
)تتمةمادة شعر حدیث   الملف الثاني(

 الفصل الثاني

 مسلك الدراسات العربیة 

محمد كنوني: األستاذ  

)النــزعــة الـدرامیـة في الشعـر العـربي المـعاصـر:     (الموضوع  
 

یھدف ھذا الموضوع إلى تقدیم موجز عن النزعة الدرامیة في الشعر، وفي الشعر العربي  
بعض النماذج الشعریة التي تبین أثر ھذه  مع عرض  المعاصر على وجھ الخصوص،

:وھذا یفرض علینا طرح سؤالین أساسین.ي لغة شعرنا العربي المعاصرالنزعة الدرامیة ف  

اإلبداع الشعري بالقیاس إلى الغنائیة؟ـ ھل الدرامیة تشكل قیمة في   

 ـ ھل شعرنا العربي القدیم یخلو أو یكاد من مالمح ھذه النزعة الدرامیة؟

، وأن الغنائیةتجافي  ال الدرامیةإن  :بالنسبة للسؤال األول، یمكننا القول باختصار شدید /°
غي ببأن الغنائیة ینرض فیھ أن یكون خلوا من الغنائیة، ذلك یفت النص الشعري الدرامي ال

:النظر إلیھا من زاویتین  

  أوال: باعتبارھا مجموع القیم التعبیریة ( اإلیقاعیة والمجازیة والرمزیة ..) التي تحقق أثرا 
 ووقعا جمالیا في المتلقي الذي قد ینجذب إلى القصید دون أن یفھم معناه أو یقدر مغزاه،

ھذا المعنى ضروریة لإلبداع الشعري بصفة والغنائیة ب. ھسمعویطرب لھ ، بھ نفسھ تفتنف
ومھارتھ في تشكیل اللغة وبنائھا، كما أنھا مجموع القیم  عامة، ألنھا تدل على قدرة الشاعر

التعبیریة التي تطبع لغة الشعر بمیسم الجمال الناتج عن تفاعل العناصر الشعریة ضمن 
.وحدة منسجمة تترك أثرا في المتلقي   

بیر في حدود ذلك عند انحصارالتعتقوقع وانكفاء على الذات الفردیة ، وباعتبارھا  :ثانیا  
إلى التعبیر عن الواقع ھذه الذات وحتى لو جنحت  ،ھذه الذات والتغني أو التأسي بلواعجھا

تكتفي  أي: م ذلك بطریقة وصفیة ولیست معرفیةتقد تكتفي بأن واألوضاع االجتماعیة ، فھي
، وھذه في ھذا الواقع باینةتجسید الصراع والمواقف المت بوصف الوقائع دون الجنوح إلى

ھي الغنائیة التي عمل الشاعر المعاصر على تجاوزھا بثقافتھ ومعارفھ وتقنیاتھ التي 
.استعارھا من أجناس أدبیة أخرى وفنون مختلفة  

،بالمالمح التي أشرنا إلیھا ذات فردیة: في الذات بین نوعین ذلك بأنھ ینبغي التمییز      



المعرفیة وھذه الذات الدرامي،  ھي التي تحل في لغة الخطاب الشعريو معرفیة وذات 
من مختلف الذوات  شكلتتمارس فعلھا بمعزل عنھا؛ ألنھا ت تتشرب الذوات المختلفة وال

عارف واألشكال ، ولیست ھذه الذوات إال أنساق الممن خاللھا یتحقق وجودھا اإلبداعي التي
.الثقافیة المختلفة  

كان شعرنا العربي القدیم مجرد شعر غنائي ویخلو من إذا فیما  أما بالنسبة للسؤال الثاني، /°
شعرنا القدیم، وعالمة ي الغنائیة بمفھومھا الجمالي شرط أساس ف: النزعة الدرامیة، أقول

خلو من النزعة الدرامیة،ألن ینبغي أن نفھم من ذلك أنھ ی من عالمات نبوغھ، ولكن ال
لعربي قدیما عبرعن ذاتھ والعالم بطریقة درامیة من خالل الموضوع الواحد؛ الشاعر ا

ري وجھین متقابلین كما فعل أبو العالء المعبذلك الموضوع من خالل  إحساسھحینما جسد 
: وبتساؤل إنكاري عبر عن وجھین لحالة واحدةحینما سمع صوت الحمامة،   

ادأبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنھا المی  

خلق صورة لواقع مثالي، كما وھذا كثیر، وقد یتعدى إلى الرغبة بتجاوز الواقع  عن طریق 
 :لحمداني صورة لبطل نموذجي ومثاليالطیب المتنبي، حینما رسم لسیف الدولة ا فعل أبو
:فقط یوجد في الواقع، وإنما في المثالیمكن أن  بطل ال  

الردى وھو نائموقفت وما في الموت شك لواقف   كأنك في جفن   

 تجاوزت مقدار الشجاعة والنھى   إلى قول قوم أنت بالغیب عالم

وھذا التقابل بین الواقعي والمثال تقابل فرضھ الواقع، حینما تحولت الدولة إلى إمارات 
شكل في ظلھا سیف الدولة في نظر المتنبي ذلك البدیل في عصر تخلو منھ متناحرة، 

