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المقدمة
تنتني االجنػاس اددبيػة ىلػن منةومػة ةاتػده تجػنعا جنيعػان ةىػي منةومػة ادد فال ػر

ةالنسػرتية ةالصةػة ةالبةبػة ةالنصالػة سجنػاس مسػتصاة اال اجعػا تت ػوؿ فػي محػيو ةاتػد ةتربةعػػا

عناصر م تركة تةل ستياجان ىلن تد التػدالل ةاالشػتراؾك كنػا تػرتبو جنيعػان بربػاط اددبيػة متػ ره
جنيعػان بالعناصػػر الا واػػة ةاال،ػػاوبيةك ةماانػػا مػػر ا جسػػاف بنراتػػل تجػػاراة ىلػػن سف ةصػػل ىلػػن مػػا

ةصل اليو اليوـ من تصدـ ةتةورك مر ادد بعذه النراتل تيػ ابتػدس عفواػا ةةصػل ىلػن مراتػل
متصدمػػة تجػػل مبتاػػن الفنػػوف ةااللػػواف ةالتنػػوع فػػي الاصافػػة بنػػا انس ػ ل م ػ التةػػور الحجػػار

ةالعاني في الن االت النبتافة.
ةارى معةل النصاد سف ال عر لو السبق في ةالده االجناس اددبية فعو " ان ا غنائيان ػل
غنائيػان مصيػدا بحػػد ػل انيػػل ىلػن الح ااػػة ةالسػرد الصةةػي ةالناحنػػي ػل اصتػػر مػن الدرامػػة
عفواا فتتولد فيو جذةر تعد النواه الدرامية االةلن "()4ك ةلنا كاجت مصػااي

ال ػعر النتنيػز تصػاس

بصػػدره الصةػػيده عاػػن ستػػدا الدى ػػة ةال رابػػة ةاالجزاػػا فػػي الا ػػة فػػاف ل ػ ا عػػل مػػن النزعػػة

الدراميػػة الصائنػػة عاػػن تالػػة الةػػراع ةالنفاج ػ ه ةالت ػػا
النصااي

ةالتةػػوار امػػرس ال اسػػت نن عنػػو فيعػػا

الصدانة الصائنة عان النسق النو،يصي ةال زالة الافةية.

ةلصد تحػد الػبعم مػن النصػاد ةال جصػل ال ايػر عػن البنػاي الػدرامي فػي ال ػعر ةتباانػت

ةجعات النةر التي غابت عايعا الذاتية اتياجا ةتحايل النةوص اتياجا الرى ةالتاو عند بعم

مػػنعل السػػرد م ػ الحػػوار ةالسػػارد م ػ النحػػاةر دةف ةا ػ مصػػااي
ال

ابتػػة ان ػػن اعتنادىػػا فػػي

ن عن ىذه النزعة في البناي ال عر ك ةاحاةؿ البات سف اج مصاايسا لعػذه النزعػة ل ػي
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اػػتن ن الصػػار مػػن ت ػػبيظ ىػػذه الةػػاىره فػػي الصةػػيده ال ػػعراةك ةلصػػد ة ػػد ة ػ االلتيػػار عاػػن

شػػعر ا ل ػػاعر عبػػد الوىػػا البيػػاتي دجنػػا ةجػػدجا اف ىػػذه النزعػػة تةعػػر فػػي شػػعره بواػػو ةعاػػن
مبتان النستوااتك ةب تن النسال ةالدرة .
مفعوـ الدراما
الػػدراما – كانػػة اغراصيػػة تعنػػي العنػػل سة االداي " ةتةاػػق عاػػن ت ػ لين بػػالنةل اة الناػػر

ا ػ دى عاػػن النسػػر

وامػػو الحػػوار ةالفعػػل بنسػػاعده االشػػاره ةالن ب ػ

التعران تعني النسرتية  -اال اف التعنق في درا،ة البناي الدرامي ا

"()1ك ةىػػي ةفػػق ىػػذا

ن لنا اف الدراما اشػنل

من النسرتية ةاة ،منعا ا،تعناال ةداللة.
ةال تصػػن تػػدةد البنػػاي الػػدرامي عنػػد التنايػػل عاػػن النسػػر بػػل تت ػػاةز ل ػ لتػػدلل

الصةيده ةالرةااة ةالصةةك ا ال ةيده جاجحة ب تركة ةال صراع ةال تةوار لألف ػار ةال رةااػة
مػ ره بػ تػػوتر ةال تنا جػػاتك ةالػػدراما ت ػػنل ىػػذه االركػػاف فػػي البنػػاي فعػػي صػػراع ةتركػػةك تػػوتر
ةتنا مك اجعا تعبير صادؽ عن تنا جػات الحيػاهك تبػرز النبفػي مػن النوا ػن ةت سػل ادتػدا

ةفج عن ل فاف البنية اال،اوبية لاصةيده ال نائية مال النسرتية ت

ل تناي ن مباشرا تي

اوجد شبظ ةاتد ...ال اعر اة بدااو ا ني اة اتحد معنا ل ي جسن اة جست رؽ باال،تناعك

مػػا اف ا ػػوف ىنػػاؾ مػػت ال الػػر تتػػن تبػػدة الصةػػيده ماػػل النسػػرتية بالجػػبو"()3ك كنػػا سف التػػوتر

ةاالجفعاؿ الذ اةاتب الصةيده ات وازى م التوتر الذ احد و البناي الػدراميك ىػذا فجػ عػن
الا ة ال عراة التي ت ان ادتدا ةت عل الةراع مفتوتا عان ات اىات متعدده.
اف ابػػرز مصومػػات البنػػاي الػػدرامي ىػػي النواػػوعيةك الحػػوارك الةػػراعك الا ػػةك الن ػػعدك

