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إىل هَيْ تعهداًي بالرتبيت يف الصِغز ،وكاًا يل ًرباساً يُضيء فكزي بالنصح
والتىجيه يف الكرب ،أهي ،وأبي حفظهوا اهلل.
إىل هَيْ مشلىًي بالعطف ،وأهدوًي بالعىى للتقدم ،إخىاًي ،وأخىاتي رعاهن اهلل.
إىل كلّ هَيْ علوين حزفاً ،وأخذ بيدي يف سبيل حتصيل العلن ،واملعزفت
إليهن مجيعاً أهدي مثزة جهدي ،وًتاج حبثي املتىاضع.
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الشكز والتقديز
اس ال
انطبلقان مف قكؿ الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسػمـ)َ " :م ْن ال ي ْ
شكر ال ّن َ

يشكر اهلل" ،فإني أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى مشرفي كأستاذم الدكتكر/عبد الـرحيم

حمــــدان عم ػػى تكرم ػػو باإلشػ ػراؼ عم ػػى د ارس ػػتي ،كًلم ػػا قدم ػػو ل ػػي م ػػف تكجييػ ػات
كارشػػادات سػػديدة فػػي أثنػػا كتابػػة ىػػذه الد ارسػػة ،كمػػا أتقػػدـ بالشػػكر إلػػى جػػامعتي
جامعػػة األزىػػر التػػي أفتدػػر فػػي د ارسػػتي فييػػا ،كأتكجػػو بالشػػكر إلػػى كميػػة اآلداب
كعميػػدىا األسػػتاذ الػػدكتكر :محمــد صــبح أبــو حميــدة ،كػػذلؾ لػػف أنسػػى أسػػاتذتي
العمما  ،األستاذ الػدكتكر :فـوزي إبـراىيم الحـاج ،كاألسػتاذ الػدكتكر :صـادق عبـد
اهلل أبو سميمان ،كالدكتكر :محمد سالم أبو غفرة رئيس قسػـ المغػة العربيػة ،كمػا
أتقدـ بالشكر إلى عمادة الدراسات العميا.
كال يفػػكتني أف أتكجػػو بالشػػكر الجزيػػؿ إلػػى األسػػتاذيف الجميمػػيف المػػذيف قػػببل
مناقش ػػة ى ػػذا البح ػػث ،كىم ػػا األس ػػتاذ ال ػػدكتكر :محمــــد بكــــر البــــوجي ،كاألس ػػتاذ
الدكتكر :سعيد محمد الفيومي ،كانني عمى يقيف ٌأني سػففيد مػف عمميمػا الغزيػر،
كتكجيياتيما السديدة ،مف أجؿ أف يبرز ىذا البحث إلى الكجكد في ثكب مكتمؿ.

كالشػػكر مكصػػكؿ أيض ػان لؤلسػػتاذ :أحمــد أبــو مصــطفي الػػذم قػػدـ لػػي الكثيػػر مػػف
المصادر كالمراجع التي تتعمؽ بيذه الدراسة.
كأدي انر ،اهلل أسفؿ أف يكفقني لما فيو الدير كالصبلح...
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ممخص البحث
عنوان البحث :البناء الدرامي في شعر بمند الحيدري
تنػ ػػاكؿ ىػ ػػذا البحػ ػػث د ارسػ ػػة العناصػ ػػر الدراميػ ػػة فػ ػػي شػ ػػعر بمنػ ػػد الحيػ ػػدرم
كاسػػتنطاقيا مػػف دػػبلؿ الد ارسػػة كالبحػػث ،ككيػػؼ اسػػتطاع الشػػاعر أف يكظفيػػا فػػي
و
مقدمة كمػددؿ كثبلثػة فصػكؿ
بنا قصائده الشعرية ،كقد قيسمت ىذه الدراسة إلى
كداتمة ،تكزعت عمى النحك اآلتي:
 تناكؿ المددؿ :سيرة ذاتية لمشاعر بمنػد الحيػدرم ،باإلضػافة إلػى الحػديث عػف
العبلقػػة بػػيف الػػدراما كالشػػعر ،ككيػػؼ ارتبطػػت الػػدراما بالشػػعر ،ككيػػؼ اسػػتطاع
الشع ار المعاصركف أف يكظفكا الدراما كعناصرىا في بنا قصائدىـ.
 كدرس الفصػ ػػؿ األكؿ الشدصػ ػػية الدراميػ ػػة فػ ػػي شػ ػػعر بمنػ ػػد الحيػ ػػدرم ،كقي ٌسػ ػػـ
مبحثػػيف ،المبحػػث األكؿ شدصػػية القنػػاع ،التػػي تفرعػػت إلػػى :شدصػػية القنػػاع

األسػػطكرم ،كالتػػاريدي ،كالػػديني ،كاألدب ػػي ،كالشػػعبي ،ككػػاف المبحػػث الثػػاني
بعنكاف الشدصيات العامة.
 كعالج الفصؿ الثاني الحػكار الػدرامي فػي شػعر بمنػد الحيػدرم ،كقػد انقسػـ إلػى
الح ػ ػكار الػ ػػدرامي الدارجي(الػ ػػديالكج) ،كالح ػ ػكار الػ ػػدرامي الػ ػػدادمي(المكنكلكج)،
كالجكقة.
 كتحدث الفصؿ الثالث عف الصراع ،كقد انقسـ إلػى الصػراع الػدرامي الػدادمي
كالصػ ػراع الػػػدرامي الدػػػارجي ،كت ػػـ تنػ ػػاكؿ العناص ػػر الدرامي ػػة مث ػػؿ (المفارقػػػة
كالسرد كالمغة كالصكرة).
كتكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات.
7

Abstract
This research entitled the dramatic construction in Boland
Al Haidri poetry.
The current research examines the dramatic elements in
Boland's Al Haidri poetry . This chapter is divided into two
subsection , the first discuss the Masked character , which
is divided into mythical , historical , religious , literature and
popular character .
The second subsection discussed the public character.
The second chapter discusses the dramatic dialogue in
Boland's Al Haidri .The dialogue was sub –divided in to
external dialogue internal monologue and the chorus ,
choral .
The third chapter discussed the conflict which was divided
into internal dramatic conflict and the external dramatic
conflict .
The elements of drama were also discussed namely , irony ,
narration language and image .
The research reached to several results and conclusion .
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المقدمة:
الحمػػد هلل رب العػػالميف كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػى أشػػرؼ دمػػؽ اهلل محمػػد (صػػمى اهلل
بعد،
عميو كسمـ) ،أما ي

فىىي ُّ
عد النقاد أف الدراما أرقى أشكاؿ التعبير األدبي ،لمػا ليػا مػف عبلقػة كثيقػة تربطيػا

بالسمكؾ اإلنسػاني القػائـ بمجممػو عمػى الصػراع مػف أجػؿ البقػا فػي ىػذا الكػكف ،كقػد بػرزت
ال ػػدراما عم ػػى الس ػػاحة األدبي ػػة من ػػذ الق ػػدـ ،فكان ػػت أب ػػرز ش ػػكؿ أدب ػػي مت ػػداكؿ ف ػػي الحض ػػارة
اإلغريقيػػة كالحضػػارة الركمانيػػة التػػي لػػـ تنضػػج األشػػكاؿ الدراميػػة لػػدييا مثػػؿ :العػػرب الػػذيف
جسػػد الشػػاعر
اسػػتددمكا العناصػػر الدراميػػة فػػي التعبيػػر عػػف حيػػاتيـ القاسػػية كالصػػعبة ،كقػػد ٌ

الجػػاىمي الص ػراع الكجػػكدم بػػيف اإلنسػػاف العربػػي كبيئتػػو الصػػحراكية القاسػػية ،كتطػػكر بعػػد
ليجس ػػد صػ ػراع القبائ ػػؿ العربي ػػة فيم ػػا بيني ػػا ،كم ػػع تق ػػدـ الحي ػػاة ف ػػي عصػ ػرنا الحاض ػػر
ذل ػػؾ
ٌ
كاالنفتػػاح عمػػى اآلداب الغربيػػة ،كترجمػػة المسػػرحيات اليكنانيػػة القديمػػة كاآلداب األكركبيػػة،

ت ػػفثر الش ػػاعر العرب ػػي بػ ػاألدكات الدرامي ػػة المكج ػػكدة ف ػػي تم ػػؾ اآلداب ،كطد ػػذ يعيي ػػا كيط ػػكر
تكظيفيػػا دادػػؿ القصػػيدة لتصػػبي القصػػيدة دراميػػة ،كىػػذا مػػا يتجمػػى فػػي شػػعر بمنػػد الحيػػدرم
التي كانت عناصر الدراما بارزة في معظـ قصائده ،كمػا سػاىمت الػدراما فػي نقػؿ القصػيدة
المعاصرة نقمة نكعية ،حيث نقمتيػا مػف الغنائيػة الذاتيػة كشػعر المناسػبات إلػى المكضػكعية،
لتعبر عف المشاكؿ كاألزمات التي تعصؼ بالمجتمع العربي.
ف ػػي ى ػػذه الد ارس ػػة س ػػعى الباح ػػث إل ػػى اس ػػتجبل العناص ػػر الدرامي ػػة ف ػػي ش ػػعر بمن ػػد
الحيدرم ،كأبرز تمؾ العناصر التي بدت جمية ىي  :الشدصيات ،كالحكار ،كالصراع.
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دوافع الدراسة:
تتمخص دوافع الدراسة في اآلتي:
 -0إعجاب الباحث الشديد بشعر الشاعر بمند الحيدرم منذ إقبالػو عمػى د ارسػة الشػعر
العربي ،كعناصره الفنية ،السيما ذات الطابع الدرامي.
 -2رغبة الباحث في زيادة الفائدة مف األلكاف األدبية بشتى أنكاعيا :كالشعر كالمسػرح
كغيرىا.
 -3ندرة الدراسات التي تناكلت الشاعر بمند الحيدرم مف الناحية الدرامية.
أىمية الدراسة :تتمخص في النقاط اآلتية:
 -0الكشػػؼ عػػف العناصػػر الدراميػػة فػػي الشػػعر العربػػي الحػػديث كال سػػيما عنػػد الشػػاعر
بمنػ ػػد الحيػ ػػدرم ،كػ ػػذلؾ إلقػ ػػا الضػ ػػك عمػ ػػى جيػ ػػؿ مػ ػػف الشػ ػػع ار العػ ػػرب الع ػ ػراقييف
المحدثيف ،كابراز تجاربيـ األدبية.
 -2الكشؼ عف المدزكف األدبي لدل الشاعر بمند الحيدرم.
 -3تضيؼ ىذه الدراسة لممكتبة العربية مرجعان دراسيان لمطمبة مف بعدم.
منيج الدراسة:
اعتم ػػدت الد ارس ػػة عم ػػى الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػي ،كأف ػػادت م ػػف المن ػػاىج النقدي ػػة
األدرل في بنائيا.
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الدراسات السابقة:
-1

تدادؿ األجناس األدبية في القصيدة العراقية المعاصرة (بمند الحيدرم ،سعدم
يكسؼ ،عبد الكىاب البياتي ،بدر شاكر السياب) ،أحمد محمد أبك مصطفى،
رسالة ماجستير(غير منشكرة) ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة2015 ،ـ ،تناكؿ الباحث
في ىذا البحث قضية تدادؿ األجناس األدبية ،كتكظيؼ األدكات الدرامية كالسردية
السيما عند الشع ار ( الحيدرم كالسياب كيكسؼ
في القصيدة العراقية الحديثةٌ ،

كالبياتي).
-2

سػ ػ ػػيميا األل ػ ػ ػكاف فػ ػ ػػي شػ ػ ػػعر بمنػ ػ ػػد الحيػ ػ ػػدرم ،نائػ ػ ػػؿ دركيػ ػ ػػش المصػ ػ ػػرم ،رسػ ػ ػػالة
ماجسػػتير(،غير منشػػكرة) ،الجامعػػة اإلسػػبلمية ،غ ػزة2015 ،ـ ،تنػػاكؿ الباحػػث فػػي
ى ػػذا البح ػػث األلػ ػكاف كدالالتي ػػا ف ػػي ش ػػعر بمن ػػد الحي ػػدرم ،ككي ػػؼ اس ػػتطاع الش ػػاعر
تكظيؼ المكف في تكصيؿ الفكرة الشعرية كتعزيز المعنى المرجك.

-3

تجميػػات الحداثػػة فػػي شػػعر بمنػػد الحيػػدرم ،سػػبلـ ميػػدم رضػػيكم المكسػػكم ،رسػػالة
دكت ػػكراة(غي ػػر منش ػػكرة) ،جامع ػػة البصػ ػرة 2011ـ ،ع ػػالج الباح ػػث ف ػػي ى ػػذا البح ػػث
قضية الحداثة عند الشاعر بمند الحيدرم كتقنياتيػا ،مػع اإلحاطػة بالبكاعػث المشػ ٌكمة
تيارتيا كحركاتيا.
ليذه الحداثة ،كذكر ا

-4

الصػػكرة الشػػعرية فػػي شػػعر بمنػػد الحيػػدرم ،كسػػف عبػػد الحسػػف ،رسػػالة ماجسػػتير(غير
منشكرة) ،جامعة بغداد ،كمية البنات2008 ،ـ.

-5

البنيػػة القصصػػية فػػي شػػعر الركاد(السػػياب ،نػػازؾ ،البيػػاتي ،شػػاذؿ طاقػػة) ،عمنكائيػػؿ
أكيو ،رسالة دكتكراه(غير منشكرة) ،جامعة المكصؿ1994،ـ.
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 صعوبات الدراسة:
عدد مف الصعكبات التي تتمثؿ في اآلتي:
كاجيت
ى
الباحث ه
قمػػة المصػػادر كالم ارجػػع بسػػبب الحصػػار المفػػركض عمػػى قطػػاع غػزة ،كمػػا نجػػـ عنػػو
مف قطع التيار الكيربائي المستمر الذم يعيؽ الباحث عف الدراسة كالبحث.
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الـمـدخــل
ينقسـ إلى مبحثيف:

المبحث األول :الشاعر بمند الحيدري.
المبحث الثاني :الدراما وعبقتيا بالشعر.
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المبحث األول
الشـاعــر بـمـنـد الحـيــدري
شيدت حركة الشعر العربي الحديث بزكغ كككبػة مػف الشػع ار العػرب الػذيف أسػيمكا
فػػي تجديػػد ىػػذه الحركػػة كتطكيرىػػا مػػف أمثػػاؿ :الش ػاعر بػػدر ش ػاكر السػػياب ،كعبػػد الكىػػاب
كبمن ػػد الحي ػػدرم ،كأم ػػؿ دنق ػػؿ ،كص ػػبلح عب ػػد
البي ػػاتي ،كن ػػازؾ المبلئك ػػة ،كمحم ػػكد دركي ػػش ،ي

الص ػػبكر ،مكض ػػكع ى ػػذه الد ارس ػػة الت ػػي س ػػتتناكؿ فيي ػػا حياتػ ػو ،كأى ػػـ المػ ػ ثرات ف ػػي تك ػػكيف
شدصيتو ،كرصد صكرتو في منظكر النقاد المعاصريف.
كلػػد الشػػاعر الع ارقػػي يبمنػػد أكػػرـ الحيػػدرم فػػي السػػادس كالعش ػريف مػػف شػػير سػػبتمبر

كبمند يعني الشػام فػي المغػة الكرديػة ،ينتمػي
عاـ 1926ـ ،في مدينة السميمانية بالعراؽ ،ي

الشاعر إلى أسرة كردية عريقة كمرمكقة في العراؽ كمػف الطبقػة األرسػتقراطية ،ككانػت ىػذه
األسرة شديدة الكجاىة كالث ار  ،يعرؼ عنيا شغؼ أبنائيا بالعمـ كالفف كاألدب(.)1

يعػػد بمنػػد الحيػػدرم أحػػد ركاد الشػػعر العربػػي الحػػديث فػػي الع ػراؽ  ،كػػاف كالػػده أكػػرـ

الحيدرم ضػابطان فػي الجػيش الع ارقػي  ،كأمػو ىػي فاطمػة بنػت إبػراىيـ أفنػدم الحيػدرم ذات
أصكؿ تركية.
تنقؿ بمند في بداية حياتو مع أفراد عائمتو بيف مدف عراقيػة عديػدة منيػا :السػميمانية
كأربيػػؿ ككركػػكؾ ،كذلػػؾ بحكػػـ عمػػؿ كالػػده؛ األمػػر الػػذم منحػػو دب ػرة كمعرفػػة بتػػاري بػػبلده
كجغرافيتيػػا كحضػػارتيا  ،كبػػر الشػػاعر بمنػػد حيػػث فقػػد حضػػف أمػػو بعػػد االنفصػػاؿ عػػف كالػػده
بعػػاميف ،لتبػػدأ رحمػػة التشػػتت كالتمػػزؽ باالنتقػػاؿ إلػػى بيػػت جػػده ،كبكفػػاة الجػػد انتقػػؿ الشػػاعر

) (1انظر :عكض ،محمد ،الصكرة كاإليقاع في شعر بمند الحيدرم ،دار العمـ كاإليمػاف لمنشػر كالتكزيػع ،القػاىرة 2009،
 ،ص.7
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ػر لمعػػدؿ طنػػذاؾ(.)1لػػذلؾ فقػػد عػػانى الشػػاعر
إلػػى بيػػت دالػػو داككد الحيػػدرم الػػذم كػػاف كزيػ ان
بسبب تنقمو مف مكاف آلدر لتدىكر العبلقة بيف أمو كأبيو ،كىذا أثر عمى حالتو النفسية.
نظػ انر لمكانػػة بمنػػد الحيػػدرم األدبيػػة كاسػػياماتو اإليجابيػػة فػػي العطػػا األدبػػي الناضػػج
أناطت بو الم سسات الثقافية في الػكطف العربػي عػددان مػف الميػاـ األدبيػة كالفكريػة التػي قػد
فرضت عميو أف يرتحؿ مف مكاف إلى طدر في أرجا العالـ(.)2
كأثنا إقامتو في العػراؽ شػكؿ الشػاعر بمنػد الحيػدرم مػع عػدد مػف أصػدقائو جماعػة
"الكقػػت الضػػائع" كافتتح ػكا مقيػػى متكاضػػعان فػػي "منطػػؽ األعظميػػة" شػػماؿ بغػػداد ،كأعطػػكه
اسػػمان يتفػػؽ مػػع االسػػـ ال ػػذم ادتػػاركه ل ػػتجمعيـ ى ػػك اس ػػـ (ال ػكاؽ كاؽ) ،كف ػػي ذل ػػؾ المقي ػػى
بالػػذات كػػانكا يمتقػػكف ،كيقػ أر كػػؿ مػػنيـ نتاجػػات إبداعػػو ،ككػػانكا يتسػػاجمكف فػػي أمػػكر قػ ار اتيـ
الثقافيػػة كحػػكؿ ق ػ ار ات لكتػػب كانػػت تصػػؿ إلػػييـ مػػف أكركبػػا مػػف :شػػعر كركايػػة كأبحػػاث،
عمؽ مف ثقافة بمند الحيدرم ،ككسع مف اطبلعو
كيتناكلكف ش كنان ثقافية شتى ،األمر الذم ٌ
عمػػى المػػذاىب األدبيػػة كالفكريػػة السػػيما المػػذىب الكجػػكدم( )3الػػذم أعمػػف كزمػػبل ه االنتمػػا

إليو( .)4فيك يدؿ عمى االغتراب كالنفي كالقير كالحزف.
ػاعر عراقي ػان مػػف جيػػؿ السػػياب كالبيػػاتي ،الػػذيف صػػنعكا لمشػػعر
يعػػد بمنػػد الحيػػدرم شػ ان
العربي المعاصر الكثير ،كىك صاحب صكت متميز ،كفف كاضػي المعػالـ كبػارز السػمات،
( ) 2محمػ ػػكد ،ح ػ ػكاس ،بمنػ ػػد الحيػ ػػدرم ضػ ػػمع مربػ ػػع الحداثػ ػػة ال اربػ ػػع الػ ػػذم لػ ػػـ ينصػ ػػؼ ،جريػ ػػدة االتحػ ػػاد ،تػ ػػاري زيػ ػػارة
المكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع..2015/5/13
.http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=41830
) (2نج ػ ػ ػ ػػـ ،عب ػ ػ ػ ػػد الكػ ػ ػ ػ ػريـ ،الش ػ ػ ػ ػػاعر اإلنس ػ ػ ػ ػػاف بمن ػ ػ ػ ػػد الحي ػ ػ ػ ػػدرم ،مكق ػ ػ ػ ػػع إي ػ ػ ػ ػػبلؼ  ،ع ػ ػ ػ ػػدد  ،4568لن ػ ػ ػ ػػدف ،م ػ ػ ػ ػػايك
.http://elaph.com/Web/opinion/2013/11/849499.html،2001

) )3الكجكدية :اسـ التجاه أك نزعة ظيرت في تاري الفمسفة  ،تنطكم ىذه النزعة دائما عمى عدا لمنظػر المجػرد ،الػذم
يطمػػس مػػا فػػي الحيػػاة الفعميػػة مػػف حػػاالت التبػػايف ،كقػػد يتدػػذ ىػػذا العػػدا صػػكرة التحميػػؿ الػػذاتي العميػػؽ (.المكسػكعة
الفمسفية المدتصرة ،نقميا عف االنجميزية ،ف اد كامؿ جبلؿ العشرم ،عبد الرشيد الصادؽ) ،ص.535
) (4مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركة ،ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريـ ،بمنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرم ،مجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراـ اليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكمي  ، 2014 ،إصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدار رقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ .1876
.http://www.ahram.org.eg/News/51394/4/NewsPrint/347068.aspx
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كحسػػبو أال يكػػكف رجع ػان لصػػكت مػػف ىػػذه األص ػكات العاليػػة التػػي داضػػت تجربػػة التجديػػد
الشعرم مع نظرائيا في سائر األقطار العربية ،كاستطاعت ىػذه األصػكات أف ت كػد لمعػراؽ
مكانة داصة ،كأف يبدأ بيػا بالتجديػد فػي حركػة الشػعر الحػر أحيانػان ،أك ينتيػي إلييػا أحيانػان
أدػرل ،كاذا بحثنػا عػػف القػكة كالعمػؽ كاالتسػػاع فػي تجػػارب ىػ ال الشػع ار الثبلثػػة ،فإننػا فػػي
شعر الحيدرم نجد الرقة كالشفافية كالصفا ( .)1كتعد كثير مف قصػائد الشػاعر مػف النمػاذج
الرفيعة في الشعر العراقي كالعربي الحديث.
بدأ الشاعر بمند الحيدرم محاكالتو الشعرية كىك في المرحمة االبتدائية ،ككػاف طنػذاؾ
()2

يكتػػب بالمغػػة الكرديػػة ،كتعػ ٌػرؼ إلػػى الشػػاعر الكػػردم "عبػػد اهلل كػػركاف"

الػػذم كػػاف يكتػػب

بالكردية أحيانان ،كبالعربية أحاييف أدرل(.)3

أصػػدر الشػػاعر بمنػػد ديكانػػو األكؿ "دفقػػة الطػػيف" سػػنة 1946ـ قبػػؿ أف ييصػػدر ك ػ هؿ

مف السياب كالبياتي كنازؾ المبلئكة دكاكينيـ الشعرية ،األمر الذم جعػؿ النقػاد يعدكنػو مػف
ركاد الشػػعر العربػػي الع ارقػػي ،بيػػد أف الد ارسػػات األدبيػػة كالنقديػػة التػػي تناكلػػت ريػػادة الشػػعر
عراقي ػان كعربي ػان كانػػت تتجاىػػؿ اسػػمو العتبػػارات شػػتى ،كيبػػدك أف مػػف تمػػؾ االعتبػػارات ككنػػو
كرديان ،كيكتب بالمغة الكردية( .)4لذلؾ فقد حقو مف الريادة بسبب ىذه الدراسات.
كاف الشاعر الحيدرم في غير مقابمػة أدبيػة ،كنػدكة نقديػة ،كميرجػاف شػعرم ،كحمقػة
كي ٍعتقػػد أف المشػػتغميف بقضػػية
د ارسػػية ،كحػػديث صػػحفي ،يػػدافع عػػف األسػػبقية دكف جػػدكل ،ي
الشعر الجديد كما كاف يسمى زمػف ظيػكره فػي أكادػر األربعينيػات مػف المػ رديف كالبػاحثيف

في حركة الحداثة ،كػانكا ينحػازكف عػف غيػر حػؽ أك مصػداقية تكثيقيػة إلػى قطبػيف شػعرييف

