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 المحور الدراسي العام: ( البناء الدرامي في الشعر العربي المعاصر) 

.مقدمة عامة  

.ـ الموت في شعر أمل دنقل 1  



.ـ المدینة في شعر أحمد عبد المعطي حجازي2  

.القناع في شعر عبد الوھاب البیاتي  

 

 المحور الدراسي العام:  ( البناء الدرامي في الشعر المعاصر)
: عامةمقدمة   

: ـ  تحدید المصطلحات األساس 1    

حیث بینا المقصود بالشعر بمعزل عن التحدیدات المعیاریة،وخلصنا إلى : ـ الشعر الحدیث 
أن الشعر مھما تعددت تعاریفھ، إنما ھو انفعال یسقطھ الشاعر على اللغة وبمقتضاه تتحول 

.من مجرد لغة عادیة إلى لغة شعریة  

موقفا ضد كما تناولنا أیضا المقصود بالحداثة، وانتھینا إلى أنھا موقف ضد التقلید ولیست 
ظلت على امتداد القدیم، إذ في الشعر القدیم مظاھر متعددة للحداثة والعدید من القصائد 

.العصور جاذبة للذوق، وجدیرة بالقراءة  

ھو الشعر الذي كتب ویكتب في عصرنا، ورغم مظاھر المعاصرة ال : ـ الشعر المعاصر 
في ھذه المرحلة نصوصا تقلیدیة یمكن الجزم بأن كل معاصر یعتبر حدیثا، إذ غالبا ما نجد 

. في بنائھا ورؤاھا الفكریة  

وھو ال یعني ذلك النمط من الشعرالنثري الذي عرف عند الغربیین : ـ الشعر الحر 
، وإنما المقصود بالحریة في الشعر الحر عند العرب )والت وایتمان( خصوصا مع

الوھاب البیاتي وصالح المعاصرین، ما عرف مع نازك المالئكة وبدر شاكر السیاب وعبد 
عبد الصبور وغیرھم؛ وھو شعر یقوم على أساس التفعیلة ولیس الوزن، ولذلك سمي بشعر 

  .التفعیلة أیضا

كما ذكرنا ھو الشعر الحر، وسمي أیضا بالشعر الجدید والشعر المطلق : ـ شعر التفعیلة 
ى أساس تكریر التفاعیل ، وھو شعر التفعیلة بالقیاس إلى الوحدة العروضیة التي قامت عل...

.من سطر آلخر بنسب متفاوتة  

شعر التفعیلة یقوم على أساس السطر الشعري ولیس على أساس البیت : ـ السطر الشعري 
وھو الوزن، تبعا  أو الشطر، وذلك ألن القیاس الزمني للبیت أو الشطر قیاس ال یتغیر

ا سمي السطر سطرا، ألن عدد لقانون الحفاظ على عدد التفاعیل في البیت أو الشطر، بینم
.التفاعیل یختلف بین األسطر الشعریة  



:ـ الشعر العربي أنماطھ واتجاھاتھ2  

الشعر بین الغنائیة (كما حاولنا انسجاما مع ما یقتضیھ المحور الدراسي الحدیث عن 
الفصل المتعلق بالنزعة ، وقد قیدنا عموم الطالب والطالبات بضرورة العودة إلى )والدرامیة
) الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة( ضمن كتاب ) الدرامیة 

.للدكتور عز الدین إسماعیل  

 وزیادة في تحقیق الفھم سنعید بعض تفاصیل ھذا المحور وفق المنطلقات اآلتیة:

ـ ماذا نقصد بالغنائیة؟ وماذا نقصد بالدرامیة؟1  

  بالنسبة لمصطلح الغنائیة  في الشعر تحدیدا فھو قد یعني: 

ـ الشعر الذي یكتب للغناء، ألنھ یغنى ویصاحب بآالت موسیقیة، فیثیر عبر أنغام ونبرات  
.صوتیة أحاسیس في المستمعین  

ـ قد یعني بعیدا عن مجال الغناء، ذلك الشعر الذي یھیمن علیھ موقف الشاعر ذاتھ؛ ألنھ 
  المختلفة، بمعنى إنھ شعر تھ ومظاھرهتناقضایتجاوز حدود الذات لرصد الواقع في  شعر ال

