يا شمس كيا

 كيا نيار تعالكا"
كاف يركز الشيخ مف خالؿ الدركس كالمكاعظ عمى 
الفرد في المجتمع انطالقا مف قكلو تعالى }إفَّ اهلل ال 
يغير ما بقـك حتى يغير ما بأنفسيـ{ حيث يتدرب 
المريد عمى ما يحب اف يتحمى بو الفرد خارج 
المدرسة في المجتمع الكبير، كيشمؿ ىذا االعداد 

ياة المريد الخاصة، كعالقات المريديف تنظيـ ح
بالقيادة المتمثمة بالشيخ كعالقاتيـ ببعضيـ البعض، 
كعالقاتيـ بالمجتمع المحيط. كقسـ الشيخ المدرسة 
الى مدرسة يدرس فييا التالميذ كيتمقكف فييا الدركس 
، كالى رباط يعيش فيو المريدكف  منو في شتى العمـك

ركحية كخمقية عمى ينامكف كيأكمكف كيتربكف تربية 
يده كارشاداتو، ثـ يتفرقكف في البالد يدعكف الناس 
الى ما دعاىـ اليو الشيخ، كما كاف يكثر في مجمسو 
التائبكف مف العصاة حتى بمغ عددىـ مائة الؼ تائب 
كاسمـ عمى يده خمسة آالؼ مشرؾ ككافر، لقد كانت 
لعبد القادر الجيالني جيكد معتبرة في الدعكة 

االصالح العاـ، فقد كانت حركتو الشعبية الشعبية ك 
معاصرة لعماد الديف كنكر الديف كتعتبر حركة عبد 

القادر الجيالني مف الركافد الميمة في حركة الجياد 
 ُّٕكالمقاكمة"

 الصوفية الدراما التركية 

 ُْٕمراحؿ ظيكر كانتشار الفيمـ الصكفي
عمى غرار السينما االجتماعية أك السينما السياسية 

سينما التاريخية أك السينما الدينية نزعـ أف ىناؾ أك ال
سينما صكفية في تركيا، كدليمنا عمى ذلؾ، ال كثرة 
األفالـ التي كاف مكضكعيا الرئيس صكفيان خالصان 
فحسب، بؿ أيضان التحكالت األساسية التي أصابت 
بنية ىذه الصناعة تاريخيان منذ تسعينات القرف 

ننا تقسيميا إلى المنصـر حتى اآلف، كالتي يمك
 مرحمتيف أساسيتيف ىما:

ىي المرحمة التي تمتد منذ بداية  المرحمة األكلى:
التسعينات حتى مطمع القرف الكاحد كالعشريف، كقد 
تميزت ىذه المرحمة التأسيسية بإنتاج عدد كبير مف 

تناكلت شخصيات  )ما يقارب ثالثيف فيممان( األفالـ
معركفة في  تركية صكفية شييرة أك حتى شخصيات

تاريخ الفكر الصكفي الكالسيكي، منيا أفالـ 
عبد القادر الكيالني، كآؽ شمس الديف، كبشر  عف:

الحافي، كحجي بيـر كلي، كحياة ابف قيس الحٌراني، 
براىيـ األدىـ، كمالؾ بف دينار، كعمر بف عبد  كا 
العزيز، كرابعة العدكية، كأكيس القرني، كيكنس آمره، 

تميزت أفالـ ىذه المرحمة أنيا ك  كغيرىا الكثير. 
أفالـ سٌير ذاتية تاريخية ليؤالء المتصكفة الكبار، 
ترصد حياتيـ الشخصية كرحالتيـ الركحية، إضافة 

                                                 
كميض خالد كافي فميه المدلج، جيكد الشيخ عبد القادر  ُّٕ

الجيالني في تأصيؿ االصالح عند المجتمع في القرف السادس 
 ،۰۲۰۲، ٕٔاليجرم، مجمػة دراسات في التاريخ كاآلثار، عدد

 ِْٖ، ِّٖص
 ـَُِِمحمد نكر النمر، السينما الصكفية في تركيا،  ُْٕ
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إلى مكانتيـ االجتماعية كالصعكبات التي كاجيتيـ 
    في مسيرتيـ الصكفية.