) )1انظػػر :أنػػس ،داكد ،د ارسػػات نقديػػة فػػي األدب الحػػديث كالت ػراث العربػػي ،المنشػػفة الشػػعبية لمنشػػر كالتكزيػػع كاالعػػبلف،
ليبيا(،د.ت) ،ص.39
) (2الشاعر :عبد اهلل ككراف ىك شاعر كردم عراقي ،كلد في غكراف في مدينة حمبجة عاـ 1905ـ.
) (3عكض ،الصكرة كاإليقاع ،مرجع سابؽ ،ص.7
) (4محمكد ،حكاس ،جريدة االتحاد ،بمند الحيدرم ىؿ ظممو النقاد ،العدد  ،3786تاري زيارة المكقع .2005/11/13
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تنازعػػا كالدة القصػػيدة الحديثػػة ىمػػا السػػياب كالمبلئكػػة متناسػػيف إبػػداعات الحيػػدرم األكلػػى
كدكره المبكر في النشر لمجمكعتو الشعرية المنكه إلييا سابقان(.)1
يمت ػػاز ص ػػكت بمن ػػد الحي ػػدرم بنبػ ػرات عميق ػػة ،كتتس ػػـ جمم ػػو الش ػػعرية ببني ػػة عاطفي ػػة
كنفس ػػية محكم ػػة ككان ػػت أش ػػعاره تص ػػدر ع ػػف تجربت ػػو ،ص ػػادرة ع ػػف تفممي ػػة ىادئ ػػة كليس ػػت
انفعالي ػػة طارئػػة ،ذات ش ػػفافية رائقػػة ،رس ػػكخ جممت ػػو الش ػػعرية كثبػػات اتجاىي ػػا ،يصػػدر ع ػػف
رسػكخ منزلػو العػائمي كحنينػو السػريرم المتصػؿ بدصػائص االسػتق ارر كالقػكة كاألبيػة ،الحيػػاة
لـ تكسره ،ترؾ البيت بإرادتو كادتياره الذاتي ،ال يفصؿ بيف الحيػاة كالشػعر ،كال بػيف العبػارة
كالشػعكر؛ لػذلؾ كانػت جممتػو تػػفتي قريبػة مػف الػنفس كالفكػػر ككفنيػا مقسػكمة كمنسػجمة بػػيف
الشاعر كالمتمقي(.)2
العوامل المكونة لثقافتو:
لقد أيقف كثير مف الشع ار المعاصريف أف كؿ تجربة ليا لغتيا ،كأف التجربة الجديػدة ليسػت
ٌإال لغػػة جديػػدة أك منيج ػان فػػي التعامػػؿ مػػع المغػػة ،كىػػذا مػػا أعطػػى لغػػة الشػػعر المعاصػػر،
بعام ػػة ،تميػ ػ انز ع ػػف لغ ػػة الش ػػعر التقمي ػػدم( ،)3ل ػػذلؾ نج ػػد أف ىن ػػاؾ مجمكع ػػة م ػػف التج ػػارب
كالتػػفثيرات صػػقمت شدصػػية بمنػػد الحيػػدرم الثقافيػػة متعػػددة كمتنكعػػة ،إذ تظػػافرت جممػػة مػػف
العكامؿ التي ساىمت في تككيف شدصيتو الثقافية منيا:

) (1الس ػػكاؼ ،مم ػػدكح ،ش ػػاعرية بمن ػػد الحي ػػدرم كالكق ػػت الض ػػائع ،مكق ػػع الحػ ػكار المتم ػػدف ،ع ػػدد 2009 ،2691ـ.
.http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=176425
) (2العبيػ ػ ػ ػػد م ،كديػ ػ ػ ػػع ،بمنػ ػ ػ ػػد الحيػ ػ ػ ػػدرم ،دي ػ ػ ػ ػكاف العػ ػ ػ ػػرب 3 ،تمػ ػ ػ ػػكز  .2015تػ ػ ػ ػػاري زيػ ػ ػ ػػارة المكقػ ػ ػ ػػع ،2015/5/7
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=5728
) (3الطالب ،ىايؿ محمػد ،جماليػات الغكايػة الشػعرية قػ ار ة فػي التجربػة الشػعرية لمشػاعرعميش،ط ،1دار الينػابع ،دمشػؽ،
 ،2001ص.13
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 -1موىبتو الفطرية واستعداده النفسي لقول الشعر:
نمػت أسػرتو
فقد امتمؾ الشاعر منذ نعكمة أظفاره مكىبة كاستعدادان طبيعيان لقكؿ الشعر ،كقد ٌ

ىػػذه المكىبػػة كاالسػػتعداد الفطػػرم ،إذ كػػاف أدػػكه شػػاع انر ،لػػو قصػػائد شػػعرية متعػػددة ،ككػػاف
()1

ألديو صفا الحيدرم

دكر بارز في تنمية مكىبتو الشعرية.

 -5ثقافتو العربية الواسعة:
تزكد الشاعر بمند بفلكاف الثقافػة العربيػة المتنكعػة ،فقػد ذكػر الشػاعر معمكمػات ٌقيمػة

ع ػػف فتػ ػرة تككين ػػو كنش ػػفتو الفكري ػػة كالم ػػدارس الثقافي ػػة الس ػػائدة ف ػػي عصػ ػره ،إذ يق ػػكؿ" نش ػػفنا
بػ ػػالقرب مػ ػػف تجربػ ػػة الج ػ ػكاىرم ،كاليػ ػػاس أبػ ػػي شػ ػػبكة ،كعمػ ػػر أبػ ػػك ريشػ ػػة ،كمحمػ ػػكد حسػ ػػف
إسػػماعيؿ ،كعمػػي محمػػكد طػػو ككػػذلؾ تجربػػة شػػع ار الميجػػر كال سػ ٌػيما إيميػػا أبػػك ماضػػي،

كنسػ ػػيـ عريضػ ػػة ،ككنػ ػػا نحػ ػػاكؿ أف نمتقػ ػػي كنفتػ ػػرؽ فػ ػػي طف كاحػ ػػد ؛ألف العصػ ػػر كػ ػػاف يمػ ػػر
بمنعطؼ ،كىذا المنعطؼ كاف يجمع كيفرؽ في طف كاحد"(.)2
تفثر كذلؾ في ثقافتو العربية بعدد مف شع ار العربية في عصكر ازدىارىا كنضجيا
مف أمثاؿ :أبي نكاس كأبي تماـ كالمتنبي كأبى العبل المعرم.
كلك تتبعنا قصيدة (انتفاضة كفس) لكجدنا الشاعر بمند متفث انر بالشاعر العباسي أبػي
نكاس في نزكعو إلى العبث كالمجكف كمكقفو مف الدمر كالمرأة حيث يقكؿ:
اس
يا أبا نك ٍ

قـ
ٍ

الدجى
ِّ
حي ٌ
حانة األركاح كاجمع شممنا

ؾ األياـ حالت دكننا
إف ت ي
) )1هو الشقٌق األكبر للشاعر بلند الحٌدري ،وهو شاعر بدأ كتابة الشعر بالطبع قبل بلند ،وله دواوٌن شعرٌة عدٌدة
مطبوعة فً العراق ،وصفاء ٌتصف بنزعة وجودٌة متمردة ،ذهبت به للقٌام بنصب خٌمة سوداء فً بساتٌن بعقوبة
لغرض السكنى فٌها. https://ar.wikipedia.org/wiki.
) (2نجـ ،عبد الكريـ ،بمند الحيدرم شاعر اإلنساف مرجع سابؽ.
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لما تغتسؿ في كفسنا(.)1
فيي ٌ

يجػد المتمقػػي انسػػجامان مػػف دػػبلؿ المقطػػع الشػػعرم بػػيف شدصػػية الشػػاعر كشدصػػية
الشرب.
السكر ي
أبي ٍنكاس النفسية كالشبابية في حريتيا كترفيا المنفتحة عمى ي

ففي قصيدة(ضحكة قصيرة) يتجمى تفثره بالشاعر العباسي (أبي تماـ) ،إذ يقكؿ:
لك قمنا ما لـ نفيـ
لفيمنا ممف لـ يفيـ
ما قمنا(.)2
يظيػر تػػفثر الشػاعر بمنػػد الحيػدرم بشػػكؿ كاضػي حيػػث اعتمػد عمػػى مقكلػة أبػػي تمػػاـ
في صػياغة ر يتػو الشػعرية ،أبػا تمػاـ مػف دػبلؿ مقكلػة لػو يبػيف فييػا ر يتػو فػي فيػـ الشػعر
كالتمقي مفادىا أف الناس عندما أركا أف في شعر أبػي تمػاـ غمكضػان قػالكا لػو ًل ىػـ تقػكؿ مػا ال
()3
كيجسػػد مػػف دبلليػػا مشػػكبلت كطنػػو كمعاناتػػو
رد عمػػييـ :كًلػػـ ال تفيمػػكف مػػا أقػػكؿ
يفيػػـ ٌ
ٌ

بما فييا الكذب كالزيؼ كالمكر كما شابو ذلؾ.كلـ يقؼ ىػذا التػفثير عنػد المضػاميف الفكريػة

كاألغراض الشعرية كانما يجده القارئ في أساليبو ككسائمو الفنية كفي تجديده الفني.
 -3الثقافة األجنبية:
كػػاف الشػػاعر كاسػػع االطػػبلع عمػػى الثقافػػة األجنبيػػة كقػػد ظيػػر ذلػػؾ جمي ػان فػػي تػػفثره
باألدبػػا كالشػػع ار غيػػر العػػرب مػػف أمثػػاؿ الكاتػػب الركسػػي دكستكيفسػػكي ،فقػػد عػػاش بمنػػد
الحيػػدرم حيػػاة تشػػبو إلػػى حػػد كبيػػر اإلطػػار العػػاـ لمحيػػاة التػػي عاشػػيا دكستكيفسػػكي ،قبػػؿ
كحكػػـ عميػػو ظممػان
إبعػػاده إلػػى بيػػركت ،فقػػد قضػػى دكستكيفسػػكي شػػبابو دكف فػػرح أك بيجػػة ،ي
) (1الحيدرم ،بمند ،األعماؿ الكاممة ،دار سعاد الصباح ،ط1992 ،1ـ ص.105
) )2المصدر السابؽ ،ص.431
) ) 3الصولً ،شرح الصولً لدٌوان أبً تمام ،دراسة وتحقٌق :خلف رشٌد نعمان ،منشورات وزارة األعالم،
الجمهورٌة العراقٌة ،ط ،0977 ،0مج ،0ص.065
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بالس ػػجف عش ػػر س ػػنكات ( ،)1859-1849كاألش ػػغاؿ الش ػػاقة  ،كالنف ػػي إل ػػى س ػػيبيريا؛ ألن ػػو
اعتنػ ػػؽ كجيػ ػػة نظػ ػػر سياسػ ػػية تشػ ػػبو ط ار المتط ػ ػرفيف فػ ػػي النزعػ ػػة السػ ػػبلفية( ،)1كقػ ػػد عػ ػػانى
()2

كيتجمى ىذا التفثير في شعره ،كفيما قدمػو مػف

دكستكيفسكي المرض ،كالديكف ،كالحرماف

تميي ػػد لديكان ػػو .كديػ ػكاف حػ ػكار عب ػػر األبع ػػاد الثبلث ػػة يش ػػيد ل ػػو بفن ػػو ت ػػفثر بالكات ػػب الركس ػػي
ػذار ..ح ً
ػذار ..حػ ً
دستكيفسػكي ،كداصػة عنػػدما بػدأ القصػػيدة بعبػارة الفتػة لمنظػػر ح ً
ػذار ،فػػإف
قتؿ األب جريمة في التاري " دستكيفسكي"( ،)3حيث يقكؿ:
أف أسقط في عينؾ كجيان طدر منفيان
الصح ار ٍ
في عرل ٌ

الصح ار ٍ
أفقر مف عرل ٌ

أفقر مف كسرة دبز أك قطرة ما ٍ
إلي
فمماذا عدت ٌ
ال شي لدم(.)4

ففػػي ىػػذا المقطػػع الشػػعرم نجػػد ظػػاىرة النفػػي كاضػػحة عنػػد الشػػاعر بمنػػد ،حيػػث جػػا
ليجسػػد حالػػة النفػػي كاالغت ػراب التػػي
بيػػذه الفك ػرة مػػف الكاتػػب الركائػػي الركسػػي دستكيفسػػكي
ٌ

عاناىا.

كعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف ت ػػفثر الش ػػاعر بمن ػػد الحي ػػدرم بالش ػػع ار غي ػػر الع ػػرب م ػػف أمث ػػاؿ
دكستكيفسػػكي كاليػػكت كشػػع ار النزعػػة الكجكديػػة ،فػػإف تػػفثره بالحركػػات الثقافيػػة كاألدبيػػة فػػي
) ) 1النزعة السبلفية :حركػة فكريػة فػي أكركبػا الشػرقية ظيػرت فػي أثنػا القػرف التاسػع عشػر ،أكػدت عمػى كحػدة الشػعكب
عير ثقافاتيا المشتركة كلغاتيا المشتقة مف أصؿ كاحد ،نشػطت ىػذه الحركػة فػي ركسػيا حيػث دعمػت مسػعى الػببلد

الت ػػاريدي لبلس ػػتيبل عم ػػى القس ػػطنطينية (إس ػػطنبكؿ) كتحري ػػر الس ػػبلؼ الجن ػػكبييف م ػػف الحك ػػـ النمس ػػاكم كالترك ػػي.
.https://ar.wikipedia.org/wiki
) (2عبد الكريـ ،نجـ ،الشاعر بمند الحيدرم ،مرجع سابؽ.
) )3األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.473
) (4المصدر السابؽ ،ص.504
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العالـ الغربي ظؿ قكيان كعميقان ،يتمثػؿ ذلػؾ فػي كسػائؿ التشػكيؿ الفنػي كفػي أدكاتػو التعبيريػة
المتعددة.
كتفثر بمند الحيدرم أيضان بالشاعر األمريكػي ت .س .إليػكت فػي ثكرتػو عمػى الكاقػع
كميمػػو إلػػى الحريػػة كالتجديػػد كفػػي مكقفػػو مػػف الحضػػارة الغربيػػة ،إذ يقػػكؿ بمنػػد فػػي قصػػيدة
(الدطكة الضائعة) مداطبان نفسو:
ماذا ستفعؿ في المدينة ..؟!
ستضيع دطكتؾ الغبية في شكارعيا الكبيرة
كلسكؼ تسحقؾ األزقات الضريرة
الصما طماالن حزينة(.)1
ينمك المٌيؿ في أعماقؾ
ٌ

يتض ػػي م ػػف المقط ػػع الس ػػابؽ ت ػػفثر الحي ػػدرم بالش ػػاعر إلي ػػكت ف ػػي قص ػػيدتو(األرض
الدراب) كمكقفو مف المدينة كفي كسائؿ التعبير المتنكعة التي اتكف عمييا فػي بنػا قصػائده
سيما المعادؿ المكضكعي(.)2
ال ٌ

يكشػػؼ ىػػذا المقطػػع عػػف تػػفثره بالكاتػػب كالشػػاعر األمريكػػي ت .س .إليػػكت ،حيػػث

يصػكر مػػف دبللػػو مكقفػو مػػف المدينػػة التػػي تمثػؿ حالػػة الضػػياع كالتشػرد مػػف دػػبلؿ دطكاتػػو
في شكارع المدينة كانسحاقو في أزقاتيا الضيقة.
كىكذا تضافرت جممة مف العكامؿ التي سػاىمت فػي تكػكيف ثقافػة الشػاعر األدبيػة ،كجعمػت
مف تجربتو الشعرية تتجو نحك العمؽ كر يتو تغدك ر ية إنسانية عامة.

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.276-275
) )2مجموعة من الموضوعات وموقف وسلسلة أحداث تكون صٌغة ذلك االنفعال بشكل خاص ،بحٌث تكون إذا
ذكرت الحقائق الخارجٌة التً البد أن تنتهً إلى تجربة حسٌة مثل االنفعال فً الحال بالذهن .وهبة ،مجدي ،المهندس،
كامل ،معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واألدب ،مكتبة لبنان ،بٌروت0984،م ، ،ص.371
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مراحمو الشعرية:
ػعر منػػذ القػػدـ ،كرفعػػو فػػكؽ كػػؿ الفنػػكف ،ففنشػػده متغني ػان بػػو فػػي
عػػرؼ اإلنسػ ي
ػاف الشػ ى

أف ارحػػو كأح ازنػػو كفػػي حركبػػو كانتصػػاراتو ،كاتدػػذه كسػػيمة لتدميػػد مػػإثره كنقميػػا إلػػى األجيػػاؿ
المتعاقبػػة عػػف طريػػؽ الركايػػة الشػػفكية فػػي غالػػب األحيػػاف ،كفػػي إمكػػاف الباحػػث أف يرصػػد
مر بيا الشاعر بمند الحيدرم عمى النحك اآلتي:
ثبلث مراحؿ شعرية فكرية كفنية ٌ

 -1مرحمػ ػػة الحػ ػػب (الركمانس ػ ػػية) :إذ جػ ػػا دطابػ ػػو الش ػ ػػعرم متمي ػ ػ انز متسػ ػػمان بالدص ػ ػػائص
كالسػػمات الركمانسػػية فػػي األدب( ،)1ذلػػؾ أف المتمقػػي لػػك نظػػر فػػي شػػعره ،لكجػػد أف قص ػيدة
(أىػ ػكاؾ) تجم ػػت فيي ػػا دص ػػائص الركمانس ػػية كمظاىرى ػػا ،ككان ػػت ر يت ػػو كمعالجت ػػو لؤلم ػػكر
كمعجمو الشعرم تنطمؽ مف تمؾ الدصائص كالسمات إذ يقكؿ فييا:
أنا أىك ً
كلكف
اؾ ٍ

غير ما تيكيف أىكل

تتمكل
أنا أىكاؾ جراحان في حياتي ٌ
كمما ىدىدتيا
أىدت إلى العالـ نجكل(.)2
فعبػػر عػػف
عبػػر الشػػاعر فييػػا عػػف أفكػػار كجكديػػةٌ ،
 -2مرحمػػة االغت ػراب (الكجكديػػة) :حيػػث ٌ
ىذه النزعة كما يتعمؽ فييا مف قمؽ كحيرة كذكر المكت كضياع كعبث ،فػاغترب فػي شػعره،

كالتجف إلى الكحدة كالعزلة كاإلحساس بالغربة كالشعكر بالديبة ،كمػف أمثمػة ىػذه المرحمػة فػي
شعره  ،قكلو في قصيدة (شفاه مطبقةه):
إيو كـ مف عالـ
يمكت
الدامي ...
في صمتي ٌ
ي
) )1انظػر :مقاربػػة أسػػمكبية لمدطػػاب الشػػعرم عنػد بمنػػد الحيػػدرم ( ديػكاف أغػػاني المدينػة الميتػػة نمكذجػان) كبػػرم ركشػػنفكر
كدانش محمدم ،مجمة ابف رشد ،ع( ، )5مارس 2012ـ  ،ص.41

) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.29
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كـ أماف
في طريؽ الكىـ أعيادىا السُّككت
كـ شفاه
المقيت
في دمي أطبقيا اليفس
ي
ثـ ماذا ...؟

العنكبكت
كمٌيا كلٌت  ...كظ ٌؿ
ي

ينسج المكت لصمتي

كىك مثمي  ....سيمكت(.)1
 -3مرحمػػة (الكاقعيػػة) :حيػػث دػػرج فييػػا الشػػاعر إلػػى االلتػزاـ بقضػػايا المجتمػػع كالحػػث عمػػى
عبػػر عػػف طالـ اإلنسػػاف،
الثػػكرة لمػػتدمص مػػف الظمػػـ ،كعبػػر عػػف ر يػػة جمعيػػة عامػػة ،طالـ ف ٌ
كتجسد ذلؾ في شعره ،إذ يقكؿ في قصيدة (حكار عبر األبعاد الثبلثة):
"العدؿ أساس الممؾ"
ماذا ...؟!
ً
الممؾ"
"العدؿ أساس
صو ..ال تحؾ
كذب  ...كذب  ...كذب  ...كذب
الممؾ أساس العدؿ
أف تممؾ سكينا  ...تممؾ حقؾ في قتمي
صو  ..ال تحؾ
ما أكذبيـ  ...ما ألعنيـ(.)2
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.167
) (2المصدر السابؽ  ،ص.481
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إف ىػػذه الم ارحػػؿ الػػثبلث التػػي اتسػػمت بيػػا أشػػعاره كانػػت معيػػا انر يرصػػد تطػػكر ر يػػة
الشاعر الفكرية ،كتجربتو اإلنسانية.
المرحػػؿ الفكريػػة تتبعيػػا كارتػػبط بيػػا تطػػكر فػػي أدكات الشػػاعر الفنيػػة ككسػػائمو
كىػػذه ا
التعبيرية ،إذ غدت أكثر إحكامان في بنا اتو الفنية ،كىياكمو البنائية.
الشاعر بمند في منظور النقاد المعاصرين:
اعترؼ كثير مف النقاد بالمنزلة العالية التي احتميا الشاعر بمند الحيػدرم فػي سػاحة
الشعر العربي الجديد،
مف ى ال النقاد الناقد ماركف عبكد فيقكؿ عف الشاعر بمند الحيدرم "،ليس فينػا مػف
الصػػمت كاسػػتكحاه مػػا اسػػتكحاه ىػػذا الشػػاعر ،كقػػؿ فػػي األدب العربػػي مػػف أكحػػت إليػػو
قػػدر ٌ

ػت
الطريػػؽ مػػا أكحػػت إلػػى بمنػػد الحيػػدرم ،أشػػيد أف ديػكاف بمنػػد (دفقػػة الطػػيف) ،أحفػػؿ مػػا أريػ ي
مف دكاكيف ال ٌشباب بال ٌشعر ،كلعمو الشاعر الذم تحمـ بو بغداد(.)1

كيقػػكؿ الشػػاعر بػػدر شػػاكر السػػياب أيض ػان عػػف الشػػاعر بمنػػد الحيػػدرم" ،ىنػػاؾ مػػف
الشع ار أكف ليـ ك ٌؿ التقدير كاإلعجاب كعمى رأسيـ بمند الحيػدرم الػذم كػاف ديكانػو (دفقػة
الطيف ) ،أكؿ ديكاف صدر مف ثبلثة دكاكيف  ،كانػت فاتحػة عيػد جديػد فػي الشػعر الع ارقػي
ىي "عاشقة المٌيؿ " لنازؾ "كأزىار ذابمة" لمسياب(.)2
كقاؿ البياتي عنو" بمند الحيدرم شاعر شػاب نظٌػـ ال ٌشػعر محػر انر مػف قيػكده القديمػة،
متفث انر بالتيارات نفسػيا التػي يتػفثر بيػا كتٌػاب الغػرب ،عمػى أف ىػذه التٌيػارات قػد تسػربت إلػى
نتاجػػو تس ػربان تمقائيػػا ..كػػاف شػػعره كمػػو تشػػا ميان  ،شػػفنو فػػي ذلػػؾ شػػفف غي ػره مػػف الشػػع ار
المعاص ػريف غيػػر أف الػػذم يميػػز شػػعر بمنػػد الحيػػدرم عػػف شػػعر معاص ػريو ىػػك أف قصػػائده
تنفذ إلى صميـ فكر القارئ حيث تبث جذكرىا لتثمر ثمراتيا بعد حيف(.)3
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.14-13
) )2المصدر السابؽ ،ص.13
) (3السابؽ ،ص.190-189
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كما تجمت قدرة الشاعر بمند الحيدرم في منظكر الناقػد إحسػاف عبػاس إذ يقػكؿ" أمػا
بمنػػد الحيػػدرم ،فقػػد كػػاف أكؿ دي ػكاف لػػو دفقػػة الطػػيف عػػاـ1946ـ ،كىػػك يمثػػؿ طاقػػة شػػعرية
فائقة استعاض عنيا بمند حيف تحكؿ إلى الشكؿ الجديد بػالعمؽ الفكػرم ،كلكػف ذلػؾ العمػؽ
لـ يستطع فيما أرل أف يككف بديبلن لتمؾ الطاقة الشعرية(.)1
كي ػػرل الناق ػػد مم ػػدكح الس ػػكاؼ أف الحي ػػدرم يس ػػتحؽ أف يك ػػكف ارئ ػػد الش ػػعر العرب ػػي
ػى أف ال ارحػػؿ عػػف دنيانػا الشػػاعر المجػ ٌػدد بمنػػد الحيػػدرم قػػد مػػات
الحػديث إذ يقػػكؿ" :يديػػؿ إلػ ٌ
كفػػي قمبػػو غصػػة دفينػػة أك ص ػريحة كحس ػرة مكتكمػػة أك معمنػػة قػػد يكػػكف مػػف أسػػبابيا عػػدـ
احتسابو مف ًقبؿ نقاد الشعر الحديث أك شعر التفعيمػة كدارسػيو ال ارئػد األكؿ ليػذا النػكع مػف
ال ػػنيج الفن ػػي ف ػػي مض ػػمار تجدي ػػد ش ػػكؿ القص ػػيدة العربي ػػة كمض ػػمكنيا عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف أف
مجمكعتو الشعرية األكلى "دفقة الطيف" قد صدرت في بغػداد عػاـ 1946ـ ،كاعتقػاد ىػ ال
النقػػدة أف السػػبؽ فػػي مسػػفلة الريػػادة ىػػذا يتنػػاكب بػػيف بػػدر شػػاكر السػػياب كنػػازؾ المبلئكػػة،
كيضيؼ بعضيـ عبد الكىاب البياتي عمى قم و
ؽ كاحتراز(.)2
كيذىب الناقد ممدكح السكاؼ إلى أف الشػاعر بمنػد الحيػدرم ىػك ال ارئػد األكؿ لمشػعر
الحػػديث أك شػػعر التفعيمػػة ،كمػػا قػػاـ بػػو النقػػاد مػػف إسػػناد الريػػادة إلػػى غيػره مػػف الشػػع ار ىػػك
قدمػػو لمشػػعر العربػػي الحػػديث مػػف إسػػيامات شػػعرية
ظمػػـ كتجاىػػؿ لجيػػد الشػػاعر بمنػػد لمػػا ٌ
رائدة.
كىكذا يتبػيف مػف ىػذه األقػكاؿ كاآل ار  ،أف الشػاعر بمنػد كػاف مػف ال ٌػركاد األكائػؿ ،كقػد