.والمقصود بالذات ھنا الذات الفردیة ولیس الذات المعرفیة یصف الذات ویشبع رغبتھا،  

أما بالنسبة لمصطلح الدرامیة في الشعر، فیقصد بھ ذلك الشعر الذي یتسم بحس درامي 
تخرج ھذه الذات رغم أن مصدره ذاتي، فكل إبداع ھو إبداع ذاتي بالضرورة، ولكن حالما 

ذلك . من حدودھا الفردیة إلى حدودھا المعرفیة، فإنھا تصبح قادرة على تنتج شعرا درامیا
بأن الذات المعرفیة ذات تحتضن الجمعي؛ ألنھا تتشكل من ذوات متعددة، ولیست معزولة 

.عن الواقع والمعیش  

، فالرؤیة في الشعر وإذا كانت الرؤیة في الشعر الغنائي رؤیة فردیة بنبرة  مونولوجیة
الدرامي رؤیة درامیة بنبرة حواریة، ألن الصوت في الشعر الدرامي مھما كان مفردا، فھو 

.قف متضادةاصوت یحتضن أصواتا متباینة ومو  

وبھذا تكون القصیدة الحقیقیة عبارة عن دراما صغیرة، مادامت الدراما تستدعي الوعي 
.فعل، والصراع، واإلنسانال: العناصر الثالثة وھي بالحیاة في ضوء  

ـ ھل الشعر الدرامي لیس شعرا غنائیا؟2  

مھما كان درامیا  طبعا أي مجافاة بین الغنائي والدرامي في الشعر، ذلك بأن الشعر ال توجد 
ینبغي لھ أن یفقد غنائیتھ؛ تلك الغنائیة التي تتصل بعناصر الجمال فیھ خصوصا سحر  ال

والرمزیة، ورشاقة التعابیر والمفردات التي تدغدغ ، ورونق الصور المجازیة اإلیقاع



وإذا كنا في الكثیر من األحیان ننجذب إلى الشعر الدرامي وننساق إلیھ دون أن . اإلحساس
.نفھم معناه، فذلك ألنھ شعر جمیل، وھذا الجمال ھو عین الغنائیة  

ومؤھل بتجربتھ  لكن الشاعر الدرامي یكون أقدر من غیره على تمثل الحیاة في تناقضاتھا،
وھذا ھو الصراع الذي یرتبط بالدراما  على بلورة وجھ مضاد من خالل الوجھ الواحد؛

وھذا األمر لیس حكرا على الشعر الحدیث أو المعاصر، بل . باعتبارھا صورة حیة للحیاة
من خالل صورة  القیسالشعر القدیم بغنائیتھ الساحرة واآلسرة، ھو شعر درامي، فامرؤ

تلك ما یتحرك قد نقل لنا مكامن الصراع في ذاتھ وفي العالم من حولھ، و حصانھ وھو
بین صورة درامیة تدل عل جوھر الصراع لحصانھ، إال  الصورة العجائبیة التي رسمھا

صورة نقل من یكون الممدوح  قد حتى في قصائد المدح،أكثر من ذلك . الواقع والمثال
یصف سیف الدولة في لمثال كما فعل المتنبي وھو خاللھا الشاعر ھذا الصراع بین الواقع وا

حربھ ضد الروم، حینما جعل منھ في خیالھ بطال خالدا، ونموذجا إنسانیا مفارقا لما علیھ 
. الواقع في ذلك العصر  

إال أن الشاعر المعاصر یختلف عن الشاعر القدیم، في كونھ قد طور ھذه الدرامیة بوسائل 
والمناجاة الداخلیة، استخدم  بیریة مختلفة، فإضافة إلى الحواروتقنیات استعارھا من فنون تع

وتاریخیة ومن مجاالت معرفیة أیض،  الشاعر تقنیة القناع بتوظیف شخصیات أسطوریة
.إلخ....كما استخدم الحكایة والقص والمونتاج، والتشكیل .  

 أنماط الشعر العربي المعاصر واتجاھاتھ: 

المعاصر منذ مرحلة الخمسینات من القرن الماضي إلى  یمكن تلخیص أنماط الشعر العربي
:اآلن، في ثالثة أنماط رئیسة وھي  

وھو ما یعرف بقصیدة التفعیلة أو الشعر الحر،وھذا النمط یبنى على : ـ النمط التفعیلي
تكریر التفعیلة بجوازاتھا بنسب مختلفة من سطر آلخر، كما یجنح إلى تنویع القوافي من 

.مقطع آلخر  

ویسمى بالقصیدة المدورة التي تبنى على أساس التفعیلة، إال أنھا تلغي :نمط الدائريـ ال
القوافي الختامیة، حیث یسترسل النظم بشكل سردي متالحق، ولتعویض القوافي الختامیة، 