.البدائل  

تلك في القیس حینما صور حصانھ  اقع والمثال، ھو ما جسده امرؤالو ھذا الصراع بین
 في جسم صرھا من صمیم الواقع، إال أن تركیبھااالصورة العجائبیة ، التي مھما كانت عن

:بذلك الشكل أمر یتنافر مع الواقع، ألنھ یجسد واقع الحلم بالمثال عند الشاعر  

ظبي وساقا نعامة    وإرخاء سرحان وتقریب تثفل لھ أیطال  

وھي كثیرة تعكس ذلك اللون من التفكیر الدرامي الذي ال  ھذه فقط نماذج من الشعر العربي،
.تخلو منھ أغلب القصائد  

ھ األنساق أما بالنسبة لشعرنا العربي المعاصر،فقد أصبحت الدرامیة طابعا أساسا تخدم
عكس الصراع الحاصلقت بفعل طبیعة التفكیر الدرامي الذي یالغنائیة الجمالیة، وقد تحق  



 فمھما كان الموضوع محددا أو ذاتیا،  .ت الحیاة نفسھا ذات مالمح طباقیةفي الحیاة؛ مادام 
فینبغي معالجة ھذا الموضوع من خالل أوجھ متعددة ومتقابلة دون السقوط في مغبة الرؤیة 

.فقطالفردیة التي تتصور كل شيء بوجھ واحد   

،تبعا لما تقتضیھ الدراما )المسرحي(وإذا كانت ھذه النزعة خاصیة أساسیة في الفن الدرامي 
من صراع في كل أشكالھ، فالمقصود بالنزعة الدرامیة في الشعر، ھو أن یقوم على أساس 

من التفكیر ال یسیر في اتجاه واحد وإنما یأخذ في االعتبار " التفكیر الدرامي باعتباره لونا 
ظاھر یستخفي وراءه باطن، وأن التناقضات مھما كانت  كل ن كل فكرة تقابلھا فكرة، وأنأ

." سلبیة، فإن تبادل الحركة بینھا یخلق الشيء الموجب  

:لتفكیر الدرامي ینبغي أن یتمیز بسمات أساس منھاومن الواضح أن ھذا اللون من ا    

1 ـ الحركة: ومعناھا الحركة من موقف إلى موقف مقابل، ومن عاطفة وشعور إلى عاطفة 
كما نجد مثال في قول بدر شاكر السیاب  .وشعور مقابلین، ومن فكرة إلى وجھ آخر للفكرة

:) أنشودة المطر(من قصیدتھ الرائعة   

 المـوت والـمیـالد، والظالم والضیاء

 فتنبعث ملء روحي رعشة البكاء

:أو كقول الشاعر صالح عبد الصبور   

دي جارحون كالصقورالناس في بال  

فالسیاب لم یعكس لنا إحساسھ من خالل وجھ واحد للوجود، وإنما برؤیة درامیة تقوم على 
)والظالم مقابل الضیاء/ مقابل المیالد الموت : ( أساس التقابل بین وجھي  

كما صور صالح عبد الصبور عالم الناس في بالده في صورة مأساویة تثیراإلحساس 
) جارحون( طوي علیھا ھذا العالم، مادام ھؤالء الناس ھم سبب ھذا المأساة بالمفارقة التي ین

، ولیس المقصود )كالصقور(ولكي یعمق اإلحساس الدرامي بالمأساة أتى بھذا التشبیھ 
بالجرح ھنا مجرد صورتھ الدمویة، وإنما ھو جرح واقعي على مستویات نفسیة واجتماعیة 

.وثقافیة أیضا  

2 ـ الموضوعیة: فالتفكیر الدرامي تفكیر موضوعي حتى لو كان الموقف المعبر عنھ من 
ففي إطار التفكیر الدرامي یدرك اإلنسان أن ذاتھ ال تقف وحدھا " قبل الشاعر موقفا ذاتیا 

معزولة عن بقیة الذوات األخرى وعن العالم الموضوعي بعامة، وإنما ھي دائما ومھما كان 
تعیش في عالم موضوعي تتفاعل فیھ مع  اتمستمدة أوال من ذولھا استقاللھا، لیست إال ذاتا 



أي الطابع ( ووفق ھذا اإلطار الموضوعي تطور الشعر من الغنائیة الصرف ".ذوات أخرى
.إلى الغنائیة الفكریة ذات الطابع الدرامي )المونولوجي  

ذاتي، ومن أمثلة ھذه الموضوعیة كما رأینا قصیدة زھور مثال، فرغم أن الموت ھو موت 
األمر الذي یعني أن الموضوعیة  ).الزھور( إال أن الشاعر خلق وجھا آخر معادال لذاتھ ھو 

.تقتضي الوعي بالذات في إطارھا المعرفي الذي یتشكل من ذوات أخرى   

3 ـ التجسید: ألن الدراما تستلزم االھتمام بالوقائع واألشیاء المحسوسة وعدم اإلغراق في 
ال تتمثل في المعنى أو المغزى، "الذي ال طائل من ورائھ؛ ألنھا  ذلك الضرب من التجرید