تبكأ منزلة عظيمة ،كمكانة مرمكقة ،ككاف لو نصيب مػف الريػادة كالتميػز ،كاف كػاف الباحػث

) (1عب ػػاس ،إحس ػػاف ،اتجاى ػػات الش ػػعر العرب ػػي المعاص ػػر ،المجم ػػس ال ػػكطني لمثقاف ػػة كالفن ػػكف كاآلداب ،الككي ػػت ،ط،2
1990ـ ،ص.27
) (2السكاؼ ،ممػدكح ،شػاعرية بمنػد الحيػدرم كالكقػت الضػائع ،مكقػع الحػكار المتمػدف ،تػاري زيػارة المكقػع ،2015/6/7
http://www.ahewar.org/debat/nr.asp//2003
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يعتقػػد أف بعػػض ىػػذه األفكػػار ال تدمػػك مػػف المبالغػػة ،كاألحكػػاـ الذاتيػػة فإنيػػا تعكػػس صػػكرة
الحيدرم مف كجية نظر نقدية ،كىي نظرات نقدية ال يمكف إغفاليا.
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المبحث الثاني
الدراما وعبقتيا بالشعر
أ -مفيوم الدراما:
جا مصطمي الدراما في و
عدد مف معاجـ المصطمحات األدبية الحديثة ،منيا معجـ
يعرفيا:
المصطمحات الدرامية كالمسرحية لمدكتكر إبراىيـ حمادة حيث ٌ

كممة يكنانية األصؿ  dranكمعناىا الحرفي يفعؿ أك عمؿ ييقاكـ بو ،ثػـ انتقمػت مػف

المغػػة البلتيني ػػة المت ػػفدرة drama،إل ػػى معظػػـ المغػػات معيػػا عم ػػى أس ػػاس التعريػػب ،فنق ػػكؿ
درامي ،حركػة دراميػة ،كاتػب ،ناقػد ،عػرض ،معالجػة ،صػراع ،فػف ،ميرجػاف ،تػاري  ،أدب،
فرقة  ،أندية ،...إذا كاف كؿ ذلؾ يتعمؽ بالنص(.)1
كالدراما مصطمي يطمؽ عمى أم مكقؼ أدبي ينطكم عمى صراع ،كيتضػمف تحمػيبلن
لػػو عػػف طريػػؽ افت ػراض كجػػكد شدصػػيتيف عمػػى األقػػؿ ،أك بفنيػػا مجمكعػػة مػػف المسػػرحيات
تتشابو في األسمكب أك في المضمكف ،كىي شكؿ مف أشكاؿ الفف قائـ عمػى تصػكر الفنػاف
لقصػػة تػػدكر حػػكؿ شدصػػيات تتػػكرط فػػي أحػػداث معينػػة ،كىػػذه القضػػية تحكػػي نفسػػيا عػػف
طريؽ الحكار المتبادؿ بيف الشدصيات(.)2
كالدراما إغريقية عرفيا اإلنساف منذ القدـ ،كتفيد معنى الحدث أك الفعػؿ كالحركػة أك
عمى دشبة المسرح(.)3
كجػػا أيض ػان فػػي تعريػػؼ مصػػطمي الػػدراما فػػي معجػػـ المص ػطمحات األدبيػػة لمػػدكتكر
سػػعيد عمػػكش ،بفنيػػا" :تقميػػد أدبػػي يدتمػػؼ عػػف المفسػػاة كالمميػػاة ،كتعػػالج الػػدراما مشػػكمة مػػف

) (1حمادة ،إبراىيـ ،معجـ المصطمحات الدرامية كالمسرحية ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة ،ط3،1994ـ ،ص.159
) (2فايز ،ترحيني ،الدراما كمذاىب األدب ،الم سسة الجامعية لمدراسات كالنشر ،بيركت1988،ـ،ص.67
) (3أنظر :أرسطك طاليس ،كتاب فف الشعر ،ترجمة عبد الرحمف بدكم ،ط ،2دار الثقافة ،بيركت ،1973،ص.10
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مشػ ػػاكؿ الحيػ ػػاة ،كالدراميػ ػػة نزعػ ػػة تػ ػػبلزـ بنيػ ػػة عمػ ػػؿ تديمػ ػػي مػ ػػا ،كتعػ ػػارض مػ ػػع الغنػ ػػائي
لمممحمي"(.)1
ككرد مصػػطمي الػػدراما فػػي معجػػـ المصػػطمحات العربيػػة فػػي المغػػة كاألدب ،لمجػػدم
كىبػػة ككامػػؿ المينػػدس" ،بفنيػػا المسػػرحية الجػػادة التػػي ال يمكػػف اعتبارىػػا مفسػػاة كال مميػػاة
كفييا معالجة لمشكمة مف مشاكؿ الحياة الكاقعية"(.)2
ككرد أيضػان ىػػذا المصػػطمي فػػي المعجػػـ األدبػػي لجبػػكر عبػػد النػػكر ،إذ عػػرؼ الػػدراما
بفنيػػا :د ارمػػا أدب المس ػرح فػػي مقابػػؿ الغنػػائي كفػػف الممحمػػة ،كتػػدؿ المفظػػة بداصػػة عم ػى
التمثيمية التي ليست بمفساة صافية أك ممياة مكتممة الشركط (.)3
مف دبلؿ ىذه التعريفات يمكف لمباحث أف يتكصؿ إلى أف مفيػكـ الػدراما يكمػف فػي
ككنيا فنان مف الفنكف األدبية الراقية التي تسيـ إسػيامان كاضػحان فػي معالجػة قضػايا المجتمػع
عام ػػة كقض ػػايا االنس ػػاف بداص ػػة م ػػف د ػػبلؿ تص ػػكر الفن ػػاف أم عم ػػؿ أدب ػػي ت ػػدكر حكلػ ػو
شدصيات تػددؿ فػي حػكار كأحػداث ،كتتسمسػؿ أحػداث القصػة مػف دػبلؿ الحػكار بػيف ىػذه
الشدصػػيات كص ػكالن إلػػى الص ػراع الػػذم يصػػؿ إلػػى قمػػة التػػفزـ ثػػـ ينتيػػي بنيايػػة سػػعيدة أك
حزينة.
كالدراما مصطمي قديـ حديث أدذ أشكاالن عدة تدتمؼ مف عصر إلػى عصػر تناسػبان
مع التطكر الطبيعي لممجتمع مع ما ينتج مف ىذه األشكاؿ ما يددـ العمؿ األدبي.
تعػػد الػػدراما كسػػيمة مػػف الكسػػائؿ األدبيػػة الميمػػة التػػي تسػػاعد فػػي تكضػػيي بعػػض
المكاقؼ األدبية كالفنية كتجسيدىا مف دبلؿ العناصر الدرامية األساسية كىي :الشدصيات
كالحكار كالصراع كاألحداث كالحكاية كغيرىا.
) (1عمكش ،سعيد ،معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة ،دار الكتاب المبناني ،ط،1بيركت1985،ـ،ص.88
) (2معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب ،سعيد عمكش ،ص.167
) (3عبدالنكر ،جبكر ،المعجـ األدبي ،دار العمـ لممبلييف ،ط ،1بيركت 1979ـ ،ص.109
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إف الشكؿ الدرامي لمتعبيػر يتػرؾ الحريػة لممشػاىد أف يقػرر بنفسػو نػكع الػنص الدفػي
المكجػو
المستتر دمؼ الػنص الظػاىر ،بتعبيػر طدػر إنػو يضػعو فػي نفػس مكقػؼ الشدصػية
ٌ

ليا الكبلـ ،لذا تم ٌكنو مف ادتبار مشاعر الشدصية مباشرة بدؿ أف يقبؿ مجرد كصفيا(.)1

فالػ ػػدراما تعنػ ػػي تجنػ ػػب التسػ ػػطيي كالمباش ػ ػرة كالتقريػ ػػر كالمكاقػ ػػؼ ذات البعػ ػػد الكاحػ ػػد
كالشدصػػيات التػػي ن ارىػػا مػػف جانػػب كاحػػد( .)2كبنػػا ن عمػػى ىػػذا لػػيس مػػف السػػيؿ أف يتحقػػؽ

الطابع الدرامي في عمؿ شعرم ،ما لـ تتمثؿ فيو العناصر األساسية التي ال تتحقؽ الدراما

ب ػػدكنيا ،كأعنػػػي ب ػػذلؾ :اإلنسػػػاف كالصػ ػراع كتناقض ػػات الحي ػػاة( .)3كتتحق ػ ػؽ ى ػػذه العناصػ ػػر
األساس ػ ػػية م ػ ػػف د ػ ػػبلؿ الحػ ػ ػكار بنكعي ػ ػػو ال ػ ػػدادمي كالد ػ ػػارجي ،كالصػ ػ ػراع بنكعي ػ ػػو ال ػ ػػدادمي
كالدارجي ،كاألصكات المتعددة كالجكقة كغيرىا.
كىذ ما أكده د .صبلح فضؿ بقكلو :ألنو أساسان قد أسمب الػدراما ،أم منحيػا أبعػادان
تعبيرية لـ تكد تعرفيا بيذه الكثافة المنتظمة لغة الشعر العربي قبمو(.)4
فإف معرفة طبيعة الدراما ،كفيـ مبادئيا كتقنياتيا األساسية كالقػدرة عمػى التفكيػر بيػا
()5

كالحػػديث عنيػػا أصػػبحت ضػػركرية جػػدان فػػي عالمنػػا

لػػذلؾ ددمػػت الػػدراما بكصػػفيا تقنيػػة

اتصاؿ بيف البشر مرحمة تطكر جديدة كؿ الجدة تتسـ بفىمية حقيقية معيشة(.)6
كالكاضي مف السابؽ أف الدراما كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ ،ليا دكر بػارز فػي تقػدـ
المجتمعات عمى المستكيات المدتمفة كالمتعددة.

) (1إسمف ،مارتف ،تشريي الدراما ،ترجمة أسامة منزلجي ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،ط ،1987 ،1ص20

) (2رجػػب ،صػػالي ،التشػػكيؿ الػػدرامي فػػي شػػعر سػػميي القاسػػـ ،رسػػالة دكتػػكراه (غيػػر منشػػكرة) جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة،
 ،2008ص.8
) (3الشعر العربي المعاصر ،مرجع سابؽ ،ص.284
) (4فضؿ ،صبلح ،أساليب الشعرية المعاصرة ،دار قبا لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،1998 ،ص.121
) (5إسمف ،مارتف ،تشريي الدراما ،مرجع سابؽ ص.13
) (6المرجع السابؽ ،الصفحة نفسيا.
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ب -عبقة الدراما بالشعر:
يعػػد الفػػف الػػدرامي مػػف أقػػدـ الفنػػكف األدائيػػة التػػي عرفيػػا اإلنسػػاف كأنبميػػا جميعػان ،كال
يكػػكف المػػر مبالغػػان إذا قػػاؿ إنػػو أيض ػان أصػػعب الفنػػكف التػػي مارسػػيا اإلنسػػاف حتػػى اآلف،
صػػحيي أف بعػػض الفنػػكف الحديثػػة نسػػبيان عمػػى األقػػؿ مثػػؿ الباليػػو كاألكب ػ ار تع ػد فنكن ػان أكثػػر
صعكبة ،مف ناحية التفليؼ كاألداة ،ثـ إنيا أكثر تركيبان منيا كيحتاج إلى أكثر مػف مكىبػة،
لكف تمؾ الفنكف كاف كانت تتشابو في أكثر مف مظير مػف مظػاىر األداة مػع الفػف الػدرامي
فإنيا في الكاقع تدتمؼ عنيا في أكثر مف جانب ،أىميػا أنيػا فنػكف غيػر جماىريػة ،بمعنػى
أنيا ال تبلقي نفس اإلقباؿ الجماىيرم الذم يمقاه الفف الدرامي(.)1
لقد ارتبطت الدراما ،عبر تاريديا الطكيؿ بمجمكعة مػف المفػاىيـ كالشػركط كالسػنف،
التػػي تفػػاكت كتٌابيػػا فػػي درجػػة االلت ػزاـ بيػػا ،كجػػذب انتبػػاه الجميػػكر ،كدمػػؽ االىتمػػاـ لديػػو،
كاثارة التكقعات ،كاشتراط عمػى الفعػؿ الػدرامي أف يبػدك مقتربػان ركيػدان إلػى اليػدؼ ،لكػف دكف
الكصػػكؿ إليػػو تمام ػان قبػػؿ النيايػػة ،كقبػػؿ كػػؿ شػػي البػػد مػػف تغييػػر مسػػتمر لػػكتيرة السػػرعة
كاإليقاع فالرتابة كفيمة بإضعاؼ االنتباه إثارة الممؿ(.)2
بػؿ إننػػا نبلحػػظ أف بعػػض الفنػػكف األدائيػػة القديمػة قػػد تغيػػرت أسػػما ىا الفنيػػة بعػد أف
تغير مضمكنيا كقالبيا الفنػي ،فعنػد اليكنػاف القػدما مػثبلن كػاف الشػعر المسػرحي ينقسػـ إلػى
قسػػميف :التراجيػػديا كالككميػػديا ،ككانػػت األكلػػى (المفسػػاة) تسػػتمد مكض ػكعاتيا مػػف أسػػاطير
اآلليػػة الكثنيػػة ،أك مػػف حيػػاة الممػػكؾ كاألبطػػاؿ ،كيقػػكـ الصػراع فييػػا بػػيف بطميػػا كبػػيف القػػدر
في أغمب األحيػاف ،عمػى نحػك مػا نػرل فػي مفسػاة أكديػب ممكػان لسػكفككميس إذ يطػارد القػدر
أكديب بعد أف قضت عميو اآللية الظالمة أف يقتؿ أباه كيتزكج مف أمو(.)3

) (1حمكدة ،عبد العزيز ،البنا الدرامي ،الييئة العامة المصرية ،القاىرة1998 ،ـ ،ص.11
) (2اسمف ،مارتف ،تشريي الدراما مرجع سابؽ ،ص.24
) (3مندكر ،محمد ،األدب كفنكنو ،اإلدارة العامة لمنشر ،القاىرة ،ط ،2005 ،5ص.16
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ففسمكب الػدراما عمكمػان يسػتمد مبلمحػو الجكىريػة مػف طبيعػة المسػرح كعرضػو ،ممػا
يكجػػب عمػػى أم شػػاعر يػػكد ددػػكؿ المجػػاؿ الػػدرامي أف يكتسػػب أكالن معرفػػة دقيقػػة مكسػػعة
بالكسائؿ الدرامية كاألدكات المسرحية ،ألف المسرح يصمي ألنكاع كثيرة مف الشػعر فالقطعػة
االجتماعيػػة الحديثػػة التػػي يعػػد الح ػكار فييػػا كػػؿ شػػي ليسػػت أقػػؿ صػػبلحية لمعػػرض مػػف
األكب ػ ار الغنائيػػة التػػي ال يقػػكـ الح ػكار بالػػدكر نفسػػو ،كبػػالرغـ مػػف االدػػتبلؼ البػػيف مػػف ىػػذا
المنظػكر بػػيف مػا ىػػك مسػػرحي كمػا ىػػك د ارمػػي ،فإنػو البػػد مػػف م ارعػاة طبيعػػة ظػػركؼ األدا
المسػػػرحي عنػ ػػد تحديػ ػػد الدػ ػكاص الممي ػ ػزة لؤلسػ ػػمكب الػ ػػدرامي ،كى ػػك أسػ ػػمكب تحػ ػػدده البنيػ ػػة
الفض ػػائية ،فالش ػػاعر ال ػػدرامي يجتي ػػد ف ػػي تنظ ػػيـ جمي ػػع الجزئي ػػات لتند ػػرط ف ػػي ع ػػالـ كاع
كشامؿ( .)1فيجب عمى الشاعر الدرامي أف يككف متمتعان بثقافة كاسعة كمتعددة.
يعبر عف ذاتو منذ أف كعى كجكده ،كبدأ يفيـ كاقعػو كيتطمػع إلػى
حاكؿ اإلنساف أف ٌ

حيػػاة أفضػػؿ غيػػر قائمػػة عمػػى الحػػدث كالتدمػػيف كالغيبيػػات ،كمػػر التعبيػػر عػػف الػػذات ،مػػف
دػػبلؿ الكاقػػع كالحيػػاة بػػفدكار سػػاذجة اسػػتغرقت قركنػان طكيمػة حتػػى اسػػتقاـ فنػان ،كتطػػكر الفػػف
بفشػػكاؿ كأن ػكاع كد ارسػػات كمكاىػػب حتػػى اقتػػرف بػػالمعنى الكاسػػع لمػػدراما أك الػػركح الػػدرامي
بانطكا أم عمؿ فني ،رسمان كشع انر كنحتان ،عمى حػدث كصػراع كىػدؼ دكف انسػيابية تفقػده
معنػػاه ككظيفتػػو(.)2إذف الػػدراما لػػـ تػػفت فػػي ليمػػة كضػػحاىا بػػؿ جػػا ت بعػػد عنػػا طكيػػؿ مػػف
الكقت.
فػارتبط األدب بفشػػكالو المدتمفػػة ،بحركػػة المجتمػػع اإلنسػػاني؛ بحسػػبانو ظػػاىرة فنيػػة،
كقػػد أدل ىػػذا االرتبػػاط العميػػؽ الجػػذكر بػػالنفس اإلنسػػانية إلػػى ظيػػكر اتجاىػػات كفمسػػفات
متباينػ ػػة فػ ػػي تحديػ ػػد أبعػ ػػاد التجربػ ػػة األدبيػ ػػة :ماىيتيػ ػػا ،دصكصػ ػػيتيا األسػ ػػمكبية ،حركتيػ ػػا،

) (1فضؿ ،صبلح ،عمـ األسمكب مبادئو كاج ار اتو ،ط ،2الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،1985 ،ص.257
) (2الدياط ،جبلؿ ،األصكؿ الدرامية في الشعر العربي ،دار الرشيد لمنشر( ،د.ت) ،العراؽ ،1982 ،ص.11
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ديمكمتيػػا ،كاقعيتيػػا ،أصػػالتيا ،قػػدرتيا فػػي التعبيػػر عػػف ىمػػكـ اإلنسػػاف كفك ػره كطمكحػػو فػػي
حقب حضارية متباعدة كمتكازية كمتعاصر(.)1
إف الظ ػػركؼ االجتماعي ػػة كالسياس ػػية كاالقتص ػػادية الت ػػي س ػػادت أكركب ػػا بع ػػد الث ػػكرة
ػار جديػػدة
الفرنسػػية ،أ ازلػػت مفػػاىيـ كنظمػان كتقاليػػد  ،كأحمػػت محميػػا فمسػػفات كمدترعػػات كأفكػ ان
عمػػى المسػػتكيات جميع ػان ،كمنيػػا المسػػتكل الػػدرامي( .)2فاجتمعػػت بعػػض الظػػركؼ المدتمفػػة
حتى كصمت إلى المستكل الدرامي.
كيشغؿ الشعر الدرامي حي انز كاسعان بيف األجناس الشعرية األدػرل ،إنػو أكمػؿ أنػكاع
الشػعر أك أنػو شػعر الشػعر ،يجمػع بػيف العػالميف الظػاىر كالبػاطف ،فيمثػؿ التػاري كالطبيعػة
كالنفس كال يزدىر إال في أرقى الشعكب حضارة(.)3
كلـ تقؼ النيضة العربية الحديثة مف الدراما كالتمثيؿ كالمسرح بعيدان عػف ىػذا الفكػر
النظػػرم ،كانمػػا سػػمكت التطػػكير لمفػػرؽ التمثيميػػة الشػػعبية؛ ليفدػػذ التمثيػػؿ عنػػدنا فػػي النصػػؼ
الثاني مف القرف التاسع عشر الشكؿ المنظـ كالراقي الذم يحاكي المسرح األكركبي(.)4
أدػذ الشػػعر العربػػي يتطػػكر فػي القػػرف العشػريف تطػػك انر ممحكظػان نحػػك المػػنيج الػػدرامي
كلػػيس المقصػػكد بػػذلؾ (كتابػػة أعمػػاؿ دراميػػة شػػعرية كمسػػرحيات شػػكقي مػػثبلن ،فالمسػػرحية
عمؿ درامي بالضركرة  ،سكا أكتبت شع انر أـ نث انر؛ كانما تطكر القصيدة العربيػة ذاتيػا مػف
الغنائي ػػة الصػػػرؼ كم ػػف داص ػػة التجريػػػد إلػػػى الغنائي ػػة الفكري ػػة الت ػػي تتمث ػػؿ ف ػػي القص ػػيدة
الدرامية(.)5

) (1س .ك .داكسف ،الدراما كالدرامية ،ترجمة صادؽ الدميمي ،منشكرات عكيدات ،ط،2باريس1989،ـ،ص.5
) (2ترحيني ،فايز ،الدراما كمذاىب األدب (مرجع سابؽ) ،ص.125
) (3إسماعيؿ ،عز الديف ،الشعر العربي المعاصر ،دار الفكر العربي ،ط ،1القاىرة1967 ،ـ ،ص284.
محمد ،الدراما التاريدية كتحديات الكاقع المعاصر،ط ،1مكتبة الشركؽ الدكلية ،القاىرة ،2005 ،ص.16
) (4عمارةٌ ،
) (5إسماعيؿ ،عز الديف ،الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية ،ص..282
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إذف فالقص ػػيدة العربي ػػة الحديث ػػة تتج ػػو إل ػػى الدرامي ػػة بش ػػكؿ كاض ػػي كممم ػػكس ،ف ػػي
مضمكنيا الشعكرم كالنفسي كفي بنائيا الفني.
كينتمي كثير مػف مصػطمحات السػرد الحديثػة إلػى المصػطمحات الدراميػة ذاتيػا التػي
صػػاغيا أرسػػطك فػػي كتابػػو فػػف الشػػعر كىػػذه إشػػارة إلػػى أف الػػدراما فػػي ىػػذا العصػػر لػػـ تعػػد
حكػ انر عمػػى الفػػف الػػدرامي بػػؿ نجػػد العديػػد مػػف الد ارسػػات تحمػػؿ عنػػاكيف الدراميػػة فػػي الشػػعر
كالمكسيقى كالسرد كغيرىا(.)1
كىك ػػذا ،أص ػػبي بن ػػا ى ػػذه القص ػػيدة عم ػػى ق ػػدر م ػػف التركي ػػب كالتعقي ػػد؛ األم ػػر ال ػػذم
يقتضي مف قارئيػا نكعػان مػف الثقافػة األدبيػة الفنيػة الكاسػعة التػي ال تقػؼ عنػد حػدكد اإللمػاـ
بالتقاليػػد الشػػعرية المكركثػػة ،كال حتػػى بالتقاليػػد األدبيػػة العامػػة التػػي تحكػػـ األجنػػاس الشػػعرية
كالنثرية عمى السكا مف مسرحية كركاية كقصة إلى جانب القصيدة(.)2
فمجػػك الشػػاعر الحػػديث إذف إلػػى مثػػؿ ىػػذا المركػػب المعقػػد ،كاسػػتددامو لمثػػؿ ىػػذه
األدكات كالتقانات الغريبة ليس نكعان مف الحذلقة الفنية ،كانما ىػك اسػتجابة لضػركرة التعبيػر
عف الر ية الشعرية الحديثة التي لـ تعد ديطان شعكريان بسيطان ككاضحان ،بؿ أصبحت نسيجان
شػػعكريان متش ػػابؾ الديػػكط ،س ػػداه كلحمت ػػو مػ ػزيج غري ػػب م ػػف المشػػاعر كاألحاس ػػيس كال ػػر ل
المتشابكة المعقدة(.)3
فالشػػاعر الػػذم يريػػد أف يكظػػؼ الػػدراما فػػي قصػػائده يجػػب عميػػو أف يتديػػؿ األحػػداث
بكػػؿ تفصػػيبلتيا كفنيػػا ماثمػػة أمػػاـ ناظريػػو ،حتػػى يػػتمكف مػػف كشػػؼ مػػا يحتمػػؿ كقكعػػو مػػف
تناقضػػات ،كأف يػػددؿ فػػي إىػػاب شدصػػياتو المتعػػددة كالمدتمفػػة ،كػػي يسػػتطيع التعبيػػر عػػف

) (1عمقـ ،صبحة أحمد ،تدادؿ األجناس األدبية في الركاية العربية (الركاية الدرامية نمكذجان) ،ص.39

) (2زايد ،عشرم عمي ،عف بنا القصيدة العربية الحديثة  ،ط ،4مكتبة الشباب  ،القاىرة  ،1995 ،ص.26
) (3المرجع السابؽ ،الصفحة نفسيا.
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انفعاالتيا المتباينة تعبي انر صحيحان()1؛ ألف المبالغة في استدداـ العناصر الدراميػة تقمػؿ مػف
قيمة البنا الدرامي.
إف اسػػتعانة الشػػع ار العػػرب المعاصػريف بالبنػا الػػدرامي ،كمككناتػػو األساسػػية غػػدت
ظاىرة شائعة لدل كثير منيـ مف أمثاؿ :بدر شاكر السػياب كعبػد الكىػاب البيػاتي كصػبلح
عبػ ػػد الصػ ػػبكر كمحمػ ػػكد دركيػ ػػش كغيػ ػػرىـ ،لػ ػػذا يعػ ػػد الشػ ػػاعر يبمنػ ػػد الحيػ ػػدرم أحػ ػػد الشػ ػػع ار

المحػدثيف الػػذيف لجػػفكا إلػى تكظيػػؼ ىػػذا البنػا فػػي شػػعره ،كيتجمػى ذلػػؾ فػػي عػدد غيػػر قميػػؿ
مف دكاكينو الشعرية.
سنس ػػعى ف ػػي ى ػػذا البح ػػث إل ػػى اس ػػتجبل العناص ػػر الدرامي ػػة المكج ػػكد ف ػػي النس ػػيج
الشػػعرم عنػػد بمنػػد الحيػػدرم عػػف طريػػؽ البحػػث فػػي مبلمػػي الػػدراما ،مػػف شدصػػيات كح ػكار
كصػ ػراع كحكاي ػػة كجكق ػػة كم ػػا ش ػػابو ذل ػػؾ م ػػف ى ػػذه العناص ػػر الميم ػػة ف ػػي البن ػػا ال ػػدرامي،
كنكضي كيؼ كظؼ الشاعر ىذه التقنيات الدرامية كدمجيا في دطابو الشعرم الفني.

