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 د.عبدالحميد الحساميأ.*
 ملخص

فرضت التحوالت العاملية الراهنة شروطها على جوانب احلياة 
املختلفة، ومنها الفنون اليت أخذت الفنون  تتأثر فيما بينها، وانتابتها 
مجلة من التحوالت، منها: تداخل الفنون الكتابية مع الفنون 
البصرية، ولعل الرواية أبرز الفنون األدبية الكتابية يف توظيف مؤثرات 

لبصرية واستدماجها يف نسيج البناء الروائي؛  لذلك الوسائط ا
حرص الروائي العريب على احلضور يف املشهد الروائي العاملي، 
والتفاعل مع حتوالت اللحظة الراهنة، وقد عمد بعض الروائيني 
العرب يف هذا السياق إىل االنشغال بإجناز أعماٍل تراهُن على 

يعتمد على نوع من اإلهبار، التجريب، وإنتاج خطاٍب روائٍي جديٍد، 
ِ مها: التطور العلمي يف اهلندسة  نين ِ ُمَهمَّ مستفيدين من معطَيَ نين
الوراثية، وتقنيات احلاسوب،  فأخذوا بعدد من التقنيات البصرية 

؛ وتوظيف منجزاهتا يف أعماهلم منها استلهام معطيات السينما
روايته: )حرب الكلب الروائية، ومنهم الروائي: إبراهيم نصر اهلل، يف 

الثانية( اليت كان للسينما أثٌر جلٌي يف تشكيل فضائها الروائي، بل 
نزعم أن املتلقَي البصرَي كان له حضوٌر عميٌق يف هذا املنجز 
الروائي، وذلك مينح البحث شرعية توجهه للكشف عن تفاصيل أثر 

فيها؛ السينما يف العناصر الروائية، ومدى ما حققه من حتوٍل مجايٍل 
  ) السرد البصري(حيث غدا لدينا سرٌد ميكننا أن َنِسَمُه ب 

وستتجه الدراسة إىل قراءة الظاهرة باملنهج السيميائي الذي متليه 
 طبيعة املنت املدروس.
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Abstract 

The current global developments have 

impacted all walks of life including arts. 

Artistic forms have been influenced by one 

another, resulting in tremendous changes 

involving the overlap of written arts with 

visual ones. Novel is perhaps the most 

prominent literary form to employ and 

incorporate the effects of visual elements into 

the fictional structure fabric. The Arab 

novelist has been keen on securing a 

remarkable presence in the international 

fictional arena so as to interact with current 

moment changes. Hence, Arab novelists have 

been busy with new experimentation forms of 

writing the result of which is a new dazzling 

fictional discourse, benefiting from both 

scientific advances in genetic engineering and 

computer technology. They have been 

inspired by the cinematic elements visual 

techniques, incorporating them into their 

fictional works. Ibrahim Nasrallah is one such 

writer with his novel The War of the Second 

Dog in which cinema plays a significant role 

in forming the novel's fictional space. It is 

observed that the visual audience is deeply 

present in this fictional product, making the 

study more oriented towards exploring the 

details of cinema impact on the narrative 

elements, and the extent of the aesthetic 

transformation it has achieved in the novel.  

At present we have got a narrative known as 

the (visual narrative).  

The study will focus on reading the 

phenomenon using the semiotic method 

dictated by the studied text nature.  
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