ىي المرحمة التي بدأت مع مطمع  المرحمة الثانية:
إلى  حزب العدالة كالتنمية كؿاأللفية الثالثة ككص

السمطة، كىك الحزب الذم جمع في تجربتو بيف 
أصالة األفكار اإلسالمية كمعاصرة الحداثة السياسية 
في إطار سياسي جديد لـ تعرفو تركيا كال العالـ 
اإلسالمي مف قبؿ. كىذه المرحمة شيدت إنتاج أفالـ 
متكاضعة مف حيث العدد قياسان بالمرحمة السابقة، 
لكنيا مرحمة تناكلت مكضكعات صكفية معاصرة 
كأثرىا سياسيان كاجتماعيان كتربكيان كفكريان، 

"اإلماـ" الذم مٌثؿ نبكءة الصراع بيف األصالة  منيا:
كصكالن إلى  كالحداثة في السينما الدينية التركية،

"تقكل"  النقمة النكعية في السينما الصكفية كىك فيمـ
زلة الطرؽ الصكفية ـ، الذم تناكؿ منََِٔعاـ 

كجماعاتيا في المجتمع التركي كدكرىا في الحياة 
 االجتماعية كالسياسية كالتربكية كاالقتصادية.

أما عمى المستكل التاريخي فقد ظير الفيمـ الشيير 
كىك قصة  ـ(،ََِٖ"االستماع إلى النام" عاـ)

كاقعية تركم الدكر السياسي الذم لعبو المتصكفة 
اجية المؤامرات الغربية التي تحاؾ العثمانيكف في مك 

ـ(، إضافة إلى إنتاج فيمـ ُٖٕٗضد دكلتيـ عاـ )
ـ، الذم جٌسد َُُِ"اإلنساف الحر" عاـ 

صاحب رسائؿ النكر  سعيد النكرسي شخصية
الجماعة األقكل في تركيا، كصكالن إلى فيمـ "األب 

ـ الذم تناكؿ أفكار متصكؼ َُِٔالخٌباز" عاـ 
الثامف اليجرم ىك حميد شيير عاش في القرف 

 أقصرايمي.
تميزت أفالـ ىذه المرحمة بتطكر أدكات اإلنتاج 
السينمائي في تناكؿ األفكار الصكفية نتيجة لدخكؿ 
التيار اإلسالمي عمى خط اإلنتاج الفني بمختمؼ 

أشكالو الدرامية بعد إدراكو ألثر ىذه القكة الناعمة 
د كأىميتيا كمكانتيا في صياغة مشركعو الجدي

نما لمعالـ اإلسالمي  كأنمكذج ليس لتركيا فحسب، كا 
 عامة.

التصكؼ كالجماعات الطرقية الصكفية ليس تياران 
طارئان عمى الحياة التركية، بؿ ىك متجذر تاريخيان 
منذ الدكلة العثمانية التي شكؿ التصكؼ مرجعيتيا 
الدينية كالفكرية كاالجتماعية، التي لـ تستطع 

مبة ب كؿ عنفيا أف تقتمعو مف صدكر العممانية الصي
األتراؾ، بؿ بقي كنزان مخبكءان يبحث بكؿ الكسائؿ 
عف الطريقة التي يعبر بيا عف نفسو في الحياة 

 التركية.
كال يعكد تطكر السينما الصكفية في تركيا إلى التقدـ 
التقني العالمي الذم ترؾ أثره الكبير في المجاؿ 

رات الفنية الفني كاإلعالمي عامة أك تراكـ الخب
كالفكرية في ىذا المجاؿ فحسب، بؿ األىـ برأينا ىك 
إدراؾ السمطة الحاكمة لدكر الطرؽ الصكفية كمكانة 
جماعاتيا في المجتمع التركي، كىك ما أدل إلى 
السماح ليا قانكنيان بتنظيـ نفسيا في جمعيات 
كمنظمات مجتمع مدني بطريقة رسمية ألداء 

تركيا الجديدة، كالنظر  كاجباتيا في المشاركة ببناء
إلييا بكصفيا ركنان أساسيان في ىذا المشركع 