ةل ن بالنصابل ال اعني ةجود ىذه العناصر اة بعجعا في الصةيده اة الرةااة ىو بناي درامي ةاجنا
ػػدره ىػػذه العناصػػر عاػػن لاػػق الةػػراع النتحػػرؾ ةالحػػد النتنػػامي الػػذ اػػذاب الػػذاتي فػػي

النواوعي ةارصد التنا جات عبر الاابت ةالنتحوؿ ةالةوت النسنوع ةالبفي لي

ػن ابعػاد

النو ػن ةافجػػي ىلػن النصةػػداة التػػي ابت يعػا الننػػتا ةانتةرىػا النتاصػػي -ةعاػػن اػوي لػ ف جنػػا
،نتناةؿ ىذه العناصر في محاةلة لتوايح دةر البناي الدرامي في لاق النظ ال عر .
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 .4ا،تبداـ الصناع ةالنواوعية
لصد اتاتت ف ره الصناع ابعادا شنولية لاصةيده النعاصره ة،نحت الفرصة لا اعر كي

ا ػػوص فػػي اعنػػاؽ التػػاراال ةالوا ػ االجتنػػاعي ةاسػػتاعل منػػو النواػػوعات التػػي ت نػػي الت ربػػة
ال عراة ةتتو ،في االفق النعرفي الذ ا عل من الصةػيده جةامػا داال اتسػل بتنػوع النرجعيػات

ةاتتناليات الداللة.
اف الننتا فػي ةػيده الصنػاع اعتنػد عاػن ابةػاؿ التػاراال ةشبوصػو اة عاػن شبةػيات

لعا ة في الحاار تتنيز بةفة الت ير ،واي كاف الت ير وال اة فع ةابفي ةرايىل اة اتصنظ
شبةػػياتعل فيػػذة االجػػا فػػي العػػوا ةالنتاصػػي ال اسػػن اة اصػػرس اال ا ػػواؿ تاػ ال بةػػيات ةال
اػػرى اال افعػػالعل ةمػػن ل ػ ؿ تا ػ اال ػػواؿ ةاالفعػػاؿ تبػػرز اف ػػار الننػػتا فعػػو الػػذ اصػػن ةراي

النوجتاج ةاصوـ بعناية االلراج.

ةبوصن ةيده الصناع اتدى تصنيات الصةيده النعاصره ف جعا اتتات تيػزا مػن ،ػاتة

النةوص ال عراة النعاصػره كنػا اتتاػت النسػاتة جفسػعا فػي العنايػة النصداػةك ةمعةػل التعػاران
التي تناةلت مةةاح الصناع متصاربة فعو كنا اػرى لاػدةف ال ػنعة " اداه التاػب ك ةالبػ

مناػػل اتاػػب

الصنػاع

ال بةػػية التػػي ااعػػب دةرىػػا عاػػن النسػػر "( )1ةىػػو بعػػذا التعراػػن اعةػػي النعنػػن

الا ػو لاصنػػاعك ةاف ا،ػػاس ا،ػػتبدامو ىػػو الفػػن النسػرتي ةعنػػدىا ان ننػػا عصػػد صػػاة بػػين الصنػػاع

ةالنزعة الدرامية في الفن ال عر ك ةاحدد الدكتور اتساف عباس مفعوـ الصناع في ال عر بصولو "

اناػػل الصنػػاع شبةػػية تارابيػػة فػػي ال الػػب ابتفػػي ال ػػاعر ةرايىػػا ليعبػػر عػػن مو ػػن اراػػدهك سة
ليحاكل جصائظ العةر الحدا من ل لعا" ( )5س اجو ابتعد عن الذاتية ةاصتر مػن النواػوعية
ةاف كاجػػت تاػػ النوا ػػوعية تبفػػي الذاتي ػػة تح ػػت ردائعػػا ةاف ا ،ػػتبداـ الت ػػاراال ةال بة ػػيات

التارابي ػػة توج ػػب عص ػػد ص ػػفة الت ػػابو ةالتنا ػػل ب ػػين الناا ػػي ةالحاا ػػر ةاعا ػػل ال ػػاعر البي ػػاتي
ا،تبداـ الصناع ةلب

س نعة ال بةيات التارابية ةاال،با التي دعتو ىلن ل ب

ل ماحوظ

فيصوؿ " كاف التيار بعػم شبةػيات التػاراال ةاال،ػةوره ةالنػدف ةاالجعػارك ةبعػم كتػب التػرا
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لاتعبير من ل ؿ ( ناع) عن النحنة االجتناعية ةال وجية"( )6ةلنا كاف الصناع ىو الذ انو عن
الننتا في التعبير فنا ىي ع تو بالنزعة الدرامية؟
عاينا سةالن سف ج ير ىلن جصةة معنة ةىػي سجػو لػي

ةجػود الصنػاع فػي الصةػيده اعنػي سجعػا

تنتني ىلن البناي الدرامي فالدراما كنا ،بق ةاف كرجا ىي صراع ةتجاد ةتركة ة د انو السارد

عن الننتا اة د ا وف الص ناع ،اردا ةلنا كاجت ةيده الصناع ىجتصالة من الذاتية ىلن النواوعية
الف الننػػتا ال اتحػػد عػػن اتػػو ػػدر الحػػدا عػػن ات ال ػػبوص (االبةػػاؿ) الػػذان ابتػػارىل

ليسنعنا صوتعل ةآرايىل فاجل ىذا جعل ال اير من النصاد اعد ةيده الصناع بنػايان داميػا مت ػام

لاسػػبب النواػػوعي ةتػػده اصػػوؿ محسػػن سمػػينا " اف ةػػيده الصنػػاع تنتنػػي ىلػػن االداي الػػدرامي
الف ال اعر اتصنظ شبةية ةاتحدبعا "( )7اف مال ىذا التصنظ ةىذا االتحاد د احػد ااجػا
في النةوص السرداة الصةةية ة ل تيننا ا ػوف السػرد عاػن لسػاف اتػدى ال بةػيات ةمػ