) (1أرسطك طاليس ،فف الشعر ،مرجع سابؽ ،ص.37
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الشخصية الدرامية في شعر بمند الحيدري
كينقسـ إلى مبحثيف:

المبحث األول :شـخـصـيــة الــقــنــاع.
-1

الشخصية األسطورية.

-5

الشخصية الدينية.

-3

الشخصية التاريخية.

-4

الشخصية األدبية.

-5

الشخصية الشعبية.

المبحث الثاني :شــخـصـيــات عــامــة.
-1

شخصية األم

-5

شخصية األب

-3

شخصية الجد

-4

شخصية االبن

-5

شخصية المحبوبة

-6

شخصية الصديق

37

مدخل:
ػر مػػف أىػػـ العناصػػر التػػي يقػػكـ عمييػػا البنػػا الػػدرامي،
تعػػد الشدصػػية الدراميػػة عنصػ ان
كالشدصيات ىي التي تقكد الفعؿ (الحركة) ،كت جج الصراع كتحػدث الػذركات ،كىػي تمثػؿ
المح ػػكر األساس ػػي ال ػػذم ترتك ػػز عمي ػػو البن ػػى الدرامي ػػة م ػػف ح ػكار كصػ ػراع كم ػػا ش ػػابو ذل ػػؾ،
كيعػػرؼ الػػدكتكر إب ػراىيـ حمػػادة الشدصػػية بفنيػػا" :الكاحػػد مػػف النػػاس الػػذم يػ دم األحػػداث
الدراميػ ػػة المكتكبػ ػػة أك عمػ ػػى المسػ ػػرح فػ ػػي صػ ػػكرة الممثمػ ػػيف"( .)1كيػ ػػذىب إلػ ػػى أف عنصػ ػػر
الشدصية ىك المقكد الػذم مػف دبللػو تسػير األحػداث ،كىػي الحامػؿ لكػؿ تفصػيبلت البنػا
الدرامي ،فيي تكشؼ عف الفكرة األساسية ،كنتعػرؼ مػف دبلليػا عػف الجػك العػاـ بالكصػكؿ
إلى لحظة الصراع أك ما يسمى بمحظة التنكير.
ف ػػإف نج ػػاح الش ػػاعر ف ػػي تحمي ػػؿ ى ػػذه الشدص ػػية م ػػا يري ػػد م ػػف أفك ػػار كمكاق ػػؼ بم ػػا
يتناسب مع قدراتيا التي رسميا ليا ،ىك الفيصؿ في ىذا المكضكع(.)2
كالكات ػػب يدم ػػؽ أشداص ػػو ،مس ػػتكحيان ف ػػي دمقي ػػـ الكاق ػػع  ،مس ػػتعينان بالتج ػػارب الت ػػي
عاناىا ىك أك لحظيا ،كىك يعرؼ كؿ شي عنيـ ،كلكنو ال يفضي بكػؿ شػي  ،فػبل يصػي
أف يذكر تفصيبلت الحياة اليكمية إذا كانت ال تمت بصػمة إلػى فكػرة القصػة ،كال تػدؿ عمػى
الحال ػػة النفس ػػية ألشداص ػػو أك عم ػػى الع ػػادات كالتقالي ػػد ذات الس ػػمطاف ف ػػي المجتم ػػع ،كذل ػػؾ
كالتفصيبلت التي تمت بصمة إلػى مجػرد طعػاـ أك شػراب أـ نػكـ أك مػرض لػـ يكػف لػو أثػر
في تطػكير القصػة كمػا إلػى ذلػؾ مػف أمػكر الحيػاة التافيػة التػي تشػغؿ عػادة جػز ان مػف كاقػع
حياة الفرد(.)3

) (1حمادة ،إبراىيـ ،معجـ المصطمحات الدرامية كالمسرحية ،ص.155
) (2الحاج ،فكزم ،التشديص في القصيدة الغندرامية ،قػ ار ة نقديػة فػي شػعر أمػؿ دنقػؿ ،مجمػة جامعػة النجػاح لؤلبحػاث،
مج(2000 ،)14ـ ،ص.361
) (3ىبلؿ ،محمد غنيمي ،النقد األدبي الحديث ،نيضة مصر لمطباعة كالنشر ،ط ،6القاىرة ،2005 ،ص.528
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كنعتقػػد دائم ػان أف الكاتػػب لكػػي يمػػني أشداصػػو حػػؽ الحيػػاة عميػػو أال يقتصػػر عمػػى
تصػػكير القػػكل الغريزيػػة الغامضػػة ،كالػػكعي الفػػردم المطمػػؽ ،كانمػػا مجػػكز لػػو ذلػػؾ التصػػكير
في ظؿ الكعي اإلنساني ،كمنطؽ المجتمع كالبيئة ،كميما يكف اإلنساف حيكانان فيػك "حيػكاف
مدني"(.)1
ىك ىج ىد شاعرنا المعاصر رىػف تصػرفو ت ارثػان شػديد اٍل ًغنػي متنػكع المصػادر ،ففقبػؿ عمػى
ىذا التراث بنيـ ،يمتاح مف ينابيعو السدية أدكات يثرم بيا تجربتو الشعرية كيمنحيا شمكالن
ككمية كأصالة ،كفي نفس الكقت يكفر ليا أغنى الكسائؿ الفنيػة بالطاقػات اإليحائيػة كأكثرىػا
قدرة عمى تجسيد ىذه الترجمة كترجمتيا كنقميا إلى المتمقي(.)2
فػػي ضػػك ذلػػؾ يمكػػف أف نكشػػؼ أف الشػػاعر العربػػي المعاصػػر يمتمػػؾ قػػدرات أدبيػػة
كنقدية كاسعة ،ككسائؿ متعددة يستطيع مف دبلليا اث ار تجربتو الشعرية كيمنحيا الشمكؿ.
إذا كاف سمكؾ الشدصية كحديثيا مف الكسائؿ األكلى التي يستددميا الم لؼ لرسـ
الشدصػػية ،فػإف ىنػػاؾ كسػػائؿ أدػػرل تزيػػد مػػف كضػػكح تمػػؾ السػػمات أك تجعميػػا أكثػػر تركيبػان
كأقرب إلى طبيعة الشدصية اإلنسانية التي تستمد كجكدىا مف عبلقاتيا بغيرىا مف النػاس،
فقد يستطيع الم لؼ أف يبرز بعض مبلمػي الشدصػية أك يبػيف بعػض مػا فييػا مػف تنػاقض
مػػف دػػبلؿ حػػديث الشدصػػيات األدػػرل عنيػػا كسػػمككيا ،كنحكىػػا كال شػػؾ أف ىػػذا الحػػديث
كذلػػؾ السػػمكؾ قػػد يدتمفػػاف حسػػب عبلقػػة تمػػؾ الشدصػػيات بالشدصػػية المرسػػكمة كحسػػب
المكقؼ تمؾ الشدصيات مما ت مف بو الشدصية نت قيـ أك ما تبدم مف سمكؾ(.)3
كلمشدصػػية الدراميػػة أن ػكاع تتصػػؿ بسػػماتيا ،فمنيػػا مػػا يتصػػؿ بػػالطبع كالشدصػػية
الفػػاترة أك الحػػادة أك السػػكداكية ،كمنيػػا مػػا يتصػػؿ بػػالنكاحي النفسػػية ،كالشدصػػية االنطكائيػػة
) )1ىبلؿ ،محمد غنيمي ،النقد األدبي الحديث ،مرجع سابؽ ،ص.527
) (2ازيػػد ،عمػػي عشػػرم ،اسػػتدعا الشدصػػيات التراثيػػة فػػي الشػػعر العربػػي المعاصػػر ،دار الفكػػر العربػػي ،ط ،1القػػاىرة،
1997ـ ،ص.73
) (3القط ،عبد القادر ،مف فنكف األدب (المسرحية) ،دار النيضة العربية لمنشر( ،د.ط) ،1978 ،بيركت ،ص.22
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تميػ ػػز إنسػ ػػانان مػ ػػف طدػ ػػر عػ ػػف
كاالنبسػ ػػاطية كالسػ ػػادية ،كمنيػ ػػا مػ ػػا يتصػ ػػؿ بالسػ ػػمات التػ ػػي ٌ
طدر(ص ػػادؽ ،ك ػػاذب ،طم ػػيف ،د ػػائف ،)...،كمني ػػا شدص ػػية بس ػػيطة ال تيظي ػػر ٌإال داص ػػية

كاحػػدة مػػف دائصػػيا الدراميػػة ،أك شدصػػية مركبػػة تظيػػر داصػػتيف أك أكثػػر مػػف الد ػكاص
المتعارضة(.)1
كالشػ ػػاعر العربػ ػػي المعاصػ ػػر حػ ػػيف يكظػ ػػؼ شدصػ ػػية تراثيػ ػػة ،فإنػ ػػو ال يكظػ ػػؼ مػ ػػف
مبلمحيا إال مػا يػتبل ـ كطبيعػة التجربػة التػي يريػد التعبيػر عنيػا مػف دػبلؿ ىػذه الشدصػية
كيصؼ مراحؿ تكظيؼ الشدصية في التجربة الشعرية بفنيا تمر بثبلث مراحؿ:
 -1ادتيار ما يتناسب مع تجربة الشاعر مف مبلمي ىذه الشدصية.
 -2تفكيؿ ىذه المبلمي تفكيبلن داصان يبلئـ طبيعة التجربة.
 -3إدفػػا األبعػػاد المعاص ػرة لتجربػػة الشػػاعر عمػػى ىػػذه المبلمػػي أك التعبيػػر عػػف ىػػذه
األبعاد المعاصرة مف دبلؿ ىذه المبلمي بعد تفكيميا(.)2
إف ادتيػار األقنعػػة دادػػؿ العمػػؿ األدبػػي ال يػتـ بشػػكؿ عفػػكم كال عشػكائي ،كانمػػا يػػتـ
و
دقيقة كر و
و
و
اضحة مبلئمة ليذا العمؿ األدبي ،فالمبدع يحػاكؿ أف يبحػث عػف
ية ك
عممية
كفؽ
نقاط التقا بينو كبيف نماذجو ،كالشاعر بمند الحيدرم كفٌػؽ إلػى حػد كبيػر فػي اسػتدداـ ىػذه
الشدصيات ،ككانت مبلئمة لممكاقؼ.
تعػػد تقنيػػة القنػػاع مػػف الكسػػائؿ البػػارزة كالمميػزة التػػي يمتػػاز بيػػا شػػعر بمنػػد الحيػػدرم،
كعػػف طريقيػػا كػػاف يػػتكمـ عػػف كػػؿ مػػا جاشػػت بػػو نفسػػو كمشػػاعره ،كمػػف ثػػـ تفري ػ ىمكمػػو
كتعكيض الكبت الذم يعاني منو ،فالتناقضات التي كانت تدكر حكؿ الشاعر كالتي سػادت
المجتمع كىي ال تدفي عمى القارئ كاف ليا تفثير كبير في شاعرنا ،كعميو فقد أثػرت تػفثي انر

) (1رضػػا ،حس ػػيف ارم ػػز ،الػػدراما ب ػػيف النظري ػػة كالتطبيػػؽ ،الم سس ػػة العربي ػػة لمد ارسػػات كالنش ػػر ،بي ػػركت ،ط،1972 ،1
ص.352-351
) (2زايد ،عمي عشرم ،استدعا الشدصيات ،مرجع سابؽ ،ص.190
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مباش انر في أسػمكبو كفػي كتابػة قصػائده ،كىػذا مػا دفعنػي إلػى أف أرٌكػز عمػى ىػذه التقنيػة فػي
ىذا البحث.

المبحث األول
شـخـصـــيـــة الــقـنـــــــــــاع
تع ػػد تقني ػػة القن ػػاع م ػػف التقني ػػات الت ػػي ك ػػاف لي ػػا حض ػػكر كاس ػػع ف ػػي الش ػػعر العرب ػػي
المعاص ػػر ،إذ ب ػػدأت ى ػػذه التقني ػػة ب ػػالظيكر م ػػع تبم ػػكر حرك ػػة الش ػػعر الح ػػديث عم ػػى أي ػػدم
العػػرب الحػػداثييف مػػف أمثػػاؿ الشػػاعر بػػدر شػػاكر السػػياب ك بمنػػد الحيػػدرم كعبػػد

الشػػع ار

الكىاب البياتي كنازؾ المبلئكة كأدكنيس كأمؿ دنقؿ كصبلح عبد الصبكر كمحمػكد دركيػش
كغيرىـ مف الركاد.
كجا في لسػاف العػرب عػف مفيػكـ القنػاع :ىػك مػا تغطػي بػو المػرأة أرسػيا مػف ثػكب
كغيره(.)1
فالقناع ىك االسـ الذم يتحدث مف دبللػو الشػاعر عػف نفسػو متجػردان مػف ذاتيتػو(،)2
كيعرفو الدكتكر إحساف عباس بفنو ":مجػرد شدصػية تاريديػة يدتبػش الشػاعر ك ار ىػا ليعبػر
عف مكقؼ يريده ،أك يحاكـ نقائص العصر الحديث مػف دبلليػا"( )3كالقنػاع ىػك كسػيمة فنيػة
لجف إلييا الشع ار لمتعبيػر عػف تجػاربيـ بصػكرة غيػر مباشػرة ،أك تقنيػة مسػتحدثة فػي الشػعر
العرب ػػي المعاص ػػر ،ش ػػاع اس ػػتدداميا من ػػذ س ػػتينيات الق ػػرف العشػ ػريف بت ػػفثير الش ػػعر الغرب ػػي
المعاص ػػر كتقنيات ػػو المس ػػتحدثة لمتدفي ػػؼ م ػػف ح ػػدة الغنائي ػػة كالمباشػ ػرة ف ػػي الش ػػعر ،كذل ػػؾ
لمحػديث مػػف دػػبلؿ شدصػػية تراثيػػة عػػف تجربػة معاصػرة ،بضػػمير المػػتكمـ ،كىنػػا ينػػدمج فػػي

) (1ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة قنع.
) (2البياتي ،عبد الكىاب ،تجربتي الشعرية ،ط ،1منشكرات نزار قباني ،بيركت1968 ،ـ ،ص.34
) (3عباس ،إحساف ،اتجاىات الشعر العربي المعاصر ،الككيت1978 ،ـ ،ص.154
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يعب ػػر الش ػػاعر م ػػف
القص ػػيدة ص ػػكتاف ص ػػكت الش ػػاعر م ػػف د ػػبلؿ ص ػػكت الشدص ػػية الت ػػي ٌ

دبلليا(.)1

كي ػ ػػرل د .ج ػ ػػابر عص ػ ػػفكر أف القن ػ ػػاع يتح ػ ػػدث الشػ ػػاعر م ػ ػػف دبلل ػ ػػو ع ػ ػػف شػ ػ ػكاغمو
()2

كىمكمػػو

فالقنػػاع لػػيس اسػػتدداـ صػػكت فػػكؽ صػػكت ،كلػػيس اسػػتبداؿ صػػكت بصػػكت ،كال

يمكػػف أف يكػػكف ىنػػاؾ تطػػابؽ بػػيف صػػكت الشػػاعر كصػػكت الشدصػػية ،لكػػف نجػػد صػػكت
ثالث ناتج عف التقا الصكتيف كانسجاميما بحيث يصبحاف كيانان جديدان كمػا يقػكؿ د .عمػي
عشرم زايد" بحيث يصبي الشاعر كالشدصية كيانان جديدان"(.)3
كالقن ػ ػػاع" :رم ػ ػػز يتد ػ ػػذه الش ػ ػػاعر العرب ػ ػػي المعاص ػ ػػر ،ليض ػ ػػفي عم ػ ػػى ص ػ ػػكتو نبػ ػ ػرة
مكضػػكعية ،شػػبو محايػػدة تنػػفل عػػف التػػدفؽ المباشػػر لمػػذات ،دكف أف يدفػػي الرمػػز المنظػػكر
الػػذم يحػػدد مكقػػؼ الشػػاعر مػػف عص ػره .كغالب ػان مػػا يتمثػػؿ رمػػز القنػػاع فػػي شدصػػية مػػف
الشدصػػيات ،تنطػػؽ القصػػيدة صػػكتيا ،كتقػػدميا تقػػديمان متمي ػ انز ،يكشػػؼ ىػػذه الشدصػػية فػػي
مكاقفيا أك ىكاجسيا أك تفمبلتيا ،أك عبلقتيا بغيرىا"(.)4
كنبلح ػػظ مػ ػػف التعريف ػػات السػ ػػابقة لمقنػ ػػاع كدكره ف ػػي البنػ ػػا ال ػػدرامي أف القنػ ػػاع مػ ػػف
التقانػػات التػػي اىػػتـ بيػػا الشػػع ار المعاصػػركف ،حيػػث يسػػتدعي الشػػاعر شدصػػية غالب ػان مػػا
تككف تراثية يتحدث باسميا كمف دبلليا كؿ ما يريده ،كليذه التقنيػة دكر كاسػع فػي معالجػة
قضايا المجتمع؛ ليذا لقي القناع اىتماـ مف الشع ار كالكتٌاب.
فاحتمػػت كممػػة (ت ػراث) فػػي الثقافػػة العربيػػة مكانػػة مرمكقػػة كذلػػؾ مػػا لمت ػراث العربػػي
بكافة أشكالو كأنكاعو مف أىمية كبيػرة ،فيػك ماضػي األمػة العريػؽ كأصػالتو المشػرفة ،فكممػا

) )1عزاـ ،محمد ،قصيدة القناع في الشعر السكرم المعاصر.
.ttp://www.startimes.com/f.aspx?t=14522426
) (2عصفكر ،جابر ،أقنعة الشعر المعاصر ،مجمة فصكؿ ،ع( ،)4ص1981 ،125ـ.
) (3زايد ،عمي عشرم ،استدعا الشدصيات التراثية( ،مرجع سابؽ) ،ص.262
) (4شعت ،أحمد جبر ،األسطكرة في الشعر الفمسطيني المعاصر ،رسالة دكتكراه( ،منشكرة) ،ط ،1غزة2002،ـ.
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نجد إنسانان عربيان يتدمى عف تراثو كال يفتدر بو ،ألف ذلؾ أمر ليس مف شيمو ،بؿ نجػد أف
العػػرب قػػد اىتم ػكا بػػالتراث العربػػي اىتمام ػان كبي ػ انر ككضػػعكه فػػي مي ػزاف حيػػاتيـ ،كعمم ػكا عمػػى
تكعيػة األجيػػاؿ الجديػدة بع ارقػػة ىػػذا التػراث ،ككػػاف مػف أىػػـ كسػػائؿ االىتمػاـ بػػالتراث العربػػي
العمػػؿ عمػػى تكظيفػػو فػػي األدب بكافػػة ألكانػػو كأجناسػػو فػػي الركايػػة كالمسػػرح كالشػػعر ،كنظػ انر
لمكانة الشعر البارز بيف سائر ألكاف اآلداب األدرل ،فقد حظي الشعر العربي بشتى ألكاف
التراث(.)1
كقػػد أصػػبي تكظيػػؼ التػراث عبلمػػة مميػزة فػػي شػػعرنا الحػػديث كنحػػف عنػػدما نتحػػدث
عنػػو ال نتحػػدث عػػف عػػادات كتقاليػػد جامػػدة مكركثػػة ،بػػؿ عػػف ذاكػرة حيػػة فػػي نفكسػػنا ،تػػكقظ
فينا األصػالة ،كفػي شػعرائنا اإلبػداع ،فيكظػؼ الشػع ار ىػذا المػكركث فػي شػعرىـ ،ليحػافظكا
عمى الماضي كيكقظكا في الحاضر جذكة األمؿ ،لممحافظة عمى الفكر كالثقافة كاليكية(.)2
كالكاقع إف صمة الشعر باألسطكرة قديمة ،فالشعر كليد األسطكرة ،نشف في أحضانيا
كترعرع بيف مرابعيػا ،كىػي التػي تشػكؿ مصػدر انبثاقػو تاريديػان ،إذ تبػرز قػدرتيا المػ ثر فػي
تحفيػػز الفنػػاف المبػػدع ،كامػػداده بطاقػػات ركحي ػػة ال ينتيػػي إشػػعاعيا ،كمػػا تمنحػػو المف ػػاىيـ
كاألنساؽ التػي يمكػف أف يبنػي األدب عمييػا ىياكمػو كأصػكلو ،كيسػتمد عمػى اإلثػارة كامػتبلؾ
السمطة السحرية(.)3
كتقكـ العبلقة بيف الشاعر كالتراث بمجرد أف يبدأ الشػاعر فػي كتابػة نكعػو الشػعرم،
ألنػػو يتنػػاص مػػع ىػػذا الت ػراث ابتػػدا ن مػػف المكركثػػات المغكيػػة كاألسػػمكبية كالمكسػػيقية كانتيػػا ن

بالقضايا كالمكضكعات التي تممؾ تطك انر ذاتيان كاجتماعيان عبر حمقات التاري (.)4
) (1ظاىر ،نادر ،تكظيؼ التراث في شعر معيف بسيسك ،2012 ،دنيا الكطف.
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/08/06/267585.html