 النيضكم.
ال تبدك أىمية السينما الصكفية التركية في أنيا 
شكمت تياران فنيان خاصان بيا داخؿ تيارات السينما 
التركية المتنكعة، كىك التكجو الذم ال نجد لو شبييان 

يتيا أيضان في في السينما العربية مثالن، بؿ تبدك أىم
التعرؼ إلى مكانة التصكؼ كالطرؽ الصكفية 
كجماعاتيا المتعددة كدكرىا في بناء الحياة الدينية 
كاالجتماعية كالفكرية كاالقتصادية التركية، كما أف 
تحكالت السينما الصكفية التركية تمثؿ انعكاسان لحالة 
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تطكر كعي الطرؽ كالجماعات الصكفية التركية 
النتقاؿ مف اإلبعاد كاالبتعاد عف الحياة بنفسيا، كىك ا

كالزىد فييا إلى  السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية 
     المشاركة الفاعمة كالعممية في ميادينيا المختمفة.

   من السالطين األولياء فيمم عبد القادر
الجيالني دراسة تحميمية تتناول أنماط 
الشخصيات، وىيئة المكان، وأمور عصره، 

الترجمة وصدق التعبير عن مواقف ولغة 
 تدينو، وتأثير خطابو عمى غيره.

" لقد تميزت المدرسة التركية العثمانية مف حيث 
التصميـ العاـ كالتككيف الفني لمتصاكير بأحكاـ كدقة 
التفاصيؿ كبخاصة في صكر الخرائط كالتخطيطات 
لممدف كاالقطار التي شغؼ المصكركف االتراؾ 

عمييا الطابع اليندسي، بينما برسميا، كالتي غمب 
ماؿ المصكر التركي العثماني في رسـ االشخاص 
الى التنكيع في االحجاـ بيف رسـك االدمييف التي 
تميؿ الى اظيار الرجكلة ذات األجساـ القكية 
كالمناكب العريضة ككانت الكجكه التركية كاضحة 
بالمحي كالشكارب المميزة، فضال عف رسـ االشخاص 

جانبي الكامؿ أك في كضع المكاجية، بالكضع ال
فضال عف اىتماـ المصكر التركي العثماني 
باألسمكب الكاقعي في تناكؿ مكضكعاتو التصكيرية 
اذ يرسـ كؿ ما يراه مف أحداث كما يشاىد مف كقائع 
كيحاكؿ اف نكسب صكره االلكاف الطبيعية لألشياء 
التي يصكرىا، كعمى الرغـ مف كثرة الطرز الشرقية 

لغربية التي اثرت في التصكير التركي العثماني في كا
مراحمو األكلى، إال اف الطابع العثماني كاف يغمفيا 
بمميزاتو الخاصة، فجمدكا صكر الحياة اليكمية، 
كالمالحـ الحربية، كابراز الميابة كالجالؿ في الصكر 
الدينية، فضال عف اىتماـ المصكريف بالمخطكطات 

الحداث التاريخية بكاقعية التاريخية، فقد سجمكا ا
 .ُٕٓكبيرة"

سالطيف القمكب ىـ عمى قدـ سيد األبدية كاألزلية 
المبارؾ، شعاع مف النكر ينير الطرؽ، ىـ 
الخطاطكف الذيف نقشكا الركحانيات اإلسالمية في 
القمكب حرفا حرفا، ىؤالء ينابيع الحكمة التي تشمؿ 
كؿ زماف كمكاف كتقدـ الرحمة كالعطؼ، ىـ شيكخ 

عمـ كالمعرفة الذيف ال يسجنكا أركاحيـ في ال
 أجسادىـ.