ل الا وف النتاج ىدراميان فالنواوعية ا ف تحصق جاجبا من ال واجب الدرامية الف الدراما ت وف

مواػػوعية بالجػػرةره ةلػػي كػػل ال واجػػبك اف ال اجػػب الػػذ ا ػربو بػػين ةػػيده الصنػػاع ةالنزعػػة

الدراميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػين شبة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية الصنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع ةالن تن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اة ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػين
الصناع ة اتو ةلنا كاف الننتا اب ي من ةراي ل محاكنة السابيات ةالنصائم ف بد اف تت

ل

تػػاالت متجػػاده ةصػػراع تػػاد بػػين ال بةػػية (الصنػػاع) ةبػػين النحػػن االجتناعيػػة ةال وجيػػة ةتباػػق
تالة التجاد تا النزعة الدرامية ةالحركة النجاده ةالةراع ب ش الو كافة.
ةتةبيصا لنا كرجاه اجفا جبتار ىذه النصام من ةيده رةميات ابي فراس-:
جنية كاجت عان شةاف بحر الرةـ
تب ي – ةكنت را دا محنوـ
عان رماؿ ال و عند م ر الن وـ
تنتةر البحاره النوتن ةتستاصي عان الةبور
تند لانوارس الجفيره
ت تب فوؽ الرمل ما ا وؿ

() 8
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ةمن ىذا النةا اتبػين بواػو ر،ػل الن ػعد ةالتيػار الن ػاف ةىنػا مػن عناصػر البنػاي

الػػدرامي كنػػا تةعػػر ةشػػائا الع ػػة بػػين ال ػػاعر ة ناعػػو ةىجتصالػػة مػػن الػػذاتي ىلػػن النواػػوعيك
فال اعر اتاب

ناع ابي فرس الحنداجي الذ كاف ا،ػيرا فػي بػ د الػرةـ ةال ػاعر م تػر ىنػاؾ

ااجا.
ةىػػذه ال ني ػػة م ػػا ى ػػي ىال رم ػػز لاحج ػػاره ال ربي ػػة الت ػػي تنتة ػػر م ػػيي ال رب ػػاي ةالنتص ػػين

النتعبػػين لت تػػب ا ػػوالعل عاػػن الرمػػاؿ ةتػػذىب ف ػي معػػب الػػراح ف ػ اتػػد اسػػن ش ػ واىل اة
اتحس ػ

آالمعػػل فػػي ب ػ د ال تعػػرؼ غيػػر الناداػػات ف ػ معنػػن لاػػرة ةال اجسػػاجية احتنػػي بعػػا

ا جساف اصوؿ ال اعر عان لساف ابي فراس -:
عاجيت موت الرة
في ىذه االرض التي اعدر في جبالعا
رعد عصيل ةت وع الراح
ةاةاب النسيح

() 9

ةمػػن لػ ؿ ىػػذا الوصػػن الن ػػاز تتجػػح صػػوره االغتػرا كنػػا تتجػػح صػػوره الن ػػاف

الذ افرض ج وي الةػراع الػدالاي ةالبػارجي لا راػب صػراع مػ الحجػاره النزافػة التػي سة عتػو

فػػي شػػباكعا ةصػػراع م ػ الػػنف
صيحات ال

التػػي ت ذبػػو ىلػػن الػػومن فين ػػا عػػن ل ػ الحنػػين ةترتف ػ معػػو

وى ةمحاةالت الب ص من تالة اال،ر ةالجياع.

كتبت فوؽ الةبره
ا،ن ك اا تبيبيك ةفوؽ موج البحر
فنحت الراا ما كتبت
ةلل ارى العراؼ ما رسات
ةال الن ني عندما ب يت
ادرؾ معنن البيت
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ةىو ا ني ميتا لانوت

ةىا اجا في اال،ر
اكتبو اجية فوؽ رلاـ الصبر

()41

ةى ػػذا ابصػػن النتصن ػ بصنػػاع ابػػي فػػراس فػػي تالػػة ا،ػػر دائػػل اعػػيا فػػي ال ربػػة ةاصا،ػػي

آالمعا ةمن ل ؿ ىذه النعاجاه اولد الةراع النستدال الف الذان ا،ػرةا ابػا فػراس ا ،ػرةف اليػوـ
ال اير من ال عو الجعيفة ةال اعر الذ احاةؿ جاىػدا اف اسػن صػوتو لػل ا ػد مػن اسػتن

اليػ ػػو اة اتفعنػ ػػو ةاح ػ ػ
ال بةيات ب

بادمػ ػػةك اجػ ػػو ميػ ػػت ة،ػ ػػو االتيػ ػػايك اف مػ ػػر ىػ ػػذه االف ػ ػػار ةتصنػ ػػظ

ل د يق ةالةراع ةتالة االغترا تولد جزعة درامية اتباور فيعا الةػراع النفسػي

ةالبارجي ةاتولن التركيب ال ُ ناي عان ش ل صيحات متوتره ةاجفعاؿ متواصل بحاجػة ىلػن تػل

اة تبفين ةىذا غالبا ما ا تي في لاتنة الصةيده ةىنا اما اف احاو ال اعر اة اترؾ الحل م اصػان
افس ػػره اة ا ةل ػػو النتاص ػػي ةف ػػق ةجع ػػة جة ػػرهك ةبالت ػػالي ف ػػاف تصن ػػظ ال بة ػػيات التارابي ػػة اة

اال،ةوراة ت عل من النحاةر دالل النظ منا اتحد عن جفسو باساف غيرهك اة اتحد عن

غيره باساجوك فياػوف ةار،ػل الن ػاىد ةاتحػد ةاسػير ادتػدا ليصػدـ مػن لػ ؿ لػ م ػعدان
دراميا ف يو الحركة ةالتوتر اة م عدا ةةيا فيو ،رد لألتدا اة االلبار بح ااة ةبذل ت وف
ةػػيده الصنػػاع ا ا مػػا تػػوفرت فيعػػا ال ػػرةط النةاوبػػة اتػػدى مصومػػات البنػػاي الػػدرامي فػػي ال ػػعر

ةاتدى منيزاتو النندةتة.