.یعمد الشاعر إلى االتكاء على قواف داخلیة بدیلة  

،وھذا النمط یلغي التفعیلة والعروض ویسمى تجاوزا بقصیدة النثر أو النثیرة :ـ النمط النثري
.من حسابھ، ویعوض ذلك بإیقاع صوتي بدیل  

أما اتجاھات الشعر العربي المعاصر، فال تخرج ھي األخرى عن اتجاھات أسلوبیة ثالثة 
:وھي  



وھو اتجاه یجنح أكثر إلى إغماض المعنى باستعمال لغة كثیفة على قدر : ـ اتجاه الكثافة
.ضاعفكبیر من االنزیاح الم  

بخالف الكثافة یعمد اتجاه البساطة إلى استخدام لغة بسیطة وقد یجنح بعض :ـ اتجاه البساطة
الشعراء إلى استخدام مفردات من الكالم العامي، ورغم وضوح المعنى تظل الخلفیة 

.المعرفیة في حاجة إلى قدر غیر قلیل من األول  

بساطة في النص الشعري الواحد تبعا لما وھو اتجاه یراوح بین الكثافة وال: ـ اتجاه التفاعل
.یقتضیھ الموقف الفكري والشعوري  

 

 أوال: الموت في شعر أمل دنقل: 

الموت باعتباره ھاجسا للإلبداع والدافع إلیھ : مبدئیا البد من التمییز بین مظھرین للموت
تفنن  والموت باعتباره موضوعا، وھذا قد. للخروج من حالة اإلحساس بالعدم إلى الوجود

.الشعراء في نتاولھ بصور مختلفة  

، )8أوراق الغرفة رقم (وبالنسبة للشاعر المصري الراحل أمل دنقل في دیوانھ األخیر 
یجسد الموت لدیھ صورة من صور الموت الذاتي، ولھذا الغرض سنسوق نصین من ھذا 

).لعبة النھایة( ونص ) زھور(نص : الدیوان وھما  

):زھور(ـ نص 1  

الوردوسالل من   

 ألمحھا بین إغماءة وإفاقة

 وعلى كل باقة

 إسم قاتلھا في بطاقة

.....  .....    .... 

 تتحدث لي الزھرات الجمیلة 

 أن أعینھا اتسعت ـ دھشة ـ

لحظة القطف                   

لحظة القصف                  



 لحظة إعدامھا فب الخمیلة

....تتحدث لي  

بساتینأنھا سقطت من على عرشھا في ال  

 ثم أفاقت على عرضھا في زجاج الدكاكین، أو بین أیدي

 المنادین

 حتى اشترتھا الید المتفضلة العابرة

...تتحدث لي  

...كیف جاءت إلي  

)وأحزانھا الملكیة ترفع أعناقھا الخضر(  

 كي تتمنى لي العمر

 وھي تجود بأنفاسھا اآلخرة

...كل باقة   

 بین إغفاءة وإفاقة

...تتنفس مثلي بالكاد ثانیة ثانیة   

 وعلى صدرھا حملت ـ راضیة 

 إسم قاتلھا في بطاقة

یتناول ھذا النص موضوع الموت الذاتي، وھو موت ذاتي القترانھ بذات الشاعر الذي عاش 
.في آخر مرحلة من حیاتھ اإلحساس بالموت،نظرا للمرض العضال الذي كان سببا في نھاتھ  

وھي الغرفة الذي كان بھا نزیال ) 8أوراق الغرفة رقم (من دیوان ومن الواضح أن النص 
.في المستشفى  

ولتلخیص دالالت النص، نشیر إلى أن الشاعر قد صور ھذا الموضوع  عبر آلیة التشبیھ 
الممتد،من خالل تناسب وضعي بینھ وبین ھذه الزھور التي كانت تنعم بحیاتھا في البساتین 

تمتد إلیھا ید اإلنسان بدافع المصلحة، وتحرمھا كامل اإلحساس ومتوجة على عرشھا قبل أن 
.بحیاتھا  



نفس المعاناة عاشھا الشاعر، حینما شملھ اإلھمال من طرف السلطة،فابتعد عنھ أصدقاؤه، 
إلى أن سقط مریضا، ولما تكفلت الدولة بمصاریف عالجھ عاد أصدقاؤه ببقات الزھور، ال 