) (2نػػدل  ،ديانػػا ماجػػد ،األسػػطكرة كالمػػكركث الشػػعبي فػػي شػػعر كليػػد سػػيؼ ،رسػػالة ماجسػػتير ،جامعػػة النجػػاح،2013 ،
ص.13
) (3فرام ،ىيرماف ،األدب كاألسطكرة ،ترجمة عبد الحميد شيحة ،مكتبة نيضة مصر1989 ،ـ ،ص.35-34
) (4عباس ،شريفة عثماف ،أدكات البنا الفني في شعر أمؿ دنقؿ ،رسالة ماجستير ،الدرطكـ.2009 ،
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إف الشػػاعر حينمػػا يبػػدأ عمميػػة التعبيػػر عػػف تجاربػػو كر يتػػو لممكاقػػؼ كلؤلشػػيا مػػف
حكلو ،ال يقدـ ىذه العبلقات كالركابط بفشكاليا الظاىرة أك السطحية كما ىي في الكاقع بػؿ
يمجف إلى أغكار نفسو البعيدة يستمد مف مدزكنيا الرمكز المتتابعة في المكاف كالزماف(.)1
كاتكػػا الشػػع ار عمػػى التػراث كاألسػػطكرة أمػ ٌػد األعمػػاؿ الدراميػػة بمنحنػػى شػػعرم جديػػد
يجم ػػع ب ػػيف بس ػػاطة الح ػػديث الي ػػكمي ال المغ ػػة الفدم ػػة المص ػػطنعة ،كاتس ػػاع احتػ ػكا الش ػػعر
لمتجػػارب الكبي ػرة كتعبي ػره عػػف شػػمكؿ ال حػػدكد لػػو ،كفػػي الت ػراث العربػػي منػػذ الجاىميػػة حتػػى
اآلف مج ػػاؿ بك ػػر ييغن ػػي أديم ػػة الش ػػع ار ف ػػي بح ػػثيـ ع ػػف أس ػػاليب درامي ػػة جدي ػػدة ،مم ػػا ح ػػدا
شع ار نا المحدثيف إلى ق ار ة األسػاطير العالميػة كالتنقيػب فػي التػراث القػديـ البتػداع أسػاليب

جديدة تكطش بتماسكيا كحبكيا كتركيب بنائيا(.)2
كالمػػتمعف فػػي دكاكي ػػف الش ػػاعر بمنػػد الحي ػػدرم يكتش ػػؼ أف عنصػػر الشدصػػية ش ػػيد
حضػػك انر كاسػػعان السػ ٌػيما شدصػػية القنػػاع ،كأف ال ٌشػػاعر كظػػؼ شدصػػية القنػػاع فػػي شػػعره فػػي

صػػكر متعػػددة ،كيمكػػف لمباحػػث أف يجػػد نمػػاذج مػػف شدصػػية القنػػاع فػػي كثيػػر مػػف أشػػعاره،

مثػػؿ شدصػػية القنػػاع األسػػطكرم كالتػػاريدي كالػػديني كاألدبػػي كالشػػعبي ،كسػػيتـ تناكليػػا عمػػى
النحك اآلتي:
 -1الشخصية األسطورية:
إف ثػ ار المعجػػـ األسػػطكرم الدػػاص بالشػػاعر نػػاتج مػػف أف المكقػػؼ األسػػطكرم فػػي
ص ػػميمو مكق ػػؼ ش ػػعرم ،ألن ػػو مكق ػػؼ صػ ػراع دائ ػػـ ب ػػيف اإلنس ػػاف كب ػػيف الكج ػػكد ،فالش ػػاعر
كصػػانع األسػػطكرة فػػي محاكلػػة متجػػددة إليجػػاد صػػيغة مبلئمػػة لمتكافػػؽ بينػػو كبػػيف المجتمػػع،
()3

كبينو كبيف قكانيف الطبيعة ،كبينو كبيف المطمؽ

فكثير ما نجد الصراع بفشػكالو المتعػددة،
ان

نجده بيف اإلنساف مع نفسو ،أك نجده مع الظركؼ المحيطة.
) (1إسماعيؿ ،عز الديف ،التفسير النفسي لؤلدب ،مكتبة غريب ،ط ،4د.ت ،ص.66
) (2األصكؿ الدرامية في الشعر العربي ،جبلؿ دياط( ،مرجع سابؽ) ،ص.30
) (3داككد ،أنس ،األسطكرة في الشعر العربي الحديث ،ط ،3دار المعارؼ ،القاىرة1992 ،ـ ،ص.41
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أ( -أسطورة أوديب) وقد وردت ىذه األسطورة في قصيدتين:
 -1قصيدة (أوديب).
 -5قصيدة (حوار عبر األبعاد الثبثة).
كىذه األسطكرة تتحدث عف مفساة إغريقية ،كيمثػؿ بطػؿ ىػذه المفسػاة (أكديػب) كىػك
ابف اليكس ممؾ طيبة كابف جككاستا المذيف تحدثت عنيمػا األسػاطير اليكنانيػة ،كبادتصػار
الركاية أف أكديب رماه كالده كىك طفؿ حيث يعكد رجبلن ليقتؿ كالده كيتزكج مف أمو كينجب
منيا كلديف كبنتيف دكف أف يعمـ بالحقيقة ،كعندما كشؼ الحقيقة التي ال يعرفيا ،قامت أمو
باالنتحار ،كألقى بنفسو في الغابات ليمكت ىناؾ(.)1
إف االنفتػػاح عمػػى الثقافػػات اإلنسػػانية ،بعػػد أف أصػػبي العػػالـ قريػػة صػػغيرة كأصػػبحت
االسػػتفادة مػػف التػراث العػػالمي ضػػركرم البػػد منػػو ألم شػػاعر عميػػؽ ،كىػػذا التػراث العػػالمي
ينتمي في مجممو إلى الفف الدرامي(.)2فاالنفتاح عمى تمؾ الثقافػات أصػبي ضػركريان لمشػاعر
المعاصر.
لقػد اىػتـ العديػػد مػف الكتٌػاب المسػػرحييف قػديمان كحػديثان بيػػذه األسػطكرة حيػث نجػػد أف
سكفككميس كتب قديمان مسػرحيتو المشػيكرة (أكديػب ممكػان) كمسػرحيتو الثانيػة أكديػب كككتػك،
ككانػػت مسػػرحياتو إليام ػان لمعديػػد مػػف الشػػع ار كالكتٌػػاب مثػػؿ تكفيػػؽ الحكػػيـ كالكسػػندر بػػكب،
كفركيد الذم صاغ منيا عقدة أكديب في عمـ النفس ،كغيرىـ(.)3

كبنا ن عمى ىذا استدعى الشاعر بمند الحيػدرم شدصػية أكديػب فػي نسػيجو الشػعرم

فػػي قصػػيدة(أكديب) إذ عمػػؿ الشػػاعر بمنػػد الحيػػدرم عمػػى اتدػػاذه قناع ػان لػػو ،لكػػي يتحػػدث
باسمو عف معاناتو كمفساتو التي عصفت بو في حياتو حيث يقكؿ بضمير الغائب:
يداه
كتصيي ٍ
) (1أنظر :إماـ ،إماـ عبد الفتاح إماـ ،معجـ ديانات كأساطير العالـ( ،مجمد  ،)3ص .52-50
) (2قميحة ،جابر ،التراث اإلنساني في شعر أمؿ دنقؿ ،دار ىجر لمطباعة كالنشر ،ط ،1الككيت.1992 ،
) (3السابؽ ،ص.52
45

عيناه
كتط هؿ عمى ليؿ
ٍ
كتغكر دطاه

كمتاه
أحبلـ سكدا ...
ٍ

يا ألؼ سما  ...أيف اهلل(.)1

ففػػي ىػػذا المقطػػع الشػػعرم يتحػػدث الشػػاعر بضػػمير الغائػػب متدػػذان شدصػػية أكديػػب
قناعان لو ،حيث يصؼ أكديب كىػك فػي حالػة صػعبة مػف المعانػاة كالقيػر كالعمػى ،فالشػاعر
يكظػػؼ األل ػكاف لمداللػػة عمػػى المكقػػؼ ،فاسػػتددـ المػػكف األسػػكد كىػػك رمػػز المعانػػاة كالظمػػـ
كالض ػػياع ،ك ػػذلؾ نج ػػده يس ػػتددـ أس ػػمكب التعبي ػػر ع ػػف الحال ػػة النفس ػػية ل ػػو ،كيق ػػكؿ بض ػػمير
المتكمـ:
ميجكر كالميؿ أنا ..
ه

ميجكر
كالصمت أنا
ٌ
ي

كىنا

قرب يدم
مؿ غدل
مقبكر
دنيام يدجى
ي

مبتكر
بيدا ربدا كندا
ي

كدىكر تتساقط ،تجرفيا أمكاهي
المغركر..
كأنا اإلنساف
ي

أغكر  ..أغكر
أغكر  ..ي
ي
ففيف اهلل(.)2

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.451
) (2المصدر السابؽ ،ص.451
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تكسؿ الشاعر لمتعبير عف معاناتو كطالمو بالصػكر الشػعرية المكحيػة مثػؿ( :ميجػكر
كعبػرت عػف تجربتػو الذاتيػة،
جسػدت طالمػو كأحاسيسػو ٌ
كالميؿ ،أنػا كالصػمت) كىػذه الصػكر ٌ

كقد ساىمت القيـ النغميػة فػي رسػـ تمػؾ الصػكر مثػؿ :تكػرار األصػكات كالحػركؼ الممػدكدة

كاإليقػػاع المطمػػؽ النػػاتج عػػف تك ػرار القافيػػة كال ػ ار المطمقػػة كصػػكت الشدصػػية كىػػك تبػػكح
بالمعانػػاة الكاشػػفة ألعماقػػو ،كىػػك يتقنػػع بفكديػػب ،يحمػػؿ ىػػـ الشػػاعر ،كىػػك فػػي قمػػة الشػػعكر
بالمفس ػػاة المتمثم ػػة ف ػػي حال ػػة الض ػػياع كالظم ػػـ ،نج ػػد الش ػػاعر يكظ ػػؼ ببراعت ػػو تقني ػػة الس ػػرد
كالحكاية لتجسيد حالة التشػرد القيػر كالضػياع ،كػذلؾ كظػؼ االسػتفياـ االسػتنكارم لكصػؼ
تدفؽ المشاعر كاألحاسيس التي تصدر مف الشاعر.
بالتقنع بفكديب ،كذلؾ لكجكد تشابو كبير بيف حياتو كحياة أكديب يقكؿ:
كيستمر الشاعر
ٌ
و
طه لك تدرم
أطكؿ رحبلتًي في صدرم
ما
ى
في عيني المبقكرة
رحبلت تمتد طكاؿ اليكـ
في اليقظة
في النكـ
الضحكة تغفك في صدرم
ال ٌ
سرم
الرغبة س انر في ٌ
ال ٌ

سرم
كاستقمت س انر في ٌ
الصكرةي
ال ٌ

الرحمة لمفجر(.)1
ه
درب في ٌ

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.455-454
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جسػػد ذلػػؾ
ينبثػػؽ مػػف ىػػذا المقطػػع الشػػعرم صػػكر الكإبػػة كاليػػفس مػػف الحيػػاة ،حيػػث ٌ

بتكظيفو بعض المفػردات التػي تػدؿ عمػى التعػب كالضػجر ،منيػا (طه) التػي دلػت عمػى األلػـ
كالكجػػع ،كتك ػرار النفػػي يػػكحي بشػػدة التشػػا ـ كالحػػزف المػػذيف يسػػيطراف عمػػى نفسػػية الشػػاعر،
كأف ىذا التشا ـ يبقى يبلحقو في النكـ كفي اليقظة ،ككفنو ىاجس يتابعو ،حيث يقكؿ:
طه لك تدرم
و
رحبلت ال تطمب مينا
ما أتعب
 ...كتغكر دطاه
كتصيي يداه
يا ألؼ سما  ..يا ال ػ  ..أيف اهلل ؟(.)1
كينكع الشاعر في استددامو لمعناصر الدراميػة حيػث يعػرض معاناتػو بمجمكعػة مػف
ٌ
العناص ػػر الدرامي ػػة مني ػػا :تقني ػػة البت ػػر الت ػػي تكش ػػؼ ع ػػف الحال ػػة الم س ػػفة لمش ػػاعر ،ك ػػذلؾ
يسػػتددـ أس ػػمكب الن ػػدا كاالس ػػتفياـ ،كأضػػؼ إل ػػى ذل ػػؾ أس ػػمكب القط ػػع كى ػػك مػػف العناص ػػر
الدرامية أيضا ،حيث تضافرت ىذه العناصر في الكشؼ عف الحالة النفسية لمشاعر.
كىكػػذا نػػرل الشػػاعر بمنػػد اسػػتدعى شدصػػية أكديػػب ،ألنيػػا شدصػػية حزينػػة ككئيبػػة
كمتشائمة ،النسجاميا مع شدصيتو ،كتعكس أفكاره كر اه ،فجا بيا ليعبر عف حالة الظمـ
كالقير.
كفػػي قصػػيدة ح ػكار عبػػر األبعػػاد الثبلثػػة يتنػػاكؿ الشػػاعر شدصػػية أكديػػب أيض ػان ،ففػػي
ػكر كاضػػحان ،إذ
دي ػكاف (ح ػكار عبػػر األبعػػاد الثبلثػػة) الػػذم يشػػيد فيػػو تقنيػػة القنػػاع حضػ ان
يحمػػؿ العن ػكاف عبػػارة الفتػػة لمنظػػر كىػػي(حػػذار ..حػػذار ..حػػذار ،)،..كالعن ػكاف كمػػا ىػػك
معركؼ المفتػاح الػذىبي لمكلػكج دادػؿ القصػيدة ،كىػذا يعنػي أف الشػاعر جػا بيػا ليػدلؿ

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.455
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عم ػػى عم ػػؽ معانات ػػو ،كى ػػذا يتب ػػيف م ػػف د ػػبلؿ قػ ػ ار ة ى ػػذا ال ػػديكاف كتفحص ػػو ،كم ػػف ث ػػـ
االطبلع عمى مضامينو.
كمما يبلحظ في ىذا الديكاف أف ىناؾ شدصيات متعددة ،حيث يقكؿ:
يا ِّ
رب
قي ٍت يؿ ً
األب
أكبر مف كؿ دطاياىـ ،السبع.
ي

رب
يا ٌ

الرحمة
ال ترحمو ،فتصير ٌ

دربان لمقاتؿ كالمجرـ كاآلب ً
ؽ
مفكل لمسارؽ مف بيت أبيو(.)1
يتقنػع بشدصػية أكديػب األسػطكرية ،كيتدفػى
ففي ىذا المقطع الشعرم نػرل الشػاعر ٌ

ك ار ىا ،كيقكؿ كؿ ما يريده ،يستددـ الشاعر الحكار الػدرامي الػدادمي؛ ليجسػد صػكرة األب
الم لمة ،كػذلؾ يسػتددـ بعػض الرمػكز اإلشػارية التػي تػدؿ عمػى المكقػؼ المعػيش ،كيكظػؼ
مجمكعة مف األلفاظ (قتؿ ،دطايا ،السارؽ ،المجرـ) كىػذه األلفػاظ سػاىمت فػي دفػع عجمػة
األحػػداث إلػػى األمػػاـ ،كىػػذا التضػػافر كالػػتبلحـ بػػيف العناصػػر الدراميػػة كشػػؼ عػػف التجربػػة
الشعرية لمشاعر ،كيقكؿ في مقطع طدر:
كألني لـ أحمؿ اسما
لـ أعرؼ مف كانت لي يس ٌما
ُّ
مت بو يكمان

عشت بو يكمان
ي

ككبرت س الن  ..ما اسمي  ...؟

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.498-497
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مف كاف أبي ...
يا ناس ىبكني اسما (.)1
يظير الشاعر مف دبلؿ ىذا المقطع الشعرم أنو يسرد أحػداث حياتػو بضػمير األنػا
الػ ػػذم يرمػ ػػز إلػ ػػى حيػ ػػاة الظمػ ػػـ كاالضػ ػػطياد التػ ػػي مػ ػ ٌػر بيػ ػػا ،كيكظػ ػػؼ أسػ ػػمكب االسػ ػػتفياـ

االسػػتنكارم الػػذم يكشػػؼ عػػف الحالػػة النفسػػية لمشػػاعر ،كجػػا بيػػذه الشدصػػية االسػػطكرية
ل ػػيس بش ػػكؿ عف ػػكم ،كانم ػػا تنس ػػجـ ى ػػذه الشدص ػػية م ػػع ظ ػػركؼ الش ػػاعر ،لتجس ػػيد الكاق ػػع
المع ػ ػيش ،كمػ ػػا يقػ ػػكؿ د .جػ ػػبلؿ ديػ ػػاط" إف اسػ ػػتيحا الماضػ ػػي أك اسػ ػػتدداـ األسػ ػػطكرة أك
االقتبػػاس مػػف الت ػراث كتطػػكيره ال يعنػػي د ػكا الحاضػػر أك االبتعػػاد عػػف الكاقػػع أك تناسػػي
ػى،
المشكبلت القائمة ،أنو تدادؿ بيف األزمنة الثبلثة لفائدة الفػف كاإلنسػاف ،كدليػؿ ثػ ار كغن ن

كليس قصك انر في األداة الشعرم"(.)2
كيقكؿ في مقطع طدر:

أصبحت قمامةى ز و
بؿ ال تعد ...
ي

جائع
كرغيفان نتنان في كفي طفؿ
ٍ
كبكيت ىنا
ي

كبكيت ىناؾ
ي

عت ىناؾ
كتس ٌك ي

أبحث عف نفسي في عنكاف ضائع
ي
طالؼ األسما (.)3
مرت
ي

يتض ػػي م ػػف د ػػبلؿ المقط ػػع الس ػػابؽ أف الصػ ػراع يتمرك ػػز من ػػذ البداي ػػة ح ػػكؿ الحي ػػاة

كالمكت ،إذ يكظؼ الشاعر إيقاعػان مكسػيقيان لتجسػيد الحالػة المفسػاكية كالصػعبة ،فالمبػدع ال
) (1المصدر السابؽ ،ص.484
) (2األصكؿ الدرامية ،جبلؿ دياط ،مرجع سابؽ ،ص.29
) (3األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.501
50

ينطمػػؽ مػػف العػػدـ ،بػػؿ ىػػك مفسػػكر بعبػػؽ الت ػراث كمفتػػكف بعطػػر الحاضػػر ،كاالغت ػراؼ مػػف
الثقافػػات المدتمفػػة ىػػك الػػذم يمػػني الػػنص مزيػػدان مػػف التجديػػد( ،)1حيػػث نجػػد تك ػ ارره لكممتػػي
(بكيت ،كتس ٌكعت) فييػا داللػة عمػى األلػـ كالكجػع كعػدـ االسػتقرار ،ككفنػو يقػكؿ نحػف شػعب
ببل عنكاف كببل مسكف ،كببل ىكية (الضياع كالغربة).
كشدصية األب فكرة استقاىا الشاعر بمند الحيدرم مف قصػص متعػددة ،إذ اسػتقاىا
سػػكفككميس مػػف قصػػة الممػػؾ قػػكرش كبنػػى عمييػػا ممحمتػػو أكديػػب ممكػان ،ثػػـ اسػػتددميا أيضػػا
شكسبير في مسرحيتو الشييرة " ىاممت" لذا نجد أف ىذه الفكػرة اسػتددميا األدبػا كالشػع ار
فػػي أنػكاع أدبيػػة متعػػددة ،منيػػا المسػػرحية كالركايػػة كالشػػعر( ،)2حيػث اسػػتدعاىا الشػػاعر بمنػػد
الحيدرم ،ليجسد لنا مكاقؼ مفساكية مرت معو في حياتو ،حيث يقكؿ:
أقتمت أباؾ ...؟!
ى

أقتمت أباؾ  ..قت  ..؟!
ى
ت أبي
ي

سمكا القاتؿ محمكدان أك أحمد

أسعد
مسعكدان أك
ٍ
الصمب
سمكه اسماي يدنيو مف ٌ
الرب
فدـ المجرـ يعرس ٌ

الرب
الرب  ...عرس ٌ
دـ المجرـ يعرس ٌ
) (1الغػػذامي ،عبػػد اهلل ،الدطيئػػة كالتكفيػػر مػػف البنيكيػػة إلػػى التش ػريحية ،نظريػػة كتطبيػػؽ ،ط ،6المركػػز الثقػػافي العربػػي،
الدار البيضا  ،ص.292

) (2انظر:
أ -االتجاه الدرامي في القصيدة العراقية المعاصرة حكار عبر األبعاد الثبلثة أنمكذجان ،عبد الحي عمػي ميميػؿ ،مجمػة

ذم قار ،ع( ،)4ع(2007 ،)2ـ ،ص.2

ب -بمنػػد الحيػػدرم فػػي الشػػعر العربػػي المعاصػػر ،عايػػدة كنعػػاف ممحػػـ ،دار سػػعاد الصػػباح ،القػػاىرة ،ط،1998 ،1
ص.26
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الرب(.)1
الرب ٌ ...
ٌ

فف ػػي ى ػػذا المقط ػػع تمف ػػت شدص ػػية القن ػػاع االنتب ػػاه عم ػػى ت ػػكتر عمي ػػؽ ب ػػيف ص ػػكت

الحاضػ ػػر ،كصػ ػػكت الماضػ ػػي ،كىػ ػػك داصػ ػػية تتعمػ ػػؽ بػ ػػالزمف بفكسػ ػػع معانيػ ػػو ،فػ ػػإذا كانػ ػػت
الشدص ػػية تقكدن ػػا إل ػػى الماض ػػي م ػػف حي ػػث الظ ػػاىر ،فإني ػػا تقكدنػ ػا ف ػػي حقيق ػػة األم ػػر إل ػػى
الحاضر ،حيث تنطؽ في الحاضر أحداثان تتعمؽ بالماضي(.)2
كىػػذا التػػكتر يتمثػػؿ باسػػتدعا الشػػاعر ألسػػمكب البتر(الحػػذؼ) الػػذم يكشػػؼ الحالػػة
النفسػػية لمش ػػاعر ،كى ػػذا األسػػمكب مي ػػـ ج ػػدان كيحمػػؿ دالالت كاس ػػعة كم ػػا قػػاؿ عب ػػد الق ػػاىر
الجرجػػاني :فيػػك بػػاب دقيػػؽ المسػػمؾ لطيػػؼ المفدػػذ عجيػػب األمػػر شػػبيو بالسػػحر( ،)3بمعنػػى
أف الحػػذؼ يقػػكم داللػػة الكممػػة كينشػػطيا ،كػػذلؾ دعػػـ الشػػاعر ىػػذا التػػكتر بتكظيفػػو لػػبعض
األس ػػاليب اإلنش ػػائية م ػػف اس ػػتفياـ كتعج ػػب ،كى ػػذا ال ػػتبلحـ بػػيف العناص ػػر الدراميػػة ال ي ػػفتي
بشكؿ عشكائي مف الشاعر ،بؿ ىػذا يكشػؼ أف لديػو قػدرةن عمػى ربػط العناصػر الدراميػة مػع
بعضيا البعض لمتعبير عف األفكار كالتجارب الشعرية.

جا الشاعر بمند الحيدرم بشدصية األب ،ليدلؿ عمى رمزية ىػذه الشدصػية ،كىػي
رمزي ػػة تمث ػػؿ الس ػػمطة الحاكم ػػة كالديكتاتكري ػػة الظالم ػػة ،كم ػػا مثمي ػػا دستكيفس ػػكي ف ػػي ركايت ػػو
(األدكة األعدا ).
يرسـ الشاعر بمند الحيدرم تفييده لفكرة التمرد عمى األب ،حيث جعؿ أكديب صكرة
لمبطكلػػة كرمػ انز لمشػػجاعة ،فيػػك يشػػبو مػػف دػػبلؿ ذلػػؾ صػػمب المسػػيي ،كيدػػرج بعػػد ذلػػؾ مػػف
القبر مػرة ادػرل؛ ليػدلؿ لنػا أف الشػر ميمػا عظػـ ككبػر ،فإنػو البػد أف يػفتي يػكـ كيػزكؿ ىػذا
الشر كينتصر الدير في النياية.