 .1الحوار
اتبذ الحوار مو عا معنا في العنل الدراميك ى ال درامػا بػ تػوارك ةمو عػو فػي العنػل

الدرامي كنو ػ السػرد فػي االعنػاؿ الصةةػية .ةمػن ل لػو اننػو الحػد ةاتةػور ةتتجػح معػالل

ال بةػػياتك ةتتنةعػػر س ةػػا الةػػراعك ةاتةاػػب الحػػوار ل ػػي ا ػػوف دراميػان سف " اسػػتدعي كػػل

كػ ـ مػػن ،ػابصو مػػا ان ػػن اف ا ػوف جوعػػا مػن الةػػراع بػػين شبةػين سة جوعػػا مػن التعػػاةف اواػػح

مبيعة الوا "( )44ك ةال عر الصدال ةاف ،ادت فيو النزعة ال نائيػة ىال سف ةجػود الحػوار فػي كايػر
من النصام ال عراةك د جعات النةاىر الدراميػة تبػرز فػي كايػر مػن ةػائد لػ ال ػعرك ةلصػد
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تنبو شعراي العةر الحدا ىلن اىنية الحوار في تةوار الن اىد الحية ةجصل العبػارات ةال نػل

عان لساف ال بةيات بنا ا عل النزعة الدراميػة ةااػحة ةجنػو الحػد متناميػا ىػذا فجػ عػن
ػػدره الحػػوار عاػػن اشػػاعة ال ا بيػػة ةالحيواػػةك بنػػا ا ػػر ال ػػعراي فػػي الا ػػوي اليػػو ةا،ػػتبداـ

ام اجياتو التعبيراة ةالتةواراة في البناي ال عر ةال ،ينا في الصةائد ات الةاب الدرامي .ةمن

ا ةال دةاةان ال عراي الرةاد ا د ىذه الةاىره تحتل الن اجة الننا،بة من تي تسن التوظين
ةتحصػػق الفائػػده النةاوبػػة مػػن ا،ػػتبداـ ىػػذه االليػػة ببراعػػة فػػي اال،ػػاو ةالبنػػاي الػػدرامي لا ػػعر

ةاػ تي فػػي النصدمػػة ال ػػاعر عبػػد الوىػػا البيػػاتي الػػذ اتصػػن ىػػذا اال،ػػاو ةتن ػػن مػػن توظيفػػو

توظيفا جاجحا في البناي ال عر بعامة ةالبناي الدرامي بباصة ة ل من لػ ؿ ا،ػتبداـ االجػواع
النبتافػة لاحػػوار ةالتػي تةػػب فػػي مةػب ةاتػػد ةىػو تحصيػػق التػػوتر ةاالجفعػاؿ ةالتػ ير اة بعبػػاره
الرى تحصيق ما اسعن اليو الفعل الدراميك فال اعر استبدـ الحوار البارجي س الحوار الػذ

اػػدةر بػػين مػػرفين اة اكاػػر ةاحػػاةؿ اف اسػػنعنا صػػوت ال بةػػيات النتحػػاةره بنػػا تحناػػو جنػػل
ل الةوت من البار ةصراع ةتاوان ةك ن .ةالحوار متن ما افتصد ىلن ىذه النصومات لل اعد

تػػوار دراميػػا ةاجنػػا ،ػػتة ن عايػػة النزعػػة السػػرداة اة ال نائيػػة ()41ك ةلتواػػيح ج ػػا البيػػاتي فػػي

ا،ػتبداـ تصنيػة الحػ وار الػدرامي جبتػار ىػػذا النةاػ مػن ةػػيده العنصػاي ةالػذ اػػدةر بػين البيػػاـ
ةالنعر ك ة ل الحوار ا ر بعد موت البياـ الذ انتصل جاناجو ىلػن تعامػة ةااتصػي ىنػاؾ مػ

النعر ك
ةمارت الحنامة
ةعاد جاناجي ىلن تعامة
ات شبابي ااع في اجتةارىاك فصاؿ
اااؾ ةالس اؿ
ات شبابي ااع في النصابر
ةال تب الةفراي ةالنحابر
من باد لباد معاجر........
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اؿ لعل ةعسن ةغا

شيال النعره اغاق االبوا

()43

ةاتبين جوع الحدا الدرامي من ل ؿ ىػذه النحػاةره التػي تتػرؾ النحػاةر االةؿ تػائرا

ب جوا ك ات شبابي ااع في اجتةارىاك فصاؿ اااؾ ةالس اؿ ات شبابي ااع في النصابر....
ػػاؿ لعػػل ةعسػػن ةغػػا ك اف ماػػل ىػػذا التسػػااؿ معػػل فػػي البنػػاي الػػدرامي دجػػو اػػدعو ىلػػن الت ةاػػل

ةا

ن عن ت زـ الحد كنا ةاجو ا عل النتاصي في ظن ىلن ،ناع النزادك اف النعر (احتا
وى ةال جدةى النحاةلة)

ةانسحب دةف ك ـ م كد ال

()43

ةتيننا اغاق شيال النعػره االبػوا

لل ابػق لانحػاةر امػ فػي اكنػاؿ ىػذه النحػاةره فبصيػت الحركػة الدراميػة فػي تةػاعد مسػتنر فػي

البو التةاعد

ل تبدا باالجحدار من ل ؿ محاةره جداده م محاةر جداد-:

ةدارت ادف ؾ
ةلل ازؿ ابح في تعامة
عن تا ل الحنامة
ةفي مساي زارجي م ؾ
ةةا الصنر
عان جبينيك شق صدر ك اجتزع الف اد
الرج منو تبة ،وداي ة اؿ لي اااؾ فالعنصاي
ت بر اف تةاد
فعد ىلن النصابر
ةال تب الةفراي ةالنحابر
من باد لباد معاجر

()41

ةىنػػا جةػػل ىلػػن جعااػػة الحػػد ةجةػػل ىلػػن ال ػػوا تي ػ كػػاف ال ػػوا شػػيال النعػػره

مبعناك سما الن ؾ فصد اعةن ال وا فعد ىلن النصابرك ةال تب الةفراي ةالنحابرك من باد لباد
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معاجرك اجو اتػن بالعبػارات التػي جةصعػا النحػاةر (ال ػاعر) ف ػ ل بػذل محػاةره جةػية اة تناصػا

دالايا ك فت عن صراع ا جساف ةف او في الوصوؿ ىلن ما ارادك ة ػاؿ لػي ااػاؾ فالعنصػاي ت بػر

اف تةػػادك فػ النعػػر ةال النػ ؾ تن نػػا مػػن اا ػػاد تػػل الزمػػة النحػػاةر ف ػػاف ال ػػوا اصتجػػي
بالعوده ىلن النصػابرك تيػ ا،ػتنرار الةػراع ةالسػير فػي الةراػق االغتػرا ك ةا ػوف الةػراع اكاػر

ت زمان تيننا ا وف الحوار دالايا س بػين النحػاةر ة اتػو اة مػ ال تػد تسػب تعبيػر اليػوت()45ك
في

ل بذل تركة درامية ةتوترا اجفعاليا اسػنو بال ػعر ىلػن النةػاؼ الػذ تت سػد فيػو الػراى

ةتنباػق منػو ةجعػات النةػػر ةتت اػن عنػو ال رابػػة ةالدى ػة فيحػيو النتاصػػي بنبالػب اال يػرك اصػػوؿ

البياتي محاةرا اتو في ةيده النبويه:
اه ما ا لان ني  ،وؿ

()46

عندما تةعل تحت السور في الايل البيوؿ
تسااؿ م الذات ما ا ،يصوؿ ىل اسير م البيوؿ اـ ابصن م توؼ االاد ؟
ةاد دةف من الننفن ىلن الننفن فاوؿ
عندما تةعد من عالنعا السفاي لانور ةتب ي ع ترةت
في رداي ال عنوت
عندما انفال في الةور ةال استيصظ النوتنك ةال اان النور
ةاةيح الدا في ام ؿ اةر
اه ما ا لان ني  ،وؿ
اف النحػػاةر اةعػػر فػػي تيػػره مػػن لػ ؿ ىػػذا التسػػااؿ ةلػػو كػػاف اعػػرؼ ال ػػوا البتعػػد

تس ػ ػ لو عػ ػػن الدراميػ ػػة ةل ػ ػػن عػ ػػدـ معرفتػ ػػو ال ػ ػػوا اولػ ػػد تركػ ػػة دراميػ ػػة ةتػ ػػوتران دالاي ػ ػان ا ن ػ ػ
النتنا جات في م عد ةاتدك فع تار تةعد من عالنعا السفاي ةترى النور ل نعا تب يك ةانفال

في الةور ةال ات حرؾ النوتن اجعا تركة مصابل  ،وف اجو الت ااـ النةاػق الػذ اةفػل كػل اجػوار
االمل.

471

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية ()1144

الن اد ()48

تنوز

العدد ()5

 .3الةراع

اعد الةراع اتد االركاف النعنة التي اصوـ عايعػا البنػاي الػدراميك ة لػ الف ادتػدا

تبصن باىتة ةلالية من عنةر الت واق ا ا افتصدت ىلن الةراع الحياه ا جساجية ائنػة بحػد اتعػا

عان الةراعك من سجل الوصػوؿ ىلػن العػدؼ ةالةػراع مػن سجػل البصػاي ةالةػراع مػ اال ػدار ةمػ

النف  ...الال .اف ىذا اعةي لاةراع ػدره كبيػره عاػن ا ػاره الت ػواق ةاالجتبػاه فػي ات النتاصػن

ةتحداد االبعاد النفسية التػي تحناعػا االلفػاظ النتنا جػة ةمػا تفجػي اليػو مػن جتػائا "فنػن لػ ؿ

الت ػػا

ةالت ػػي ةالتنػػافر تتجػػح لنػػا ابعػػاد النو ػػن ةتنةب ػ فػػي جفو،ػػنا صػػورتو ةىػػذا ىػػو ،ػػر

الت ير النتزااد لعذا اال،او تين استبدـ في الصةيده"

()47

ةال اتو ن ت ير الةػراع عنػد ىػذه الحػدةد ةاجنػا اتعػداىا ىلػن تواػيح الحركػة ةالحركػة

النصاباة التي ت عل من الانائيات الجداة صوره مت اماة ةتيواة ادره عان توايح الرااا ةالسير
بادت ػػدا ىل ػػن االم ػػاـ ة ػػد ا ػػوف الة ػػراع لارجي ػػا كال ػػذ اح ػػد ب ػػين ال بة ػػيات اة ب ػػين
ال بةية ةالبيئة االجتناعية ة د ا وف دالايػا احػد فػي ات ال بةػية ةا

اجو صراع بين تالتين تت ا

ػن تنا جػاتعا

ال بظ مال تالة اال داـ ةاالت اـ التي كايرا مػا اصػن ا جسػاف

بينعنا ،اكناك ةمال تالة ال عور الداني ةالنزعة ال رائزاة الننا جة اتياجاك اف كل ىذا احفز تالة
الةراع الدالاي ةا وف موجعا ل ت اه الساوكي الذ اتةب بو ا جساف ةلػو ىلػن تػينك ةالنعػل