بيذه الكممات افتتحت الدراما التركية تمثيميا لحياة 
عبد القادر الجيالني، ككاف أكؿ مشيد يشيد لو 
شيكده كرؤيتو كرامة فته اهلل بيا عميو، حينما كاف 
يرعى الغنـ كبتفكر في خمؽ السمكات فرأم مكاكب 

نادره منادو كىك يميك يا عبد الحجاج كىي تمبي اهلل ك 
مقت، فركض إلى أمو يطمب منيا  القادر ما ليذا خي
االذف لمذىاب لطمب العمـ في بغداد فكاف جكابيا 
ذلؾ ما كانت ترغب بو ىي كأبيو، فقد كانت كالدتو 
بشرل مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لكالده في 
المناـ فأنجبتو أمو كبيرة السف، ككانت ثمار البشرل 
أنو مبارؾ إذ أبيو مف نسؿ سيدنا الحسيف عميو كأمو 

 مف نسؿ سيدنا الحسف عمييما السالـ.
الممفت لممرحمة العمرية التي بدأ بيا العمؿ الدرامي 
أنو استحضر شخصية الجيالني كىك في بداية 
شبابو كنبكغو كفي ذلؾ إشارة خفية أال كىي أنو 

  شاب نشأ في طاعة اهلل... فكاف لشأنو ما كاف
أما مشاىد طفكلتو فكانت استرجاع زمني ألمو كىي 
تخبره أمؿ كالده بو منذ كالدتو كتحفيظو القرآف الكريـ 

                                                 
رشا أكـر مكسى، جماليات المشيد الدرامي في التصكير التركي  ُٕٓ

العثماني، مجمة الرؾ لمفمسفة كالمسانيات كالعمكـ االجتماعية، 
 َّٖـ، صَُِِ، ُْ، عددِمجمد
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في سف مبكرة كمما ظيرت عميو الكرامة بأنو كاف 
 يمسؾ عف الحميب في رمضاف حتى غركب الشمس 
سيخرج إلى بغداد ككانت جممة أمو التي عمقت بعقمو 

كفي سفره تعرض  ال تبتعد عف الحؽ كال تكذب،
قطاع الطرؽ لقافمتو كأخذكا ما مع الرابحيف مف متاع 
كعندما سألكه عف مالو كاف بإمكانو أف يكذب كلكف 
جممة أمو كانت منبو جعمو يصدؽ في قكلو، فتعجب 
ـى  القطاع مف صدقو رغـ صغر سنو كعندما سألكه ل
ـٍ تكذب كتنجك بمالؾ قاؿ لف أخكف أمي كأكذب  ل

ركا بو ككاف أكبر األثر عمى رئيسيـ ألجؿ الماؿ كتأث
الذم قاؿ لقد أكفى بكعد أمو كلـ يكذب كلـ يخنيا 
أما القيطاع فقد خانكا اهلل أمرىـ بالصالة فمـ كالصياـ 
كالصدؽ كعدـ السرقة فمـ يفعمكا كأعمف تكبتو فقاؿ 
أعطي كعدم لربي أماـ نكر كجو ىذا الفتى بأني لف 

إشارة إلى تأثير  أخكنو كتاب أصحابو معو، كفي ىذا
 الصحبة فمينظر أحدكـ مف يخالؿ.

كعندما كصؿ بغداد كاف الجفاؼ يكاد يقضى عمييا 
فأمطرت بقدكمو، ككاف شيكخو بانتظاره كبعد تعممو 
العمـك الشرعية كغيرىا أذف لو شيخو الحضرمي 
بالجمكس مكانو كتعميـ الناس، ككاف الناس ينجذبكف 

فع عزؿ نفسو في لعممو كعندما رأل أف مكانتو ترت
 الصحراء لمعبادة كاإلخالص هلل عز كجؿ

 ُقموُب العاِشقيَن َليا ُعيونٌ 

 َترى ما ال َيراُه الناِظرونا

 َوأَلِسَنٌة ِبَأسراٍر ُتناجي

 َتغيُب َعِن الِكراِم الكاِتبينا

 َوَأجِنَحٌة َتطيُر بَغيِر ريشٍ 

 ِإلى َمَمكوِت ِربِّ العاِلمينا

 دِس َطوراً َوَترَتُع في ِرياِض القُ 

 َوَتشَرُب ِمن ِبحاِر العاِرفينا

 َفَأوَرثَنا الَشراُب ُعموَم َغيبٍ 

 َتِشفُّ َعمى ُعموِم اأَلقَدمينا

 َشواِىُدىا َعَمييا ناِطقاتٌ 

 تَُبطُِّل ُكلن َدعوى الُمدنعينا

 ِعباٌد َأخَمصوا في الِسرِّ َحّتى

 َدَنوا ِمنُو َوصاروا واِصمينا

دينية محضة أساسيا كثر  فالصكفية تقـك عمى أسس
ذكر اهلل عز كجؿ كالصالة عمى النبي كاالستغفار 
كاألعماؿ الصالحة التي تؤدم إلى تطيير النفس 
 البشرية لترتقي في منازؿ السائريف إلى الحؽ المبيف.