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.484
) (2شعت ،األسطكرة في الشعر الفمسطيني مرجع سابؽ ،ص.141
) (3الجرجاني ،عبد القاىر ،دالئؿ اإلعجاز ،مطبعة ك ازرة األكقاؼ ،تي محمكد شاكر ،ط ،2004 ،5ص.181
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ع ػ ٌػكؿ الش ػػاعر ف ػػي رس ػػـ مع ػػالـ شدص ػػية األب عم ػػى عنص ػػر الت ػػكتر بكص ػػفو أح ػػد

األسػاليب الدراميػة ،فكشػؼ عػف الشدصػية كأبعادىػػا ،فػفدل ذلػؾ دك انر بػار انز فػي تقكيػة البنيػػة
الدرامية في النصكص الشعرية.
استطاع الشاعر أف يجمع في ىذه القصيدة أصكاتان متعددة كمتضػادة ،كىػي صػكت
أكديػػب اليػػائس المستسػػمـ لؤلقػػدارر ،كصػػكت تمػػكز بمػػا يحمػػؿ مػػف دصػػب كنمػػا كحيػػاة،
ككاقعية دكستكيفسكي النبكئية أك النسجاـ العالمي القادـ ،ككاف الحيدرم عمػى أرض الكاقػع
قػػد سػػئـ غربتػػو كسػػجنو كسػػئـ األنظمػػة المتسػػمطة الميزكمػػة ،كتحػػكؿ مػػف حالػػة اليػػفس إلػػى
حالة الثكرة يقكؿ:
ربنا  ...ربنا  ...ربنا
شاىدنا شيئان لـ نفيمو  ...كرأينا حقان لـ
ندركو
كجو امرأة محفك انر في جبؿ قرب المفرؽ
كرأينا في عينييا نبعي ما
قم انر
كنجكمان
كسما
الصقر الجائع
كرأينا الجسد العارم ،رغـ ٌ
الداجي
الريي الممعكنة كالميؿ ٌ
كٌ

النار يتحكؿ أرضان دض ار (.)1
رغـ المسمار كرغـ ٌ

ففي ىذا المقطع الشعرم يبقى الشاعر عمى األمؿ كالحياة بعدما كػاف فػي حالػة مػف

التشػػا ـ كالقيػػر ،يسػػتدعي فػػي ىػػذا المقطػػع تقنيػػة السػػرد كالحكايػػة ،كػػذلؾ يسػػتددـ الرمػػكز،
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.523-522
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فجا بالصقر ليدؿ عمى الطغػاة الػذيف ينيشػكف أجسػاد األبريػا كالمظمػكميف ،كجػا بػالريي؛
ليكشػػؼ لنػػا عػػف حالػػة الػػبطش كالظمػػـ كالقػػكة ،لكػػف رغػػـ كػػؿ ذلػػؾ اليػػفس فإنػػو فػػي حالػػة مػػف
األمؿ كالمستقبؿ.
كىك ػ ػػذا اس ػ ػػتطاع الش ػ ػػاعر بمن ػ ػػد الحي ػ ػػدرم تكظي ػ ػػؼ القن ػ ػػاع كاالسػ ػ ػتفادة م ػ ػػف التػ ػ ػراث
األسػػطكرم ،مسػػتعينان بمػػا يكتنػػز بػػو ىػػذا الت ػراث مػػف دالالت كقػػيـ عاليػػة ،ككيػػؼ اسػػتطاع
الشػػاعر أف يجػػذب القػػارئ العربػػي إلػػى الػػنص الشػػعرم الػػذم يكػػكف ممزكج ػان برائحػػة الت ػراث
العريؽ ،لذلؾ نجي الشاعر بمند في تكظيؼ ىذه الشدصيات ككاف نجاحو يعبر عف ب ارعػة
كاقتدار اتداذ الشدصيات األسطكرة قناعان دراميان ،يعبر مف دبللو عف تجاربو الشعرية.
كيبدك أف الشدصيات األسطكرية ىنا تعبر عف أبعاد فكرية كشعكرية متصارعة مف
أبعػػاد الشػػاعر أكثػػر مػػا تعبػػر عػػف أحػػداث دراميػػة تتطػػكر كتنمػػك ،تجػػاكز ذلػػؾ إلػػى تجسػػيد
بعض أبعاد ر يتو في صكرة أشػداص تتصػارع ،كتتحػاكر كمػف دػبلؿ تصػارعيا ينمػك بنػا
القصيدة كتبرز دراميتيا(.)1
ب -شخصية بروميثيوس:
لقػػد اتدػػذ القنػػاع األسػػطكرم فػػي بعػػض قصػػائد بمنػػد الحيػػدرم اسػػـ القصػػيدة ،كىػػذا
يػكحي بػػكعي المبػػدع بحقيقػػة قناعػو الػػدرامي الػػذم أدػػذ عمػػى يديػو بعػػدان دراميػان جديػػدان ،كذلػػؾ
بإدضاعو لعممتي التحػكير كالتعػديؿ ،إذ دػرج بشدصػيتو األسػطكرية مػف مرحمػة االسػتدداـ
السػ ػػطحي إلػ ػػى مرحمػ ػػة التفاعػ ػػؿ ال ػ ػكاعي العميػ ػػؽ ،ضػ ػػمف أسػ ػػمكب سػ ػػردم ،ممػ ػػزك وج بنب ػ ػرة
درامية(.)2
لػػذلؾ نجػػد الشػػاعر يسػػتدعى شدصػػية "برمثيػػكس" التػػي تحمػػؿ فػػي طياتيػػا مػػف بدايػػة
القصيدة داللة الشدصية ،كىي شدصية أسػطكرية ،كىػك إلػو النػار عنػد اإلغريػؽ ،كصػديؽ
) (1زايد ،عمي عشرم ،عف بنا القصيدة العربية (مرجع سابؽ) ،ص.195-194
) (2انظر :التشكيؿ الدرامي في شعر سميي القاسـ (مرجع سابؽ) ،ص.164
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البشػرية الػػذم يعػػد رمػ انز لبلنتصػػار كيتحمػػؿ التعػػذيب مػػف أجػػؿ البشػػر ،جػ ار الدػػبلؼ الػػذم
حصػػؿ بػػيف برمثيػػكس كزيػػكس قػػاـ ب ػربط برمثيػػكس بسمسػػة عمػػى صػػدرة فػػي جبػػاؿ القكقػػاز،
حيػػث سػػمط عميػػو النسػػر يفكػػؿ مػػف كبػػده كػػؿ مسػػا  ،ثػػـ يتجػػدد الكبػػد فػػي النيػػار ،لكنػػو ظػػؿ
صػػامدان أمػػاـ ى ػذا العػػذاب إلػػى أف أنقػػذه ىرقػػؿ عمػػى مس ػ كليتو الشدصػػية دكف مكافقػػة طليػػة
األلمػػب ،كتػػركم األسػػطكرة عنػػو أنػػو ىػػك الػػذم دمػػؽ الجػػنس البشػػرم مػػف الطػػيف ،كىػػك الػػذم
كىب النار ،ككاف منحا انز لمبشر في مكاجية الظمـ كاالستبداد ،كعندما منع زيكس النار عف
البشر قاـ برمثيكس بسرقة النار لمبشر ،كليذا سمي (بسارؽ النار) ( ،)1فإف الشاعر المبدع
عمى دبرة فنية عاليػة تحقػؽ لػو تكظيفػان متميػ انز لمنصػكص كأنػكاع الدطابػات األدبيػة كالثقافػة
المدتمف ػ ػػة مث ػ ػػؿ الش ػ ػػعر الق ػ ػػديـ كالحػ ػػديث كاآلداب العالمي ػ ػػة كالمغػ ػػات االجنبي ػ ػػة كاألس ػ ػػاطير
كالمكركثات التاريدية(.)2
كالكاضي أف بركميثيكس ذك شدصية مدركة لمكاقػع كصػاحب فضػؿ كبيػر فػي تقػديـ
أبسػػط األمػػكر اإلنسػػانية كىػػي إنػػارة العمػػـ كالمعرفػػة لمبشػػر رغػػـ كػػؿ الظػػركؼ كمػػا فعمػػو مػػف
أجؿ البشػر فيػك شػفف عظػيـ ،لػذلؾ اىػتـ الشػاعر بمنػد الحيػدرم بيػذه الشدصػية كاسػتدعاىا
في شعره كىي مف الشدصػيات األسػطكرية التػي تناكليػا فػي قصػيدة بعنػكاف (بركميثيػكس)،
حيث يقكؿ فييا:
ككالذرل
تمؾ التي ال تيرل
عكد
الر ٍ
في صمتيا القارس غير ٌ

أعيش في مكتى

الكجكد
كأقتات مف سرل الٌذم كاف فكاف
ٍ
) (1انظر :إماـ عبد الفتاح إماـ ،معجـ ديانات كأساطير العالـ ،ص.149-148
) (2شعث ،أحمد جبر ،جماليات التناص ،ط ،1مجدالكم لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2012 ،ص.19
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ال ىاجس
يبحث بي عف صدل
كال غد
بالدمكد(.)1
يحمـ لي
ٍ
ففػػي ىػػذا المقطػػع يكظػػؼ الشػػاعر المغػػة الرمزيػػة كاإلشػػارية التػػي حممػػت فػػي طياتيػػا
دالالت الي ػ ػػـ كالح ػ ػػزف اإلنس ػ ػػاني كدالالت ػ ػػو ،حي ػ ػػث نج ػ ػػده يتح ػ ػػدث م ػ ػػف د ػ ػػبلؿ شدص ػ ػػية
بركميثيكس الذم عانى الكيبلت كالقير كالظمـ ،كنجده يستددـ لغة دراميػة سػردية قصصػية
ليجسد لنا حجـ المعاناة كالمكت ،لكف رغـ كؿ ذلؾ فإنو يبقى في حالة مػف األمػؿ كالحيػاة
؛ ٌ
كيتحدل اليفس كالقير ،كيدعـ ذلؾ باستددامو المفارقة بيف األمؿ كاليفس.

كيقكؿ في مقطع طدر:
مر كلـ ينتو
كالمٌيؿ إف ٌ

لف يسفؿ الشؾ:

تعكد ..؟
ترل  ..ىؿ ٍ

تعكد ؟(.)2
تعكد أك ال ٍ
ٍ
يظيػػر فػػي المقطػػع السػػابؽ الص ػراع المحتػػدـ بػػيف األمػػؿ كاليػػفس ،فالشػػاعر يكظػػؼ
اإليقػػاع المكسػػيقي اليػػادئ الػػذم نكشػػؼ مػػف دبللػػو عػػف الحالػػة النفسػػية لمشػػاعر ،كنػػرل أنػػو
يسػػتددـ بعػػض التقنيػػات الدراميػػة منيػػا :تقنيػػة الحػػذؼ ،كىػػذا يعط ػي لمقػػارئ مسػػاحة كاسػػعة
لمتفكيبلت ،كيكاصؿ الشاعر كصؼ ىذا الظمـ يقكؿ في المقطع األدير:
فميس في مطرحي ساعة
الكعكد
يحصي بيا الكقت دداع
ٍ
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.253
) )2المصدر السابؽ ،ص.254-253
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ىذل يدل
نفضت عنيا غدل
كعد ر و
كألؼ و
اسؼ في القبكر
فميحمـ النسر بفمكاتو
كلتحمـ المكتى بسر الدمكد(.)1
فالش ػػاعر يكظ ػػؼ مع ػػاني ت ػػدؿ عم ػػى الغرب ػػة كالض ػػياع اإلنس ػػاني ،كيس ػػتددـ لغ ػػة الرم ػػكز،
فالنسػػر يػػدؿ عمػػى الظمػػـ كالقػػكة ،الػػذم يبقػػى يػػنيش أجسػػاد المظمػػكميف ،كيجسػػد المعانػػاة مػػف
دػػبلؿ مجمكعػػة مػػف األلفػػاظ (دػػداع ،القيػػكد ،النسػػر ،كالمػػكتى) سػػاىمت ىػػذه الكممػػات فػػي
تفجج الصراع ككصكلو إلى ذركتو ،كيبقى عمى األمؿ كالحياة المشرقة.
ج -شخصية سمي ارميس:
كظػػؼ الشػػاعر بمنػػد الحيػػدرم أسػػطكرة سػػمي ارميس فػػي نسػػيجو الشػػعرم نظ ػ انر؛ ألنػػو
عاش في بداية حياتو متشبيان كمنسجمان بإ ار الركمانسييف كىك رمز المتعة كحب المرأة فػي
الحيػػاة ،حيػػث اسػػتدعى ىػػذه الشدصػػية لتػػدؿ عمػػى المتعػػة كالمػػذة كاالسػػتمتاع فػػي الحي ػػاة،
تناكليا في قصيدتو (سمي ارميس) كىي أكؿ قصيدة في ديكاف دفقة الطيف ،فيقكؿ:
()2

إيو طشكر

ذاؾ تاجؾ و
جاث
يتفانى
عمى صديد اشتيا ً

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم.254 ،
) (2طشػػكر :أدػػذ طشػػكر أدكا انر (مػػردكخ كأنميػػؿ) فػػي طشػػكر ،ككانػػت طشػػكر مدينػػة عسػػكرية ،لػػذا كػػاف الػػو الحػػرب ،ككػػاف
يسػػتعرض فػػي المدينػػة األسػػرل إلػػى تمثالػػو بسبلسػػؿ ،كيمثػػؿ عمػػى شػػكؿ قػػرص طػػائر مػػع قػػكس كسػػيـ عمػػى كشػػؾ

االنطبلؽ ،كترافقو عشتار ذات المزاج الحربي كزكجة لو إذ تجسد بمحية تصؿ إلى ثديييا( .قامكس أساطير العػالـ،
طثر ككرتؿ ،ترجمة سيى الطريحي ،دار نينكل لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ2010 ،ـ ،ص).19
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تمؾ  ...راميس
دكدةه
تتشيى جيفة األرض
 ......ثكرة األنكا ً
شرقت بالسُّمكـ حتى تبلشت
ط ً
الرعا
ير في ُّ
صكر ال ٌ
الر ل ٌ

صكر أحرقت ركحيا كذكرل و
لياؿ
كـ تعطٌرف بادتبلج الكفا ً
فعمى دافؽ السرير
استبدت
عاصفات

بطينتي أىكا (.)1
ييظي ػػر المقط ػػع الش ػػعرم الس ػػابؽ أف الش ػػاعر ع ػػاش حي ػػاة مميئ ػػة بالركمانس ػػية ،كأن ػػو

مت ػػفثر بالركمانسػػييف ،فيكظػػؼ شدصػػية أسػػطكرية يتقنػػع بيػػا؛ ليعبػػر عمػػا يجػػكؿ فػػي نفسػػو

كيعكس مدل األلـ الذم أصاب شعبو ،فيك يتحػدث عػف فتػرة حياتػو األكلػى ،كتمثػؿ مرحمػة
االسػػتمتاع بػػالمرأة فػػي زمػػف قػ ٌؿ اىتمػػاـ الرجػػاؿ بالنسػػا بسػػبب الظػػركؼ السػػائدة ،يقػػكؿ فػػي
مقطع طدر:
أم ًؾ
نيناس  ..تمؾ ُّ
فاسكر
برحيؽ الدطيئة العميا
دنس الماضي المسي
) )1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.24-23
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كحطٌـ
رجميؾ عفة األنبا
تحت ٍ

أنت
أنت  ..ما ى
ى
ً
ككمة و
طيف
غير
فيؾ

ما في التُّراب مف أشيا
ىيو ...
ماذا  ...؟(.)1
ففػػي ىػػذا المقطػػع الشػػعرم تظيػػر رغبػػة الشػػاعر فػػي االسػػتمتاع كالتمػػذذ فػػي الحيػػاة
ليعبر عف المجتمع كطمالػو،
كبعده عف الطيارة كالعفة ،حيث تقنع بيذه الشدصية؛ ٌ
كالترؼ ،ي
نظ انر لبداية حياتو الركمانسية.

كظؼ الشاعر مجمكعة مف الشدصيات األسطكرية المتنكعة في نصو الشعرم ،ممػا جعػؿ
ىذا النص مجسدان لمكاقع كالتجربة الشعرية التي داضيا الشاعر.
 -5الشخصية التاريخية:
زدػػرت قصػػائد الشػػاعر بمنػػد الحيػػدرم بعػػدد كاف ػػر مػػف الشدصػػيات التاريدي ػػة  ،كال
يتعامػػؿ الشػػاعر المعاصػػر مػػع التػػاري كمػػا يتعامػػؿ معػػو المػ رخ الػػذم تيمػػو حقػػائؽ التػػاري
لػػذاتيا ،كانمػػا يضػػفي عمػػى ىػػذه الحقػػائؽ مػػف ذاتػػو ككاقعػػو كطبيعػػة الحالػػة النفسػػية الشػػعكرية
التي دفعتو إلى االستعانة بجانب مف التاري  ،كىك يتعامػؿ معيػا حسػب قناعتػو بمػا ينطػكم
عميو المادة التاريدية مف قيمة معنكية كايحائية يريد ايصاليا إلى ذىف المتمقي كشعكره(.)2

) )1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.25-24
) (2البردكيػػؿ ،صػػبلح محمػػد ،تكظيػػؼ الت ػراث فػػي الشػػعر الفمسػػطيني المعاصػػر ،رسػػالة دكتػػكراه(غير منشػػكرة)،2001 ،
ص.9
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ككاف عمى الشػاعر الحػديث أف يح ٌػكؿ الكاقػع التػاريدي شػع انر ،ككانػت األسػطكرة فػي

التجارب الشعرية الجيدة سػبيمو إلػى ذلػؾ ،كاذا كانػت األسػطكرة فػي الشػعر كمػا يػرل "فػرام"
طقسان كحممان ،فإف الشاعر يحقؽ ىذا التحكؿ بالبنا كالرمز(.)1
كسيتـ تناكؿ الشدصيات التاردية عمى النحك اآلتي:
أ -شخصية أبرىة األشرم:
أما الشدصيات التاريدية التي كظفيا الشاعر كرمكز فيػي :شدصػية أبرىػة األشػرـ
كالحجػػاج ،كال يقصػػد الشػػاعر أبرىػػة األشػػرـ بحػػد ذاتػػو إنمػػا يسػػتدعي شدصػػيتو ليػػدؿ عمػػى
مكق ػػؼ كح ػػدث مػ ػ لـ ،كأبرى ػػة األش ػػرـ ال ػػذم يمث ػػؿ الح ػػاكـ الظ ػػالـ ،كالممث ػػؿ ب ػػو ى ػػك أبرى ػػة
الحبشي الذم غ از الكعبة بجيكشو انطبلقان مف ببلد اليمف ،كلـ يػرع حرمتيػا ،فكػاف فػي ذلػؾ
دماره.
كأبرىة األشرـ :ىك أحد ممػكؾ الحبشػة حػاكؿ أف ييػدـ الكعبػة انتقامػان مػف العػرب ،لكػف اهلل
انتقـ منو شر انتقاـ ،كما جا في سكرة الفيؿ ( ألـ تر كيػؼ فعػؿ ربػؾ بفصػحاب الفيػؿ ألػـ
يجعػػؿ كيػػدىـ فػػي تضػػميؿ كأرسػػؿ عمػػييـ طي ػ انر أبابيػػؿ تػػرمييـ بحجػػارة مػػف سػػجيؿ فجعميػػـ
2
المحرمات
كعصؼ مفككؿ)  ،ككجو التمثيؿ ىك الطغياف الذم ي دم إلى انتياؾ الحرمات ك ٌ

كالمقدسػػات فػػي طف كاحػػد ،كطبيعػػي أال نسػػمع صػػكت أبرىػػة فػػي القصػػيدة ،فػػاألىـ مػػف ذلػػؾ
ىك صكت الضحايا المظمكميف في المنافي العديدة ،معمنة االستجابة إلى دعػكة أبرىػة ،فقػد
كاف حاؿ المغتربيف في المنافي أشبو بحاؿ الم اررة كالب س(.)3

) (1عكض ،ريتا ،أسطكرة المكت كاالنبعاث في الشعر العربي الحػديث ،رسػالة ماجسػتير (منشػكرة) ،الجامعػة األمريكيػة،
بيركت ،ص1974 ،78ـ.
) )2سورة الفٌل.
) )3انظػػر :الكامػػؿ فػػي التػػاري  ،أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف الكػػرـ المعػػركؼ بػػابف األثيػػر الجػػزرم ،عمػػؽ عميػػو سػػيد
السنارم ،دار الحديث ،القاىرة2010 ،ـ ،ص.27-26-25
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جسده الشاعر بمند الحيدرم في قصيدتو (أأعكد ..لمف ..؟) ،حيث يتديػؿ شدصػان
كىذا ما ٌ
يداطب أبرىة األشرـ ،يقكؿ مداطبان أبرىة بضمير المداطب:
أبقيت ألىمؾ
ماذا
ى

األشرـ..؟!
يا أبرىة
ٍ

غير ظبلؿ عميا
ى

تجكس زكايا الحي الميجكرٍة
ي
كغير و
لياؿ سكود تتإك يؿ
الد ٍـ
ما بيف الكحؿ كبيف ٌ

األشرـ
يا أبرىة
ٍ

ماذا أكرثنا دمنا المطكؿ

الفيؿ
مد األياـ لعاـ ٍ
عمى ٌ
ؾ محفك انر
أكثر مف كجي ى
ى

قتيؿ(.)1
في عيني امرأة ثكمى كدما ً ٍ
كىنا تقترب بعض مبلمػي شدصػية أبرىػة مػف الرمػز كالداللػة عمػى اإلنسػاف الممػزؽ

بفزمػػات عص ػره ،فالشػػاعر يكظػػؼ السػػرد كالحكايػػة لكصػػؼ حالػػة الظمػػـ كاالس ػتبداد كالميػػالي
السػػكد كالقتػػؿ كالتػػدمير كصػػفان دقيق ػان ،كيسػػتددـ مجمكعػػة مػػف المفػػردات التػػي تػػكحي بيػػذه
المعانػػاة كىي(ليػ ً
ػاؿ سػػكد ،الػػدـ ،ثكمػػى ،محفػػك انر) ىػػذه المفػػردات سػػاىمت فػػي تجسػػيد الكاقػػع

الممػػي بػػالظمـ كاالسػػتبداد ،فالشػػاعر يػػدير ح ػكا انر درامي ػان مػػع شدصػػية تراثيػػة يضػػفي عمييػػا
الحياة ،ليكصؿ رسالتو كيفضي ممارسات أبرىة األشرـ ،إذ يقكؿ الراكم مداطبان إياه:
األشرـ
يا أبرىة
ٍ
أرضؾ
ىا ِّأنى إذ أىجر
ى
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.794-793
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أسترجع عبر دطى تتناثر في الغر ً
بة
ي
ي

أرضي

رجمي
ىا ِّأنى إذ أحمؿ
ٌ
ً
بعض في إلى بعض
أىرب مف
بكفي ك ي
ٌ
أتممس في زمف طدر
ً
الجرـ
عم انر لف يعرؼ كجيؾ في
ً
البغض(.)1
كال في
ففػػي ىػػذا المقطػػع ي كػػد الشػػاعر أف العػػدؿ كالحريػػة كالمسػػاكاة كالسػػبلـ ال تتحقػػؽ إال
بمكت أبرىة األشرـ الذم عاث في األرض فسادان كرعبان ،فعندما يمكت ىذا المستبد سيككف
ىناؾ حياة بعيدة عف الم اررة كال ٌذؿ ،كىنا يظير الصراع بكؿ معالمو بيف الدير كالشر.
كيعرض الشاعر بمند الحيدرم صكر المعاناة التي تتغمغؿ فػي أعماقػو التػي لػـ تدػ يؿ
مػػف الم ػ اررة كالنفػػي كالغربػػة فػػي مشػػاىد كلكحػػات متعػػددة فػػي ح ػكار د ارمػػي دادمػػي مسػػمكع
يداطب فيو نفسو:
أتقكؿ :تعكد غدان ..؟!
أأعكد لمف ...؟! ألبيتي ..؟!
طفؿ ً
ألجثة ً
ميت ..؟!
و
أحجار يمسدت أطبلال
ألككمة
تجيش في الص ً
مت ..؟!
ٌ
الطفم ٍة ..؟!