في ل ىو اف تالة من الت زـ ،ترافق ىذا الةراع ة،تفجي ىلن شيي منتةر ةا نن ،ر الت ير
فػػي ىػػذا االجتةػػار فػػي مػػا احد ػػو مػػن تالػػة تعػػامن اة تنػػافر مػ الننةػػور اة النصػػرةيك ةمػػن اةػػال

دةاةان البياتي ا د اف تةارع االاداد ةاالف ار ةااحة في ةائد ،ائره في مرؽ متعدده منعا

االجع اس ةاالجحراؼ ةالنسق النتواز ةالوصوؿ بعدىا اما ىلن النفق الن اق اة النفتو تسب
متةابات الب ره النركزاة لإلجساف ةالنصةداة التي تصن ةرايىا.
ةتعد ةيده (ليو النور) سجنو جان تيان لاةراع الذ ا ،

لابناي الدرامي ال اير مػن

الركائز ةاحرؾ الةور الن ػعداة ةاحنػل فػي معاجيػو التػوتر ةاالجفعػاؿ ةالتنػا م بنػا ا عػل "الفػن

تنةينػ ػػا معصػ ػػدا ة ا ،ػ ػػنة متراكبػ ػػة لتعػ ػػدد معاجيػ ػػو ةع اتػ ػػو"( )48ةتبػ ػػدا الصةػ ػػيده بعػ ػػذا النصة ػ ػ
الن عد -:
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رااتو اةارع الايراف في مدراد
ا زة او ال يد
اجح من اعنا وك منتةراك ةتيد
بوابة االبد
م اصةك لي

ىنا اتد

اجح ك من اعنا و ال سد
ااسعو عباف
رااتو اةارع الايراف

()49

اصدـ لنا ىػذا النصةػ م ػعدا افةػح عػن تنػا م فالبةػل اةػارع ةاجػح ةىػذه تالػة

اجساجية عامة فا جساف في صػراع دائػل فػي الحيػاه عاػن الػرغل مػن معرفتػو مسػبصا باجػو ال اسػتةي

مواصػػاة ىػػذا الةػػراع تتػػن النعااػػة اجػػو اتحػػدى ةاجػػح مػػن اعنا ػػو ليص ػ فػػي النعااػػة مجػػرجا

بدمائوك ةبذل تنتعي ا لحركة ببساره البةل في صراعو النرارك ةبعػد جعااػة الةػراع فػي الن ػعد
ابدا صراع جداد ةتركة الرى في م عد جداد:
ابي في مةار رةما عاب ال برات
ةصحن الةبا ةاالزىار
اعال الة ار
في العندك اعاو ةجعو اصفرار
اةيح في مئذجةك ادؽ في جا وس
انارس الةصوس

()11

اعدـ رميا بالرصاصك عاراا اولد اة انوت
اف كػػل ،ػػةر شػػعر فػػي ىػػذا الن ػػعد ائنػػا بحػػد اتػػو ةابعػ ال رابػػة فالبةػػل تػػاره فػػي

مدراد اةارع الايراف ةالرى في رةما ابي عاب ال برات ةالرى في العنػد اجػو بالتةػار جػوا
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عاػن داػن ةاتػد اجػو اةػارع اال ػدار ليةػل

ىلن جعااة ةاتده ةىي الرجوع ىلن البدااة (عاراػا اولػد اة انػوت ) اجعػا تركػة ،ػراعة فػي الن ػعد

ل نعا موااة في العنر الزمني لإلجساف ةىذه الحركة معنة في البناي الدرامي ال ،ينا ةىي تحنل

فػػي مياتعػػا النتنا جػػات ةىنػػوـ الحيػػاه اجػػو صػػراع لػػارجي اةػػب فػػي نػػوات متعػػدده مػػن نػػوات
الت ةال .ةكانا اجتعن م عد ابدا م عد جداد اصوؿ -:
ازرع في ال ايد
بنفس ات تبة ال داد
ازةر في اعياده النوتنك ا ني النوت في الني د
احنل في ااوعو ب داد
اند جحو الومن البعيد وس ز السناي
ا عا بالب اي
اجاج النساي
ا تب فوؽ تائو الس نك ةفوؽ جبعة الندانة
اشعاره الحزانة
مناا انوت في مدراد
مجرجا بدمو ةتيد(.)14
ةمػػن ل ػ ؿ ىػػذا الن ػػعد ان اػػي النو ػػنك كنػػا ان اػػي الةػػراع الػػذ اعاجيػػو الننفػػي

ال رادك الذ احاةؿ اف ازرع بذةر تبو في م اف ال اةاح لازراعةك ةىو ال ايدك فال ايد اصتل

النزرةع اة ا ند جنوه ةل نعا صوره لةراع ا جساف البائ

التي تبع تركة درامية تترؾ الصار

فػي تسػااؿ دائػل لتػاتي بعػدىا جناػة اكاػر غرابػو .ةىػي مػن ىػل النػوتن الػذان اػزةرىل فػي الننفػن

ةكين ات نن بالنوت .اف ىذه ال نل بنا تحناو من دالالت عنيصة تولد توترا مستنرا م امتداد
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ا،ػػةر الصةػػيده ةتتجػػح مػػن ل لعػػا ،ػػيةره ال ربػػة عاػػن ال ػػعور ةتسػػاو الصاػػق عاػػن الن ػػاعر
ةالحنين الدائل ىلن الومن.