 الخاتمة
لقد شيدت الدراما السكرية كالتركية أعماؿ تصدح    

ينية بإشراقة كنكر الشمس بتمثيؿ ينـ عف فكرة د
تيدؼ لبناء جيؿ ركحاني مف خالؿ تقديـ شخصيات 
العمماء كالزىاد كالمصمحيف كالشعراء أمثاؿ ابف 
عربي كبشر الحافي كيكنس ايمره كالحسف البصرم 
كالجيالني كغيرىـ ممف ليـ باع جـ في بناء 

 العارفيف.
كمف أجمؿ المكافؽ التي تمثمت في الدراما الدينية إذا 

يشغؿ مركز ما أف يصبه مريدا أراد القاضي أك مىف 
فيرفع قبعتو كيرتدم العمامة كفي ذلؾ داللة عمى 
 خمع كحرؽ ثياب العجب كالغركر كالتحمي بالتكاضع.
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كىذا يحسب لصاله ىكذا دراما لما ليا مف تأثير 
 يرتقي بشخصية المشاىد لمخير.

 النتائج
يشكؿ التمفاز فعالية كبيرة عمى الجميكر  -

نقمو ليـ بقالب المشاىد لما يصكره كي
 جذاب.

إذا أصبه استخداـ الدراما متقف في نشر ما  -
 يفيد فإف الصالح سيعـ المجتمع.

شغمت الصكفية مكانة درامية ال تقؿ أىمية  -
 عف غيرىا مف االتجاىات اليامة.

لمدراما تأثير كاسع يشمؿ الجكانب الدينية  -
 كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية.

 التوصيات

داد إحصائية تجمع الدراما العمؿ عمى إع -
 المفيدة كتصنيفيا كفقا لمكضكعيا.

الحث عمى التخمص مف الدراما السمبية  -
 كاستبداليا بالعمـك النافعة المجدية الخٌيرة

نشر الكعي بأىمية اختيار الدراما المفيدة  -
 لما ليا مف تأثير عمى الفرد كالجماعة

نقد الجكانب الصكفية في الدراما كالتنبيو مف  -
خكارؽ التي ال يرل العمماء سبيال ال

 يصدقيا.

اإلرشاد لمجكانب الجميمة في الصكفية التي  -
 تركز عمى تطيير النفس بذكر اهلل.

 

 المصادر والمراجع
  رشا أكـر مكسى، جماليات المشيد الدرامي

في التصكير التركي العثماني، مجمة الرؾ 
لمفمسفة كالمسانيات كالعمـك االجتماعية، 

 ـ.َُِِ، ُْ، عددِمجمد
  ،عبد الرحيـ بف صمايؿ العمياني السممي

 .ُٗشرح رسالة العبكدية البف تيمية، ج
  فكزية آؿ عمي، فكزية مكي، تعرض الشباب

اإلماراتي لممسمسالت التركية المدبمجة في 
القنكات الفضائية العربية، مجمة الباحث 

 .ُْاإلعالمي، عدد
  محمد نكر النمر، السينما الصكفية في

 ـ.َُِِ تركيا،
  نجاة بف صاله، الدراما التركية المدبمجة

كآثارىا في سمكؾ المرأة الجزائرية )دراسة 
مسحية عمى عينة مف النساء مدينة المسيمة 

 .ّٕأنمكذجا، مجمة الباحث اإلعالمي، عدد
  كميض خالد كافي فميه المدلج، جيكد

الشيخ عبد القادر الجيالني في تأصيؿ 
لقرف السادس االصالح عند المجتمع في ا

اليجرم، مجمػة دراسات في التاريخ كاآلثار، 
 .۰۲۰۲، ٕٔعدد
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