الدنيا
باألمس ىنا  ..أدركت بيا ٌ
يقظة يفم ٍو
) (1المصدر السابؽ ،ص.794
62

دصمو
ردة
ٍ
و
تحمـ
دمعة امرأة ما زالت ي
طفمو(.)1
أف تبقى عالقة في ضحكة
ٍ

ف ػػي ى ػػذه األبي ػػات الش ػػعرية تفكي ػػد لممعن ػػى كاإلجاب ػػة ع ػػف االس ػػتفيامات االس ػػتنكارية

كالتسا الت ،التي تسفؿ عف العكدة ،حيث يربط بيف مفسػاتو (مفسػاة اإلنسػاف) المعػذب فػي
الغربة كبيف ظمـ أبرىة كبطشو الذم كاف سببان في معاناتو كطالمو كأح ازنػو كغربتػو ،فيػك لػف
يعػػكد إلػػى كطنػػو طالمػػا الحػػاكـ الطاغيػػة المسػػتبد ىػػك الػػذم ييػػيمف كيسػػيطر عمػػى بػػبلده،
صكر لنا النزؼ الممتد ،كال يمكف الكصكؿ ليػذا المعنػى إال بتغييػر الػزمف كالكاقػع المريػر،
ك ٌ
كػػذلؾ يسػػتددـ بعػػض األسػػاليب اإلنشػػائية مثػػؿ أسػػمكب االسػػتفياـ االسػػتنكارم الػػذم يػػكحي
باأللـ ،كأسمكب كالتعجب التي يساىـ في تقدـ عجمة الصراع ،حيث يحمـ بكاقع جديد ،كىك
كاقع الدبلص الذم يدمك مف الرعب كالظمـ.
يتابع الشاعر في كصؼ الحاكـ الظالـ الػذم يمثػؿ ىاجسػان لديػو كيبلحقػو ،كيصػؼ
الشعب الذم ال يسمع كال يرل كال يشعر بالظمـ الذم ىك فيو ،كذلؾ يجسد الشاعر مػا حػؿ
بو مف دمار بيتو الذم أصػبي ككمػة مػف الرمػاؿ ال تصػمي لمعػيش ،حيػث نجػده يكػرر كممػة
(بيتػػي) غيػػر م ػرة ،كىػػذا دليػػؿ عمػػى أف بيتػػو يمثػػؿ لػػو كػػؿ شػػي فػػي حياتػػو ،لكػػف الشػػاعر
عما حػؿ ببيتػو مػف دمػار ،إذ يدػرج منػو النػار كالػدداف ،كأصػبي كفنػو عػا ور
كشؼ الشاعر ٌ

ال يجد مبلبس يستر بيا نفسو إذ يقكؿ:
األشرـ
يا أبرىة
ٍ

و
أبكـ
يا درسان في
شفتي شعب ٍ
ٍ
يا يج ٍرحان يميث في صمتي

ألبحث عف بيتي
أأعكد
ى

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.795
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عف بيتي
ً
أحجار ...؟!
في ككمة
و
في غمرًة و
كدداف ،لف أعرؼ كجيي فييا
نار
فيؾ  ..كاالٌ في عارم(.)1
إال ى
أرده الشاعر أف يكشؼ عنو ،الحقيقة المميئة بػالم اررة كالظمػـ كالطغيػاف الػذم
ىذا ما ا
حؿ بو مف ج ار ىذا المسػتبد الطاغيػة ،كػذلؾ مػف صػمت ىػذا الشػعب األبكػـ الػذم ينسػجـ
مع الصمت كال يعرؼ الثػكرة كالحريػة كىػذا الصػمت الػذم أكصػمو الػى ىػذه النتيجػة (دمػار،
كنار ،كدداف) ،نتيجة م لمة لشعب صامت.
ب-

شخصية الحجاج:

كمػػف الشدصػػيات التاريديػػة أيضػػا التػػي كػػاف ليػػا حضػػكر بػػيف قصػػائد الشػػاعر بمنػػد
الحي ػػدرم ى ػػي شدص ػػية الحج ػػاج الت ػػي تع ػػد م ػػف الشدص ػػيات التاريدي ػػة الت ػػي اس ػػتدعاىا
()2

الشػػاعر بمنػػد الحيػػدرم مػػف الت ػراث العريػػؽ ،كاسػػتدعى ك ػػذلؾ شدصػػية سػػعيد بػػف جبي ػػر

الػػذم تمػػرد عمػػى الحجػػاج بسػػبب جبركتػػو كظممػػو ،لكػػف ىػػذا التمػػرد لػػـ يػػنجي ،فػػفمر الحجػػاج
فدؽ عنقو كقتؿ عاـ 95ق( ،)3فقد صكر لنا الشاعر بمند الحيدرم ىذه الشدصية بمػا
بقتمو ي
يتناسػػب كينسػػجـ مػػع المكقػػؼ التػػاريدي كيظيػػر صػػكت الحجػػاج مداطب ػان سػػعيد بػػف جبيػػر

ميددان كمتكعدان:
سفعمؽ رأسؾ في باب القمعة
عينيؾ
كسفقمع
ى
يديؾ
ُّ
أقص ى
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.796
) (2ىك سعيد بف جبير األسدم (95-46ىػ) ،تابعي حبشي األصؿ ،كاف تقيػان كعالمػان بالػديف ،درس العمػـ ،سػكف الككفػة

كنشر العمـ فييا ،ككاف مف عمما التابعيف ففصبي إمامان كمعممان ألىميا ،قتمو الحجاج لمعارضتو إياه.
) )3ابن األثٌر ،البداٌة والنهاٌة ،تحقٌق عبد هللا التركً ،ط ،0دار هجر للطباعة والنشر ،القاهرة ،ج ،9ص.005
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دمعو
ؾ
كلف أسمي أف تيسكب مف أجم ى
ٍ

كسفبقى المٌيؿ الجاثـ في كؿ دركب الضيعة
كيجي صكت سعيد بف جبير قكيان يرد عمى الحجاج:

لكني يا حجاج
ٌ
ككما تعرفني

سفظؿ بصيصان يتفي ي كعدان في ضك الشمعة
قد
يصبي شمسان
ي

قم انر

ني انر(.)1
ػز لمحػػاكـ الظػػالـ المسػػتبد الػػذم يريػػد أف
يظيػػر الحجػػاج فػػي ىػػذا المقطػػع الشػػعرم رمػ ان
يدنػػؽ كػػؿ صػػكت يطالػػب بالحريػػة كالعػػدؿ كالثػػكرة كالتمػػرد عمػػى الطغيػػاف ،كسػػعيد بػػف جبيػػر
يرمػز لصػػكرة األحػرار الػذيف يريػػدكف الحريػػة كالعػدؿ كالقضػػا عمػػى الطغػاة المسػػتبديف ،لكنػو
لـ يفقد األمؿ كالفجر الذم يبزغ عمى الكطف ،كيقكؿ في مقطع طدر:
يا جبلد  ..اقتموي  ..اقتموي  ..اقتموي

جبير
انثر لحـ سعيد بف ٍ
ٍ
في ِّ
الضيعة
كؿ دركب ٌ

الضيعة
لذئاب ٌ

الضيعة
لكبلب ٌ

ففنا كحدم المكقظي في مكتؾ مجدم
كأنا كحدم

دركب الحي
ى
سفضي ي
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.762
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بعيني و
اف
جبلد أك ٌ
سج ٍ

سفمد بفرضي مف عتمة ألفي و
قبر
ٍ
كأللؼ مكاف(.)1
تظيػػر مػػف دػػبلؿ ىػػذا المقطػػع الشػػعرم صػػفات الحػػاكـ المتجبػػر الظػػالـ ،فالشػػاعر
يسػػتعيف كيكظػػؼ مجمكعػػة مػػف المفػػردات التػػي تػػدؿ عمػػى جبركتػػو كظممػػو( جػػبلد ،ذئػػاب،
ػجاف ،).. ،فم ػػف د ػػبلؿ الحػ ػكار ال ػػدرامي يكش ػػؼ ع ػػف الكج ػػو الحقيق ػػي لشدص ػػية
ك ػػبلب ،س ػ ٌ

الحجاج كجبركتو كدىائو ،كيكظؼ الشاعر المفارقة الدرامية في ىذه القصيدة ،إذ إنو ينتقػؿ

م ػػف حال ػػة الي ػػفس كالم ػػكت إل ػػى الحي ػػاة كاالس ػػتم اررية يبق ػػى عم ػػى األم ػػؿ رغ ػػـ ك ػػؿ الظ ػػركؼ
الصعبة.
حينمػػا قتػػؿ الحجػػاج سػػعيدان ظػػؿ دمػػو ي رقػػو كال يسػػتطيع أف يدمػػد إلػػى ال ارحػػة كىػػذا
شفف الطغاة ،يقكؿ الشاعر عمػى لسػاف الحجػاج فػي تصػديره النثػرم لمقصػيدة " :يػا قػكـ ...
النػػكـ أدػػذ بدنػػاقي -الحجػػاج" ،إف ىػػذا التمييػػد
مػػا لػػي كلسػػعيد بػػف جبيػػر كمٌمػػا عزمػػت عمػػى ٌ
كاف بمثابة المفتاح الذىبي لمكلكج إلى فكرة النص األصمي.
 - 3الشخصية الدينية:
لمرمػػكز الدينيػػة أىمي ػػة داصػػة لم ػػا ي ػرتبط بيػػا م ػػف أحػػداث ميمػػة كمكاقػػؼ معي ػػكدة
بحيػػث أصػػبي اسػػتدعا ىا أمػ انر يثػػرم المضػػمكف الشػػعرم ،كيكشػؼ الكثيػػر مػػف المعػػاني التػػي
يصػػعب الحػػديث عنيػػا بطريقػػة مباش ػرة( .)2كسػػيتـ تقػػارب الشدصػػيات الدينيػػة عمػػى النحػػك
اآلتي:
أ -شخصية المسيح :
م ػػف الشدص ػػيات الت ػػي اس ػػتقاىا الش ػػاعر بمن ػػد الحي ػػدرم م ػػف التػ ػراث ال ػػديني شدص ػػية
المسػػيي -عمي ػػو الس ػػبلـ ،-التػػي تحتػػؿ مكانػػان بػػار انز فػػي أنسػػجة الشػػع ار  ،لمتعبيػػر عػػف
) )1المصدر السابق ،ص.763
) (2البردكيؿ ،صبلح ،تكظيؼ التراث في الشعر الفمسطيني المعاصر ،رسالة دكتكراه (غير منشكرة)2001،ـ ،ص.40
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تجػاربيـ الشػػعكرية كمػكاقفيـ اإلنسػػانية مػػف رحمػة األلػػـ كالعػػذاب التػػي عانيػػا الشػػع ار كال
سػػيما الشػػاعر بمنػػد الحيػػدرم ،فقػػد كانػػت شدصػػية المسػػيي ذات جكانػػت متعػػددة ،كأبعػػاد
عميقػػة ،لمػػا تحتكيػػو مػػف أفكػػار كتجػػارب ترمػػز لبلنبعػػاث بعػػد المػػكت كالفػػدا كالتضػػحية
كالتطير مف الدطيئػة ،بيػد أف الشػع ار اسػتثمركا منيػا مػا يتكافػؽ مػع التجربػة الشػعرية،
داصة مكقؼ الصمب كالسير عمى درب اآلالـ كاألحزاف(.)1
تشػػير المعتقػػدات الدينيػػة المسػػيحية إلػػى أف المسػػيي -عميػػو السػػبلـ ،-بعػػد أف حكػػـ
عميو بالمكت صمبان ،كصؿ بو الجنكد إلى كسط الساحة ،مكببلن بالسبلسػؿ ،مثدنػان بػالجراح،
مجم ػ ٍة ،كىػػي درب
الج ي
يجذبكنػػو جػػذبان عنيف ػان ،كيجركنػػو ج ػ انر شػػديدان كقػػد سػػاركا بػػو فػػي درب ي

مجمػػة ،كىػػك الجبػػؿ
الج ي
اآلالـ المشػػيكرة بمدينػػة القػػدس حػػامبلن صػػميبو الثقيػػؿ ،صػػاعدان نحػػك ي

الػػذم حمػػؿ السػػيد المسػػيي – عميػػو السػػبلـ – صػػميبو إلػػى قمتػػو الػػذم يعتقػػد المسػػيحيكف أف
السيد المسيي  -عميو السبلـ  -صمب كمات فيو(.)2
كقػػد اسػػتغؿ الشػػاعر بمنػػد الحيػػدرم شدصػػية المسػػيي  -عميػػو السػػبلـ  -لمتعبيػػر عػػف
مع ػاني الظمػػـ كالقتػػؿ التػػي تعػػرض ليػػا كشػػعبو فػػي م ارحػػؿ حياتػػو :مػػف نفػػي كتش ػريد كغربػػة
كتإمر ،حيث يقكؿ في قصيدة(ديبة اإلنساف القديـ):
ككانت الحياة
الجباه
ِّميب في
تسمر الص ى
ٍ
ٌ
و
ساعة
كؿ
كتصمِّب المسيي ى

ً
لحظة
تصمب ىذا الميت ك ٌؿ
مداه
فينتشي مف ألمي ٍ

) (1حمداف ،عبد الرحيـ ،األسػطكرة فػي م ارثػي الػرئيس ال ارحػؿ ياسػر عرفػات ،مجمػة جامعػة األقصػى ،مػج( ،)12ع(،)1
2008ـ ،ص.17
) (2الكتػػاب المقػػدس ( العيػػد القػػديـ كالعيػػد الجديػػد) ،ط ،40دار الكتػػاب المقػػدس فػػي العػػالـ العربػػي بالقػػاىرة1970 ،ـ،
(انجيؿ يكحنا.)40-19:17،20:
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سماه
كفي عيكني اليابسات ترتمي
ٍ
دطاه
حكايةن عف تائو تدنقو
ٍ

أدتاه
ككنت يا
ي
ٍ

المتاه(.)1
أحمؿ في أعماقي
ٍ

ففػػي ىػػذا المقطػػع الشػػعرم يممػػس المتمقػػي انسػػجامان بػػيف أبعػػاد تجربػػة الشػػاعر بمنػػد
كالتجرب ػػة اإلنس ػػانية لمس ػػيد المس ػػيي -عميػ ػو الس ػػبلـ – م ػػف حي ػػث تحم ػػؿ اآلالـ كالع ػػذابات،
كتحقيؽ ألحبلمو في نيؿ الحرية كاالستقبلؿ ،جا ت ىذه الصكرة لممسػيي  -عميػو السػبلـ-
جزئي ػػة ع ػػابرة ،كق ػػد كظ ػػؼ الش ػػاعر مجمكع ػػة م ػػف ال ػػدكاؿ الت ػػي تني ػػر أجػ ػكا التػ ػراث ال ػػديني
كىي(الصػػميب ،الميػػت ،ألمػػي ،تائػػو ،المتػػاه) كقػػد سػػاىمت ىػػذه الػػدكاؿ فػػي كشػػؼ المثػػاـ عػػف
حجـ المعاناة كقكة الظمـ التي يعاني منيا الشاعر.
كقػػد جػػا ت شدصػػية المسػػيي –عميػػو السػػبلـ -جزئيػػة عػػابرة فػػي العديػػد مػػف قصػػائد
الشػػاعر بمنػػد( .)2كعمػػى سػػبيؿ التمثيػػؿ نجػػد شدصػػية المسػػيي – عميػػو السػػبلـ  -قػػد كظفيػػا
الشاعر في ديكاف (حكار عبر األبعاد الثبلثة) ،حيث يقكؿ:
كما تشائيف اصردي
كذبتـ  ...لـ يكذبكا
لـ يصمبكا الحؽ كاف قد صمبكا
مسيحنا
فدربنا ليس زقاقان أسكد(.)3

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.390
) (2جا ت الشدصيات الدينية بصكر متنكعة منيا( :طدـ كحكا كقصص األنبيا ).
) (3األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.491
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كصػمبو مػف
ففي ىذا المقطع الشعرم استدعا لشدصػية المسػيي  -عميػو السػبلـ  -ى

قبػػؿ الييػػكد ،حيػػث عبػػر كبمغػػة دراميػػة مكثفػػة عنػػو ،ككظػػؼ داللػػة المػػكف األسػػكد الػػذم يػػدؿ
عمى المعاناة كالظممة كرمز الطغاة.
كمػػف الشدصػػيات الدينيػػة أيضػػا التػػي جػػا ت متبلحمػػة كمتدادمػػة لترسػػـ لكحػػة فنيػػة
رائعػػة تجمػػع عػػددان مػػف الشدصػػيات الدينيػػة ،منيػػا قصػػة سػػيدنا إب ػراىيـ  -عميػػو السػػبلـ –
كالمسيي – عميو السبلـ  -في قصيدة(ندا الدطايا السبع) الذم يقكؿ فييا:
اس
يا أييا ٌ
الن ٍ

اس
أيتيا المإذف الكليى كيا أجر ٍ

يكقد النار لو  ...؟
ىم ٍف ي

أنا ..أنا  ...أنا  ...أنا(.)1
ففي ىذا المقطع الشعرم إشارات سػريعة إلػى األنبيػا  ،فيػكرد فػي ىػذا المقطػع قصػة

سػػيدنا إب ػراىيـ عنػػدما أكقػػدكا لػػو النػػار مػػف دػػبلؿ عبػػارة ذكرىػػا الشػػاعر(مف يكقػػد النػػار) لػػو
إشػارة إلػػى سػػيدنا إبػراىيـ -عميػػو السػػبلـ  -كمحاكلػة إح ارقػػو التػػي بػػا ت باإلدفػػاؽ أمػػاـ قػػدرة
اهلل تعػالى ،كيكظػؼ الشػاعر تقنيػة التكػرار التػي تبػرز بشػكؿ كاضػػي فػي القصػيدة التػي تػػدؿ
عمى قكة الفكرة ،إذ يقكؿ في المقطع الثاني:
مف يغرز المسمار في كفيو مف ...؟
أنا  ...أنا  ...أنا  ...أنا(.)2
فػػي ىػػذا المقطػػع إشػػارة إلػػى سػػيدنا المسػػيي -عميػػو السػػبلـ -عنػػدما كضػػعكا فػػي يديػػو
جسػد مػػف دبلليػػا
المسػػامير كحػػاكلكا صػػمبو ،كىػػذه اإلشػػارات جزئيػػة لشدصػػيات لؤلنبيػػا  ،ىكيي ٌ

) (1المصدر السابؽ ،ص.520
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.520
69

المعانػػاة كالظمػػـ كالقيػػر الػػي يعػػاني منيػػا الشػػاعر بمنػػد الحيػػدرم كالظػػركؼ القاسػػية التػػي مػػر
بيا في حياتو.
ب-

شخصية ييوذا اإلسخريوطي:

كمف الشدصيات الدينية التي استمدىا الشاعر بمند الحيدرم مف التراث ىي شدصػية
ييػػكذا اإلسػػدريكطي ،كى ػك أحػػد ح ػكارم السػػيد المسػػيي –عميػػو السػػبلـ  -االثنػػي عشػػر،
كىك الذم داف المسيي  -عميو السبلـ  -كقاـ بتسميمو لمييكد مقابؿ ثبلثػيف قطعػة مػف
كرد المػػاؿ لمييػػكد ،كقػػاـ بقتػػؿ نفسػػو،
الػػذىب ،كنػػدـ بعػػد ذلػػؾ عمػػى ىػػذا الفعػػؿ ،كت ارجػػع ٍ
لػػذلؾ قػػد يسػػقط اإلنسػػاف الش ػريؼ فػػي قبضػػة اإلغ ػ ار تػػارة ،كتحػػت أى ػكاؿ العػػذاب تػػارة
أدرل(.)1
فالشاعر يجسػد لنػا ىػذه الشدصػية مػف دػبلؿ قصػيدتيف القصػيدة األكلػى ىػي (تكبػة
ييكذا) ،كالقصػيدة الثانيػة (قصػيدة ييػكذا) كىػي رمػز الحػاكـ الػذم دعػاه الشػاعر إلػى التكبػة
م ػػف ذنكب ػػو كمعاص ػػيو ،كى ػػك يمث ػػؿ الح ػػاكـ الط ػػاغي الظ ػػالـ ال ػػذم د ػػاف األمان ػػة ،كى ػػك م ػػف
الشدصػػيات المنبػػكذة ،أمػػا القصػػيدة األكلػػى فيػي بعنػكاف (تكبػػة ييػػكذا) ،تبػػدأ ىػػذه القصػػيدة
بتكجيو ندا لصغار ييكذا ،يبدك مف دبلؿ ىذا الندا أنو يريد أف يكصؿ إلػييـ رسػالة فييػا
مف الندـ الشديد لذنبو ىذا ،حيث يقكؿ عمى لساف ييكذا:
يا صغارم
أنا أدرم أف عارم
قصة تنساب مف دار لدار أنا أدرم
كمما التفت شتا حكؿ نار
كاذا ما شفة مرت باسـ مثؿ اسمي
) (1انظ ػػر :البح ػػث ع ػػف يس ػػكع ،قػ ػ ار ة ف ػػي األناجي ػػؿ األربع ػػة ،كم ػػاؿ الص ػػميبي ،دار الش ػػركؽ ،األردف ،ط1999 ،1ـ،
ص.89
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ذكركا إثمي
كاثمي دنجر يكغؿ في قمب صغارم(.)1
يجسد ىذا المقطع الشػعرم تكبػة ييػكذا مػف فعمتػو التػي فعميػا بحػؽ السػيد المسػيي -
ٌ

عميػػو السػػبلـ ،-كتمثػػؿ ىػػذه الجريمػػة بتسػػميـ السػػيد المسػػيي – عميػػو السػػبلـ  -لمييػػكد لقتمػػو
جسده ىذا المقطع الشعرم.
كصمبو كىذا ما ٌ

يتابع الشاعر بمند الحيدرم في كصؼ مبلمي شدصية ييكذا كما قػاـ بػو مػف جػ ارئـ

كيصفو منيزمان أماـ اإلغ ار حيث يقكؿ عمى لساف ييكذا:
أنا أدرم
أف ما لصتو كفام
كما شادت يدم
مف قصكر لغدم
و
شيكد لدمارم
لـ تع ٍذ غير
أنا أدرم
أف ما كنزت في المٌيؿ
كمف كيؿ برم
كفقير
مف دـ أىرؽ مرضاة شركرم
يستحيؿ اليكـ
النكر
في ٌ

شيكدان النييارم(.)2

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.309
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.310-309
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ففي ىذا المقطع يظير ضمير األنا ،كىذا يدلؿ لنا أف الجرح نابع مػف دادػؿ الػنفس
البشػرية ،لػػذلؾ صػػكر الجػرائـ التػػي قػػاـ بيػػا ييػػكذا ،لػػذا نجػػد أف الحيػػاة المرفيػػة كالرغػػد الػػذم
كػػاف يعيشػػيما انقمبػػت إلػػى حيػػاة جحػػيـ ،كاف ديانػػة األمانػػة عمػػؿ ألػػيـ ،فػػبل نجػػد ىنػػا سػػبيبلن
سكل التكبة.
تصػػبي شدصػػية ييػػكذا المتحدثػػة باسػػـ الحػػاكـ الطػػاغي الػػذم يعتػػرؼ بػػالجرائـ التػػي
فعميا ،مجسدة لندمو ،لذا نجد انسجامان بػيف شدصػية ييػكذا كشدصػية الحػاكـ الظػالـ حيػث
يتقمص الشاعر شدصية ييكذا ،كينقؿ عمى لسانو قكلو:
أنا أدرم
عركقو
أف شعبي يفكؿ الحقد
ٍ

حقكقو
كمٌما أبصر بي الكحش الذم داس
ٍ
يقو
كمٌما أبصر بي المٌيؿ الذم سد طر ٍ
أنا أدرم

أم كحش
أم ليؿ
عميؾ
كنت يا شعبي ٍ
أنا أدرم

الدرب
كيؼ ألقيتؾ في ٌ
لديؾ
كلـ أترؾ ٍ

غير جكوع

كدمار(.)1

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.311-310
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يتقن ػػع الش ػػاعر ف ػػي ى ػػذا المقط ػػع بشدص ػػية يي ػػكذا ،ل ػػذا نج ػػد تكح ػػدان كانس ػػجامان ب ػػيف
شدصية ييكذا كشدصية الحاكـ المسػتبد ،كقػد اسػتددـ الشػاعر ىػذه التقنيػة ألسػباب منيػا:
الرغبة في التعبير عف تجاربو الشعرية بطريقة مكحية بعيدان عف الكضكح كالمباشرة كالجنكح
لمتعبير عف أفكاره كمعانيو بطريقة مكضكعية درامية.
يكاصؿ الشاعر بمند الحيدرم الكشػؼ عػف الجريمػة التػي ارتكبيػا ىػذا الطاغيػة ،كمػا
ىػػي الطريقػػة المبلئمػػة لمتكفيػػر عػػف ذنكبػػو ،حتػػى لػػك كمفػػو المػػكت ،كأف ىػػذا المػػكت ال يكفػػي
لتكفير ذنكبو ،حيث يقكؿ مداطبان صغاره رمز الشباب كالرعية:
يا صغارم
أم جدكل العتذارم
ٌ

بعد أف أحرقت حتى بيت جارم ؟!