 .1مبيعة الا ة
لا ػػة دةر متنيػػز فػػي تعيػػين اال،ػػاليب ةمػػن ل لعػػا ان ػػن ت ػػبيظ النوعيػػة اال،ػػاوبية

لابناي النةيك ةمصومات البناي الدرامي النذكوره اجفا بحاجة ىلن ل ة ائنػة غاػن التػوتر ةالتنػا م

ةج نػػة مو،ػػيصية متنيػػزهك فادفعػػاؿ النجػػارعة ةادمراػػة الن ػػةة ةالتركيػػب الصػػائل عاػػن التسػػااؿ
ةاال،تفعاـ ةالن نة النو،يصية العنيفة ت عل من الا ة ل ة درامية بحد اتعػاك ة لػ الف " النةػق

ةالحركة ةالن نة ىي ما انيز الةوت عند ال

ـ"( )11ةمن ل لو تتجح معالل البناي الدرامي في

الػػنظ ةتتنعػػر ات اىاتػػوك ةالا ػػة الدراميػػة الصائنػػة عاػػن التػػوتر ةالعةػػن ةال نػػل النصةوعػػة ت ةػػي
مساتة ةا،عة من شعر البياتيك فعو اصوؿ في ةيده في تاجة اال دار-:
جار الن وس اجةف ت
ف ة د الفاجوس
ةابح عن الفراشة
لعاعا تةير في الة ـ االلجر النسحور
ةاشر ظ ـ النور
ةتةل الزجاجة
فعذه الاياة ال تعود
اصاب السعلك ف مفرك اا لياـ
ةلتحسب الدا تنارا اجعا م يئة االااـ

()13

فعنا ج تظ توالي االفعاؿ ادمراةك ةكاف البياـ شالةا اماـ محاةر اكار عانػا بػادمور

ةت نػة فػي معال ػػة الحيػره التػػي اعاجيعػا البيػػاـ (ف ة ػد الفػػاجوسك ةابحػ عػػن الفراشػةك ةاشػػر

ظ ـ الن ورك ةتةل الزجاجة) ةل ن جناة ىذه ال نل تبع التسااؿ فالفاجوس لػي
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امػػل احػػرؾ الس ػ وف ةالفراشػػة رمػػز لحبيبػػة البيػػاـ التػػي ااػػاععاك ػػل تتب ػ ىػػذه ال نػػل الن ػػةة

ةالنتحركة ال نل الن ازاة ةاشر ظ ـ النػور ةىػي عةػاره االالـ ةالوصػوؿ بعػدىا ىلػن الحركػة
الساكنة فعذه الاياة ال تعود ةعززىا بصولو اصاب السعلك ف مفر اا لياـ.
اف التنصل بين الحركة ةالس وف ةالحركة النصاباة ةبعذا التصام ال ناي ػد ةلػد تركػة

دراميػػة تر،ػػل م ػػعدا لنحػػاةره مفتراػػة بػػين ال ػػاعر ةالبيػػاـك تي ػ البيػػاـ ابح ػ عػػن امػػلك
ةال اعر عامل معوؽ لاوصوؿ ىلن ل دجو اعرؼ اف ال جدةى من ل .
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ةبعدىا ا تي مصة الر ةتركة معاكسة عان لساف ال اعر ااجا-:
ةالبنر في االجاي
فعب ما ت اي
بصبة السناي
اة د الب اي
في تاجة اال دار
تتن تنوت فارغ اليدان تحت دـ البنار

()11

فعنا تركة ع سية دجو في النصة االةؿ اصوؿ ةتةل الزجاجة ةىي ع

البنر فػي

االجػػايك فعػػب مػػا ت ػػايك اجعػػا منا جػػة عاػػن النسػػتوى الا ػػو ك ةل ػػن النزعػػة الدراميػػة ت عػػل منعػػا
صافة كية تت ان فيعا الف ره فعي تةعر اف ال اعر د ائ

من ا ناع النصابل ةا،تنرت لع تو

تاماة صفة التوتر ةاالجفعاؿ فايفعل ما ا اي فاف النتي ة ىي النوت تحت دـ البنار.
ةالوصوؿ ىلن ال شػيي ةالف ػل ةالحرمػافك ةتبػرز الا ػة ةال نػل الصةػيره النتواليػة ىنػا
التوتر الدرامي الذ احناو الت ال ةتباق تةوارا ادرا عان ا اره النتاصي ةتعيا اتا،يسو.

 -5ر،ل الن عد
،بق ةاف كرجا اف العنل الدرامي ائل عان الةػراع ةالتنػا م ةتػوار ال بةػيات ا

اجو "اوت ي بنوع من النباراه بين وى متساةاة تصراباك كنا اوتي بالفعل ةرد الفعل "

()15

ةىذه النباراه ةالتنا جات بحاجة ىلن فجػاي م ػاجي اسػتةي الننػتا بو،ػامتو اف اصػدـ

اتدا ا ما اة جابجة بالحركة ةىذه الحركة اما اف ت ػوف لارجيػة تتفاعػل مػ النتاصػي لاػنظ ةتػ ر

فيو ةاما اف ت وف د الاية توتي "بالحركة الدالاية لنفوس االبةػاؿ ةتعةيعػا عنصػا ةتر،ػل ظ لعػا
ةالواجعا"

()16
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ةتتنػوع الن ػػاىد ةفصػػا لةبيعػػة الحػػد الػػدرامي ةمبيعػػة البنػػاي العػػاـ لاصةػػيده فصػػد اػ تي

م عدا لامفا ة د ا تي مايئا بادتدا اال اف الن اىد البامفة السراعة اكار ةرةدا في ال ػعر

ة لػ ال ف مبيعػػة ال ػػعر التػػي تب ػػي الت ايػػن فػػي العبػػاره ات النجػػامين ال ػػعراة النوتيػػة التػػي
تنس ل م ىذه الن اىد اال اف ال ػعراي الػرةاد ةال ،ػينا البيػاتي ػد جعاػوا مػن بعػم الن ػاىد

م ػػاىد تعبيراػػة مت اماػػة ال تصػػل مػػن تي ػ الت ني ػ ةاالليػػة الدراميػػة عػػن الن ػػاىد النسػػرتيةك