 ،"وإنما فیما قد یؤدي إلى معنى أو مغزى، أي الوقائع المحسوسة التي تصنع نسیج الحیاة
.ذلك بأن التفكیر الدرامي تفكیر باألشیاء ومن خالل األشیاء  

سید الواقع بطریقة فالشعر العربي المعاصر في نماذجھ الجیدة، أضحى قادرا على تج
درامیة تثیر اإلحساس بالمأساة اإلنسانیة في شعور المتلقي من ذلك ھذه الصورة لواقع 
العراق الذي جسده بدر شاكر السیاب في تلك المرحلة نھایة العقد الخمسیني من القرن 

:الماضي  

 وفي العراق جوع

 ما مر عام والعراق لیس فیھ جوع

.... 

ا بشررحى تدور في الحقول حولھ  

 لتطحن الشوان والحجر

واالستغالل واالستعباد بصورة كنائیة من صمیم الواقع ھكذا جسد الشاعر واقع الجوع 
نفسھ، ھي صورة الرحى التي تأكل األخضر والیابس وال تترك شیئا لھؤالء البشر الذین 
ما یجھدون أنفسھم في سبیل تحقیق إشباع ھذه الرحى رغما عنھم، وإال سیكونون من ضمن 

.تطحنھ عند عصیانھم ألوامرھا،باعتبارھا رمزا داال على كل سلطة قاھرة  

ومن صور ھذا التجسید الدال على التفكیر الدرامي لدى الشاعر العربي المعاصر، نقدم ھذا 
:للشاعر المصري الراحل صالح عبد الصبور) الصمت والجناح(النص من قصیدة   

 الصمت راكد ركود ریح میتھ

حقول ساكتھحتى جنادب ال  

 وقبة السماء باھتھ



 واألفق أسود وضیق بال أبواب

 منكفئ من حیثما التفت كالسرداب

 ونحن ممدودان في ظالل حائط قدیم

 مفترشان ظلنا 

 ملتحفان بالعذاب

ورغبة فردیة في تغییر ) الصمت(فمن عنوان القصیدة نلمس صراعا بین واقع مطلق مھیمن
ھذا الواقع، إنھا رغبة الفئة القلیلة المثقفة والمتنورة التي تھفو إلى حیاة أفضل، لكن ما 

ترغب فیھ یظل مجرد حلم صعب المنال، لوجود واقع مھیمن ھو واقع الصمت المطلق، 
جنادب / ریح میتھ: ( لواقع برؤیة درامیة من خالل تفاصیل دالة علیھوقد جسد الشاعر ھذا ا

/ ملتحفان بالعذاب/ مفترشان ظلنا../ األفق أسود وضیق ومنكفئ وبال أبواب/ الحقول ساكتھ
).ظالل حائط قدیم  

بأن : عر العربي المعاصر یمكننا القولووفق ھذه السمات التي تمیز التفكیر الدرامي في الش
تعد القصیدة مجرد أداة إلزجاء وقت الفراغ أو تصویر للمشاعر واألحاسیس،  لم القصیدة

وإنما أصبحت وحدة متكاملة في سبیل كشف الحقیقة أو مجموعة من الحقائق الجوھریة ، 
وھنا یختلف شاعر عن شاعر في اختیار ما ھو جوھري من ضمن التفاصیل وعرضھا 

.وجود والعالمبطریقة شعریة درامیة،تبعا لرؤیتھ الخاصة لل  

ما أمالھا التفكیر الدرامي  رولإلشارة، فالنزعة الدرامیة في الشعر العربي المعاصر بقد
في تحقیقھا مجموعة من التقنیات واألسالیب الفنیة التي استعارھا الشاعر  تنفسھ، فقد أسھم

وج  نولأسلوب الحوار والمو رمثالمن أجناس أدبیة وفنون جمالیة مختلفة، فقد استعار الشاع
والقناع من فن المسرح، كما استعار أسلوب الحكایة والقص من القصة والروایة ، مع 

استفادتھ من الفن التشكیلي لخلق خلفیات جمالیة للنص الشعري، دون أن ننسى الفن 
، إضافة إلى البناء السیمفوني الموسیقي اج واالسترجاعالسینمائي خصوصا أسلوب المونت

یتضح أن العمل الشعري " وبھذا ...ع القصید من إیقاع تفعیلي ألخرالتدرج عبر مقاط عند
". ذا البناء الدرامي إنما ھو بناء على مستویین، مستوى الفن ومستوى الحیاة ذاتھا،  

لم نقدم فیھ كل التفاصیل  ،الدرامیة في الشعر العربي المعاصرھذا موجز عن النزعة 
تحسیسكم بقیمتھا من خالل ما عرضناه، أما تفصیل وإنما أردنا  ،المتعلقة بھذه النزعة

.الحدیث عن ھذه النزعة فیقتضي تحلیلھا بقراءة النصوص نفسھا  

 



 

 

 

 

 

 

  

 