لجھات الرسمیة، فظلت أصدق مواساة ھي تلك التي بینھ یواسوه ، وإنما للتقرب من الكي 
قد قمنا بشرحھا سابقا والداعي ( وبین ھذه الزھور نفسھا نظرا الشتراكھما في عدة أمور

).لتكریرھا اآلن  

 

 

) : لعبة النھایة( ـ2   

 في المیادین یجلس

....یطلق ـ كالطفل ـ نبلتھ بالحصى  

 فیصیل بھا من یصیب من السابلة

للبحریتوجھ   

:في ساعة المد  

 یطرح في الماء سنارة الصید

....ثم یعود  

 لیكتب أسماء من علقوا 

....في أحابیلھ القاتلھ  

....ال یحب البساتین  

 لكنھ یتسلل من سورھا المتآكل

: یصنع تاجا  

الثمر المتعفن....جواھره   

الورق المتغضن....إكلیلھ  

 یلبسھ فوق طوق الزھور

 الخریفیة



 الذابلھ

ونایا....أفعى :یتحول  

:فیرى في المرایا  

 جسدین وقلبین متحدین

تغیم الزوایا(   

)وتحكي العیون حكایا  

....فینسل بینھما  

 مثل خیط من العرق المتفصد 

 یلعق دفء مسامھما

:یغرس الناب في موضع القلب  

 تسقط رأس الفتى، في الغطاء

...وتبقى الفتاة  

 محدقة

...ذاھلة  

سریريفاجأتھ واقفا بجوار : أمس  

 ممسكا ـ بید ـ كوب ماء 

 وید ـ بحبوب الدواء

.....فتناولتھا  

..كان مبتسما   

.وأنا كنت مستسلما لمصیري   

یقوم ھذا النص على أساس المشابھة أیضا، لكن بخالف النص السابق فالمشابھة تتم بین 
طرفین بمعزل عن ذات الشاعر، فالموت في ھذا النص یشكل طرفا أساسا یحضر بشكل 

:ي في عالقة مع أطراف أخرى متغیرة من مقطع آلخر، وھذا نلخصھ في النقاط اآلتیةضمن  



 1ـ منطق الموت:

: وتجسده األسطرالتسع األولى، عبر ضربین من التشبیھ  

 ووجھ الشبھ ھو التصرف بطریقة المنطقیة...) یطلق كالطفل( بین الموت والطفل: األول
أقرب ما تكون عشوائیة، حیث منطق الطفولة بال منطقیتھا ھو منطق الموت ،فحصى النبلة 

غیر  التي یصیب صدفة من وقعت علیھ من المارة،ھو سھام الموت التي تصوب على
:یبة من بیت زھیر بن أبي سلمى في معلقتھوالصورة ھنا قر .نظام،أو قیاس متفق علیھ  

تمتھ ومن تخطئ یعمر فیھرم             رأیت المنایا خبط عشواء من تصب  

صیاد، حیث یكون وجھ الشبھ بینھما فعل الموت الخاضع للصدفة، بین الموت وال: الثاني
إنما ھو ألمر خاضع للقدر،مادام الھدف الذي تصیبھ سھام الموت مثل الھدف الذي یقع في 

.شباك الصیاد، كالھما یأتي على غیر توقع او انتظار  

 2ـ أثر الموت:   

:یتدرج السیاق في الصورة الثانیة إلى وصف أثر الموت، عبر ضؤبین من التشبیھ  

الثمر / لكنھ یتسلل من سورھا المتآكل/ ال یحب البساتین( حینما یشبھ الموت بوباء: األول
..)الورق المتغضن../ المتعفن  

لخالیا الضعیفة في یشبھھ باألفعى والناي لجامع سرعة التأثیرونفاذه من خالل ا: الثاني
.الجسم، إذ كلما اشتد ضعف ھذه الخالیا إال وكان مفعول األثر سریعا  

 3ـ الحكمة من الموت: 

وھذه الصورة عقدھا الشاعر بین الموت والممرض أو الراھب، ھذا األخیر یتعھد المریض 
یعني وھذا ) . وأنا كنت مستسلما لمصیري/ كان مبتسما ( ویراقب آخر أنفاسھ برفق ولطف 

.أن الموت مصیر نھائي لكنھ حتمي حین یكون رحمة بالمریض وشفاء لھ من المعاناة  

 

 تذكیر: 

.ھذا الملف یخص قضیة الموت في شعر أمل دنقل وسنوافیكم الحقا بحول هللا بمحور آخر  

  

 



 

 

 

  

 

 