ةمااؿ ل عػذا الحػ جك الػذ اػ تي ةال تػ تي النػوت فػي الحيػاهك مرا ػي لوركػاك رةميػات ابػي
فراسك شيي من الن لياةك لعبػد البيػاتيك ةغيرىػا ةال جراػد ىنػا اف ج عػل مػن الصةػائد مسػرتيات
بصدر ما جبح عنن النزعة الدرامية التي ت تنن ال اير من الصةائد في ال عر الحدا ةال،ينا

ال ػػعراي الػػذان ا ،ػتاعنوا البنػػاي الػػدرامي ةاتسػػنوا فػػي توظيفػػو لدمػػة لنتػػاجعل ال ػػعر الاػػر

بالاصافات النتنوعة .ةان ن الصوؿ اف ر،ل الن عد معل في العنل الدرامي ةةظيفة شبيعو بر،ػل

الن اف في عناية السرد الصةةي ةمااؿ لػ ىػذا الن ػعد فػي مةاػ ةػيده اوميػات ،يا،ػي
محترؼ.
الرج لا نعور
لساجوك ةبحاصت عيناه في السةور
ةاعتدؿ البةيب في ة فتوك ةماؿ جحو النور
ةارتفعت اداه كالعراةه السوداي
فوؽ راةس ال السين
ةماؿ جحو النور
اجيةك ةىر في ا،تع ي
كاف الائيل انجغ السةور
كاف الئيل عابان م رةر

()17
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اف ىػػذا النصةػ اواػػح م ػػعدا متحركػػا فيػػو شػػبظ اصػػن امػػاـ ال نعػػور لياصػػي عاػػيعل

لةبتو ةجحن لل جسن منػو شػيئا بعػدك بػل رسانػاه ائنػا امامنػا اتحػرؾ ةانيػل ةارفػ اػده ةاعػر فػي
ا،تع ي ةانجغ السةور ةىذه الحركة البد منعا الف الن عد مصدمة لصةيده ةالبد لعذه الحركة

مػػن التسػػال ىلػػن ادتػػدا ةاالجة ػ ؽ ىلػػن تي ػ تةػػاعد التػػوتر ةاالجفعػػاؿ ةالوصػػوؿ ىل ػن ػػوؿ

النتاصي دالل النظ

ةددت  :لو ،حبتو من اجفو الن سور
ليجح النستنعين العور
ليبرج الحيات
من كنو ليةاق الةيحات ...الال

()18

اف الننتا ببراعتو في ر،ػل ىػذا الن ػعد ا عػل النتاصػي لػارج الػنظ اعػيا ادتػدا

ةاراىػػا متحركػػة امامػػو ةاتفاعػػل مععػػا فتبػػتاو م ػػاعره م ػ م ػػاعر النتاصػػي دالػػل الػػنظ فيباػػق

بػذل بنػػايان دراميػان ت ػارؾ فيػػو ال بةػػيات دالػل الػػنظ ةال نعػػور لػارج الػػنظ ب ػ ل متػػوازف

ةاراي ابتة ةمت ابعة.

ة د اصوـ منتا النظ بسرد تد معين ةل ن عان مراصة ر،ل الن عد لذل الحد
في عاو ما اماـ النتاصي متحركا ةجابجا بالحياه اصوؿ.
كاف عان الحسيره
منددا مناجيا اميره
اا نر الزماف
ا،ال االماف
ف جني رسات في االت ـ
تاج منو اةن الحداد
جعل تةاجيك ةاحز را ،ال
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اتبػػين مػػن ىػػذا النصةػ م ػػعد فيػػو البةػػل اصػػظ عاػػن االميػػره تانػػا راه تيػ اػػرى مػػن

التػػاج اةػػن الحػػداد جعػ لحةػػاجو ةىنػػا اتػػن بال ػػيي ةجصيجػػو فتتةػػاعد مػػن ىػػذه النصةػػة الحركػػة
الدرامية ةتستنر بالتةاعد
ةت د الحصوؿ في ال تاي ىذا العاـ
ةتفت الناة بال باه ةالصجاه
ةاح ل العةاه ةاالشباه

()31

اف النحػػاةر اةػػل بػػذل ىلػػن رةه تةػػاعد الحػػد الػػدرامي الػػذ اػػدف بػػدةره االميػػر
بوصفو متاصيا ىلن اف انتفم لتبدا تركة جداده معاكسة.
فاجتصم االمير ل اح ا
ة اؿ لا

د شيئا ةب ن

()34

ةىنا تبرز الا ة الدرامية الصائنة غان االلفاظ النتجاده اح اك ب ن ةااللفاظ الحركيػة
التي انعي بعا الر،ل الدرامي
فاصةفصت ةاغاصت ابوا
ةاجصابت اجية الةعاـ ةال را
ة ،ت الصياار
ةاجةفا الصندال ل ا،دؿ الستار

()31

ةى ذا ا،دؿ ،تار الن عد الدرامي في الصةيده كنا اسدؿ الستار فػي النسػر ةا ا

كاجت الحياه مسر لألتدا بةاعا ا جساف فاف ال عر ىو اتد ة،ائل التعبير الذ انةاق من
الػػذات ليعبػػر عنعػػا ب ػ ل اتػػي اة مواػػوعيك ف ػػر اة ةجػػداجي ةابصػػن النعػػين لإلجسػػاف فػػي

مواجعة النةاعب ةالنتاعب ةتل االزمات ةمن ىنا فعو احنل صراع ا جساف ةتركتو ةا

ن

عػػن تنا جػػات الحيػػاه ةال ػػعر ا مػػا اتتػػوى عاػػن االجتصػػاالت النتصاباػػة ةالةػػور النعبػػره ةالحركػػة

484

النزعة الدرامية في شعر البياتي

د .بدراف عبدالحسين محنود

النتػػواتره فاجػػو ،ػػيحنل مصومػػات البنػػاي الػػدرامي الػػذ اصتجػػيو فػػي كايػػر مػػن الحػػاالت ،ػػواي فػػي
التعبير اة في تةوار االجفعاالت.
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