يا صغارم
إف حكـ المكت لف يمسي عارم
عف جبيني
فينا...
ألؼ و
قتيؿ
كىنا ..
نؿ غير سجكني (.)1
ألؼ صغير لـ ىي ٍ

ففي ىذا المقطع الشعرم يكشؼ الشاعر عػف سػمات شدصػية ييػكذا ،كسػبر أغػكاره

النفسية كرائحة الندـ مف ييكذا ،كيظيػر أف ىػذا النػدـ كاالعتػذار لػف يجػدم نفعػان عمػا فعػؿ،
كىنا المغػة الرمزيػة التػي تػكحي بصػعكبة المكقػؼ ،كتمثمػت ىػذه الجريمػة عنػدما ذكػر حػرؽ

) )1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.312-311
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بيػػت الجػػار ،كأنػػو غيػػر مقتنػػع أف تكبتػػو مقبكلػػة حتػػى كلػػك كصػػؿ إلػػى المػػكت ،فػػالمكت لػػف
يكفٌر عف الجرائـ التي ارتكبيا بحؽ الشعب.
كىنػػاؾ العديػػد مػػف النمػػاذج التػػي كظفػػت الت ػراث العربػػي أك الت ػراث اإلغريقػػي بػػكعي
كاقتدار مما أعطى ليذه األشعار عمقان كقيمة لـ تكف لتتكفر لكال استدداـ ىذا التراث(.)1
القصػػيدة الثانيػػة التػػي تتحػػدث عػػف شدصػػية ييػػكذا ىػػي (قصػػيدة ييػػكذا) ،إذ يقػػكؿ
مستددمان ضمير المداطب في ىذا الحكار الدرامي:
أنت
أشرت  ...ى
ك ى
 أأنا  ..؟!أجؿ
ٍ
دجؿ
كببل
ٍ
تصر يداؾ  ..أنت
كانت ُّ
أجؿ
كأنت(.)2
تبدل استدداـ الراكم /الشاعر لمحكار الػدرامي الػذم دار بينػو
في المقطكعة السابقة ٌ
ػت) ،كىنػػا يسػػتكحي ال ػراكم/
ت أنػ ى
كبػػيف ييػػكذا ،كقػػد اسػػتددـ فػػي البدايػػة لفظػػة (أشػػر ى

الش ػػاعر م ػػف اإلنجي ػػؿ ،عن ػػدما أش ػػار إل ػػى يي ػػكذا بالمس ػػيي ك ػػي يعتقم ػػو اليي ػػكد ،كق ػػد
استددـ الشاعر ىنا الرمكز المسيحية المتمثمة إلى المسػيي كييػكذا ،ككضػع الشػاعر
نفس ػػو مك ػػاف المس ػػيي ،كجع ػػؿ يي ػػكذا قناعػ ػان لممدبػ ػريف كجكاسػ ػيس الس ػػمطة ف ػػي ى ػػذا
العصر ،كيقكؿ في مقطع شعرم طدر مداطبان ييكذا الدائف:
أنت
يا مف
تشير  ...ى
ى
كقفت ي
يا مف

) (1الحاج ،فكزم ،الشعر العربي في القرف العشريف ،مكتبة القدس لمطبع كالنشر ،ط ،2012 ،2ص.265
) ) 2األعمال الكاملة ،بلند الحٌدري ،ص .340
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يا مف كقفت مع العيكف القاتمات
تشير  ...أنت
يا مف كقفت ك ار أصبعؾ الد كف
تصر  ..أنت  ..أجؿ
كأنت
ىبلٌ ذكرت بفننا
رغـ العذاب ييدنا
رغـ القيكد ت ٌشدنا
رغـ المٌيالي الحالكات تدكر في دارم
ضنى
رغـ الدطى المتنصتات
السنا
تمص مف بيتي ٌ
ىبلٌ ذكرت بفننا

ال  ..لـ نقؿ أبدان
ىنا(.)1
فػػي ىػػذا المقطػػع يسػػتددـ الشػػاعر كسػػيمة التيديػػد كتكجيػػو المس ػ كلية لييػػكذا بفنػػو ىػػك الػػذم
أشػػار عمػػى سػػيدنا المسػػيي -عميػػو السػػبلـ -نبلحػػظ اسػػتددامو لتقنيػػة التك ػرار فكممػػة (أنػػت)
تكػػررت فػػي القصػػيدة أكثػػر مػػف م ػرة ،ككفنػػو يقػػكؿ أنػػت كحػػدؾ المس ػ كؿ عػػف ىػػذا الػػذنب،
نبلحػػظ مػػف دػػبلؿ الح ػكار الػػدرامي أف الشػػاعر كظػػؼ بعػػض المفػػردات؛ لتجسػػيد كتكضػػيي
الفكػ ػرة (العي ػػكف القاتم ػػات ،الع ػػذاب ،القي ػػكد ،الحالك ػػات) ى ػػذه المف ػػردات س ػػاىمت ف ػػي إبػ ػراز
الصراع الدرامي.
) ) 1األعمال الكاملة ،بلند الحٌدري ،ص .343-342
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ج-

شخصية آدم وحواء:

كػػذلؾ ىنػػاؾ شدصػػيات دينيػػة جػػا ت بصػػكرة جزئيػػة أيض ػان ،فػػي قصػػيدة(جحيـ) كىػػي
قصة حكا كطدـ ،استدعاىا الشاعر؛ ليعبر عف مكقؼ أليـ مر بو ،إذ يقكؿ:
يا أدت حكا التي طدـ
باع جناف الدمد مف أجميا
كجا لؤلرض
صريع األسى
كأسكف الدنيا كحميا
لما نزؿ(.)1
كنقمة ٌ

يبدأ الشاعر المقطع السػابؽ بالنػدا الػذم يػدؿ عمػى الحسػرة كالنػدـ ،فالشػاعر يجسػد

مف دبلؿ ىذا المقطع بيع سيدنا طدـ كزكجػو حػكا الجنػة كنزكليمػا لػؤلرض كتركيمػا النعػيـ
كالدمػػد ،كقػػد حشػػد مجمكعػػة لؤللفػػاظ التػػي تعبػػر عنيػػا كىػػي (بػػاع ،كطسػػى ،كحميػػا ،نقمػػة).
كيقكؿ في مقطع طدر:
نحتسي كفس اآلسى كالمر مف ظمٌيا
إف اشترل طدـ ىذم الدنيا
مف أجؿ حكا
كمف دلٌيا
النار
سفشترم ٌ

كطالميا(.)2

) (1المصدر السابؽ ،ص.124
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.124
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تنبعث صكر األلـ كاآلسى مػف دػبلؿ ىػذا المقطػع ،فيػك فػي حالػة صػعبة جػدان مػف
المػ اررة ،فمػػف دػػبلؿ ىػػذه المناجػػاة يعتصػػر الشػػاعر حسػرة كندامػػة عمػػى تركػػو الجنػػة كالنػػزكؿ
لؤلرض ،كؿ ىذا صكره الشاعر بمغة درامية مكثفة الصكر كالدالالت.
 -4الشخصية األدبية:
يعػػد اسػػتدعا الشدصػػيات األدبيػػة فػػي شػػعرنا الحػػديث كالمعاصػػر ،بمثابػػة االرتػػداد
الفني بالرجكع إلى الماضي لشحف نصكصو بدالالت شتى ما كانت لتتفتى لكال ىذه التقنيػة
الفنية التي تحاكؿ استنطاؽ الشدصية األدبية كمحاكرتيا أحيانان لنقد الكاقع أك السدرية مػف
أحداثو ككقائعو المتناقضة أك الفاسدة؛ بمعنػى أدؽ أف الشدصػية األدبيػة المستحضػرة أشػبو
بػػالمرطة الدفيػػة التػػي تعكػػس الػػكجييف معػان ،كجػػو الماضػػي بإشػراقو كنضػػارتو ككجػػو الحاضػػر
بتناقض ػػاتو كس ػػمبياتو؛ كم ػػا أش ػػار د .عم ػػي عش ػػرم ازي ػػد "م ػػف الطبيع ػػي أف يك ػػكف الم ػػكركث
األدبػػي أثػػرم المصػػادر التراثيػػة كأقربيػػا إلػػى نفػػكس شػػعرائنا المعاص ػريف؛ كمػػف الطبيعػػي أف
تك ػػكف شدص ػػيات الش ػػع ار م ػػف ب ػػيف الشدص ػػيات األدبي ػػة ى ػػي األلص ػػؽ بنف ػػكس الش ػػع ار
ككجػػدانيـ ،ألنيػػا ىػػي التػػي عانػػت التجربػػة الشػػعرية كمارسػػت التعبيػػر عنيػػا ككانػػت ىػػي
ضمير عصرىا كصكتو ،األمر الذم أكسبيا قدرة داصػة عمػى التعبيػر عػف تجربػة الشػاعر
في كؿ عصر(.)1
لمت ػراث أىميػػة بالغػػة لمش ػػاعر العربػػي المعاصػػر ،فيػػك يس ػػتمد منػػو الر يػػة كالتجرب ػػة
كاليكية ،كقد كظفو الشع ار المعاصركف ،لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف التكاصؿ مع التراث،
كإلضػافة سػمة الحداثػػة كالجػدة عميػو ،كرغبػػة فػي التعػػكيض العػاطفي ،كربمػا رىبػػة مػف كطػػفة
زمف العجز الذم يحياه ،كىركبان إلى أحضاف الماضي ،الذم يبدك مجيدان أك مثاليػان بالقيػاس
يعبػػركا
إلػػى الحاضػػر ،كقػد اسػػتطاع الشػػع ار المعاصػػركف مػػف دػػبلؿ اإلشػػارات التراثيػػة ،أف ٌ
) (1زايد ،عمى عشرم ،استدعا الشدصيات التراثية ،مرجع سابؽ ،ص.138
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عف ر اىـ اإلنسانية كالحضارية ،كأف يعيدكا رسـ الكاقػع ،كفػؽ ر يػة تتسػاكؽ مػع الحاضػر،
كتكشػػؼ عػػف شػػيادة إبداعيػػة حيػػة تتصػػؿ بػػو( .)1كسػػيتـ معالجػػة الشدصػػيات األدبيػػة عمػػى
النحك اآلتي:
أ -شخصية األعشى:
()2

فمف الشدصيات األدبية الكاضحة التي استدعاىا الشاعر ىي شدصػية األعشػى
ابف ضبارة في قصيدتو(حكار ما بيف الكجو كالمرطة) إذ يقكؿ:
بف ضبارٍة
قاؿ األعشى ي

بالسك
ٌ
فس ىي األمارة ٌ
الن ي

فحاذرىا
ٍ

ً
األسماؾ
دعيا لصغار
أك ٍ

كلكف
ٍ

بص
كف يا كلدم
ى
الكعد المتر ى
ً
في شب ً
األسماؾ
ؽ

الصٌنارٍة(.)3
كفي صبر ٌ

ففػػي المقطػػع السػػابؽ تقنػػع كاضػػي بشدصػػية األعشػػى ،فالشػػاعر يسػػتدعي شدصػػية

األعشػػى مػػف غبػػار الزمػػاف كيجعمػػو يتحػػدث كيسػػقط عميػػو ىمكمػػو كتجربتػػو كأفكػػاره كيجعمػػو
ينطؽ بما يريد أف ينطؽ بو ،كنبلحظ أنو كظٌؼ االقتباس الديني المستمد مف القرطف الكػريـ
) (1النعامي ،ماجد محمد ،تكظيؼ التراث كالشدصيات الجياديػة كاإلسػبلمية فػي شػعر إبػراىيـ المقادمػة ،مجمػة الجامعػة
اإلسبلمية ،ـ( ،)15ع األكؿ ،ص2007 ،45ـ.

) ) 2ىك ميمكف بف قيس بف جندؿ بف شراحيؿ ،لقب باألعشى؛ ألنو كاف ضعيؼ البصر ،كاألعشى في المغة ىك الذم
ال يرل ليبلن كيقاؿ لو :أعشى قيس كاألعشى األكبر ،كيكنى :األعشى :أبا بصير تفائبلن ،عاش عم انر طكيبلن كأدرؾ

اإلسبلـ كلـ يسمـ ،كلقب باألعشى لضعؼ بصره كعمي في أكادر عمره ،مكلده ككفاتو في قرية مفتكحة باليمامة ،كفييا

داره كبيا قبره.
) (3األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.705
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عندما قاؿ( :النفٌس ىي األمارة بالسك ) كىي داللة رمزية كاضحة عمى ىذه الشدصية ،قػد
يتمسؾ الشاعر المعاصر لبياف مػا يجػرم فػي ذاتػو بقنػاع الشدصػيات التراثيػة ،ذلػؾ تعطػي
شعره لكنان عالميان يدرجو مف دائرة الفرد إلى دائرة االجتماع كيمبسو مػف القداسػة ليتغمػؿ إلػى
نفػ ػػكس األمػ ػػة كيمصػ ػػؽ بيػ ػػا ،كبنػ ػػا ن عمػ ػػى ىػ ػػذا فعمػ ػػى الشػ ػػاعر أف ييػ ػػتـ باالدتيػ ػػار الػ ػػدقيؽ

كالصػػائب لمشدصػػية التػػي يريػػد التقنػػع بيػػا ،ذلػػؾ أنػػو الضػػامف لنجػػاح تكظيفيػػا كتمكنيػػا مػػف

النيكض بالميمة التي يطمبيا مف ك ار االتكا عمييا( ،)1كيقكؿ في مقطع طدر:
لكني
قمت لوٌ :

كاِّني أنا السيـ المرمي
لف أدرؾ نفسي
ٌإال في حقد القكس
كا ٌال في ٍّ
كؼ شدت قبضتيا
الج ٍرًـ
كي ى
أكلد ما بيف التٌكبة ك ي
ما بيف المٌكف األسكد في ً
العبد
و
بيض تتكىج في نكمي(.)2
كما بيف ر ل
نبلحػػظ فػػي ىػػذا المقطػػع أف الشػػاعر يجعػػؿ مػػف األعشػػى الػػذم ال يػػرل فػػي الميػػؿ،
ػيار بػيف شدصػية األعشػى كشدصػية
كلكنو يرل بالبصيرة إنسانان ييػدم الشػاعر ،نجػد انص ان
الش ػػاعر بمن ػػد الحي ػػدرم ف ػػي ى ػػذا المقط ػػع ،كيكظ ػػؼ دالل ػػة األلػ ػكاف ف ػػي ى ػػذا المقط ػػع في ػػفتي
باألسكد الذم يدؿ عمى العتمة كالظمـ كالتشا ـ ،كدعـ ذلؾ بمجمكعة مفردات لتجسد الكاقع
الجػرـ ،األسػكد) حيػث كظفيػا بمغػة دراميػة معبػرة ،كيسػتمر الشػاعر فػي
السي كىػي( حقػد ،ي

التقنع ،فيقكؿ الراكم  /الشاعر عمى لساف األعشى مداطبان كلده:

) (1كنػػدم ،محمػػد عمػػي ،الرمػػز كالقنػػاع فػػي الشػػعر الحػػديث( لمسػػياب كنػػازؾ كالبيػػاتي) ،دار الكتػػاب الجدي ػػد المتحػػدة،
بيركت2003 ،ـ ،ص.74
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.706-705
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ضبارة
قاؿ األعشى بف ي

مسافات يا كلدم
األرض
ه
ي

ات
كلكؿ مسافات األرض إشار ه
في ألفي كعد

فالصحك القادـ في ألؽ ال ٌشمس
ٌ

إشارة

النكـ
الرغبة في ٌ
كٌ
إشارة

النكـ
كالفى المتمبس
بالصحك أك ٌ
ٌ

إشارة

كالقائـ ما بيف التٌكبة كالجرـ
ما بيف القكس كبيف السيـ
إشارة(.)1
فالحيدرم يغذم قصيدتو عمػى المسػتكل المفظػي كالػداللي بقػرائف كاشػارات دالػة عمػى
تقمصػػو شدصػػية األعشػػى ،حيػػث إف األعشػػى الػػذم ال يػػرل بكضػػكح يػػرل بجػػبل ككضػػكح
عند الشاعر كيحمؿ نبك ات كتكينات كيعػظ كيكجػو كيرشػد ،فالشػاعر يكظػؼ عػدة عناصػر
درامية تساىـ في الكشؼ عف الحالة النفسية لمشاعر ،مف ىذه العناصػر اسػتددامو لمتكػرار
كاإليقػػاع النغمػػي المنبعػػث مػػف القافيػػة كالمغػػة الرمزيػػة المكحيػػة كأسػػمكب البتػػر ،كيقػػكؿ فػػي
مقطع طدر مداطبان األعشى:
ياألعشى بف ضبارة !!
يا أنت المعمف أنؾ جئت ألجمي
) (1المصدر السابؽ ،ص.707-706
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كبعثت لتنقذ زندم مف سطكة غمٌي
ي
ىا أنؾ مثمي

ً
األجرب
تكل ي كالكمب
في اآلسف مف ظمِّي
ًل ىـ ٍلـ تدرؾ أف سمائي أصغر
مف ذرة رمؿ ؟
ًل ىـ لـ تعرؼ ِّأني
في
إذ أسف يؿ عنؾ أمكت ٍّ
بسـ ٌ
كسـ مف .)1( ...
ٍّ
نبلحػػظ فػػي األبيػػات السػػابقة انسػػجامان كاضػػحان بػػيف الشدصػػيتيف شدصػػية األعشػػى
كالشاعر ،داصة عندما يقكؿ (ىا أنؾ مثمػي) ،حيػث يستحضػر الشػاعر شدصػية األعشػى
مػ ػػف أعمػ ػػاؽ التػ ػػاري العربػ ػػي ،فالشػ ػػاعر يسػ ػػتددـ الح ػ ػكار الدػ ػػارجي ليكضػ ػػي مبلمػ ػػي ىػ ػػذه
الشدصػػية ،ككظػػؼ بعػػض األسػػاليب اإلنشػػائية مثػػؿ االسػػتفياـ االسػػتنكارم كالتعجػػب ،كىػػذه
األساليب ليا دكر بارز في الكشؼ عف الحالة النفسػية لمشػاعر ،ففػي األبيػات األديػرة نجػد
طمالو محطمة ،كيستمر في حالتو التشا مية حيث يقكؿ:
ياألعشى بف ضبارٍة
الضجر
أتعبني ٌ
ففعتقني ألناـ

فجر
كاف ٌ
دؽ عمي بابي ه
فاطرده  ..اطردهي

قكت مف و
سمؾ
فما عاد لمثمي ه
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.709-708
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أصغر مف لكعة صنارة(.)1
فالشاعر يشكك لؤلعشى الضجر كالسفـ المذيف يعػاني منيمػا ،نجػده فػي حالػة تحطػـ
كي ػػفس ،حي ػػث يتقن ػػع الش ػػاعر بشدص ػػية األعش ػػى ف ػػي قص ػػيدتو م ػػف ب ػػدايتيا إل ػػى نيايتي ػػا
كنستشؼ مػف ذلػؾ أف الشػاعر يػرل فػي ىػذه الشدصػية انسػجامان كتشػابيان كاضػحيف؛ ليعبػر
عما يجكؿ في داطره كيكضي الفكرة التي يريد إيصاليا لممتمقي.
مف دبلؿ ىذه الشدصية ٌ

كالمتتبػػع لقصػػائد الشػػاعر بمنػػد الحيػػدرم يجػػده أنػػو يسػػتدعي العديػػد مػػف الشدصػػيات

األدبيػػة ل ٌك ػف بصػػكرة جزئيػػة مكممػػة لمكحػػة الشدصػػيات التراثيػػة ،منيػػا شدصػػية أبػػك ن ػكاس
كشدصية األعشى كشدصية أبي العبل المعرم كشدصية أبي تماـ أيضا ،كسنتناكؿ ىذه
الشدصيات:
ب-

شخصية أبي العبء المعري:

يستحضر الشػاعر بمنػد فػي قصػيدتو (ميزلػة الكجػكد) شدصػية أبػي العػبل المعػرم،
حيث يقكؿ فييا:
سفرجع لمفنا كفنني
ما جئت لمفنا ٌإال كي أككف فنا
كألشترم كفنان
بجكفو
أضـ ٍ
ٌ
أدكار و
عمر قد مضيف ىبا
النير الثقيؿ ؟
ماذا جنيت ألحمؿ ٍ

تيمنان

كرجا (.)2
) (1المصدر السابؽ ،ص.709
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.144
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استحضػر بمنػد الحيػػدرم فػي ىػذا المقطػػع الشػعرم بيػت أبػػي العػبل المعػرم كفمسػػفتو
في الفنا كطرائو في الحياة ،كاتدذ مف ىذه الفمسفة ر ية أدبية يعبػر مػف دبلليػا عػف الحيػاة
المميئة بالحقد كاليفس كالكراىية كالظمـ كالطغياف ،فيك يبدك مف دبلؿ ىذا المقطع في حالة
يائسة كيشعر بالديبة كالمعاناة.
ج-

شخصية أبو نواس:

استدعى الشاعر شدصية أبي نكاس في قصيدتو(انتفاضة كفس) إذ يقكؿ:
يا أبا نكاس
قيـ
حي الدجى
حانة األركاح كاجمع األركاح شممنا
ؾ األياـ حالت دكننا
إف ت ي
لما تغتسؿ في كفسنا
فيي ٌ

شفة الكفس التي صاحبتيا

لـ تزؿ
تصرخ
في أيامنا
كمما رنت عمييا قبمة
دمتيا
تركم لياليؾ لنا(.)1
المتفمؿ في ىذه القصيدة ال يجػد الشػاعر قػد أضػاؼ شػيئان جديػدان إلػى شدصػية أبػي
نػ ػكاس ،كال يمم ػػس المتمق ػػي أم أث ػػر ألب ػػي نػ ػكاس ف ػػي شدص ػػيتو س ػػكل تكجي ػػو ف ػػي مرحم ػػة
) (1المصدر السابؽ ،ص.105
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الركمانسػ ػػية إلػ ػػى العبػ ػػث كالميػ ػػك كالمجػ ػػكف ،كأرل أف الشػ ػػاعر لػ ػػـ يكفػ ػػؽ فػ ػػي التقنػ ػػع بيػ ػػذه
الشدصية.
د -شخصية أبي تمام:
لقػػد تػػفثر الشػػاعر بمنػػد بقػػكؿ أبػػي تمػػاـ فػػي تجسػػيد كاقعػػو المريػػر ،حيػػث يقػػكؿ فػػي
قصيدتو (ضحكة قصيرة):
لك قمنا ما لـ نفيـ
لفيمنا ممف لـ يفيـ
ما قمنا(.)1
ففػي ىػػذا المقطػع الشػػعرم اسػػتدعى الشػاعر أبػػا تمػػاـ مػف دػػبلؿ مقكلػػة لػو يبػػيف فييػػا
ر يتو في فيػـ الشػعر كالتمقػي مفادىػا أف النػاس عنػدما أركا أف فػي شػعر أبػي تمػاـ غمكضػان

رد عمييـ :كًلـ ال تفيمكف ما أقػكؿ
قالكا لو ًل ىـ تقكؿ ما ال يفيـ ٌ
ثقافتػو كفيمػػو ،كيريػػد أف يرفػػع مػػف شػػفف المتمقػيف ،فالشػػاعر بمنػػد الحيػػدرم يريػػد مػػف المتمقػػيف
()2

يريػد ثقافػة المتمقػي كسػعة

أف يتكسعكا في ثقافتيـ حتى يتمكنكا مف فيـ فمسفتو كطرائو.
-4الشخصية الشعبية:
يدتار الشاعر مف الشدصيات ما يكافؽ طبيعة األفكار كالقضايا كاليمكـ التي يريػد
أف ينقميػػا إلػػى المتمقػػي ،كمػػف ثػػـ فقػػد انعكسػػت طبيعػػة المرحمػػة التاريديػػة كالحضػػارية
التػػي عاشػػتيا أمتنػػا فػػي الحقبػػة األديػرة ،مػػف احبػػاط أحبلميػػا ،كسػػيطرة بعػػض القػػكل

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.431
) ) 2الصولً ،شرح الصولً لدٌوان أبً تمام ،دراسة وتحقٌق :خلف رشٌد نعمان ،منشورات وزارة األعالم،
الجمهورٌة العراقٌة ،ط ،0977 ،0مج ،0ص.065
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الجائرة عمى بعض مقدراتيا ،كاليزائـ المتكررة التػي حاقػت بيػا رغػـ عدالػة قضػيتيا،
كقد انعكس كؿ ذلؾ في نكعية الشدصيات التي استمدىا الشاعر المعاصر(.)1
كسيتناكؿ الباحث الشدصيات الشعبية عمى النحك اآلتي:
أ -شخصية سندباد:
م ػػف الشدص ػػيات الش ػػعبية الت ػػي اس ػػتدعاىا الش ػػاعر بمن ػػد الحي ػػدرم م ػػف تراثن ػػا ال ػػذم يزد ػػر
بالشدصػػيات شدصػػية (سػػندباد) التػػي لقيػػت اىتمام ػان ضػػئيبلن مػػف شػػع ارئنا المعاص ػريف كمػػا
يقكؿ الدكتكر زايد في كتابو" :إف حظ سػيرنا الشػعبية مػف اىتمػاـ شػعرائنا المعاصػريف بػال
الضػػإلة إذا مػػا قػػيس بث ػ ار ىػػذه السػػير ،كامتبلئيػػا باألبطػػاؿ كبالشدصػػيات الغنيػػة باألبعػػاد
النفسية كاالجتماعية التي تصمي لحمؿ أدؽ دمجات الشاعر المعاصر"(.)2
ي ك ػػد ال ػػدكتكر عم ػػى عش ػػرم ازي ػػد :أىمي ػػة التػ ػراث العرب ػػي ال ػػذم يع ػػد األس ػػاس ف ػػي تن ػػاكؿ
الشدصيات الت ارثية الذم يتناكليا الشاعر العربي.
تعػػد شدصػػية سػػندباد إحػػدل الشدصػػيات الشػػعبية التػػي احتػػكت عمييػػا قصػػص ألػػؼ ليمػػة
كليمة ،فيك بحار عربي مف مدينة البصرة العراقية كاف ييكل المغامرات كاالبحار ككاف مف
التجػػار كعػػاش فػػي فتػرة الدبلفػػة العباسػػية ،كتػػدكر أحػػداث القصػػة فػػي أبعػػاد الدكلػػة العباسػػية
المتراميػػة األطػراؼ كامتػػدت إلػػى أفريقيػػا كطسػػيا كميػػا ،ككاجػػو السػػندباد العديػػد مػػف المصػػاعب
ف ػػي مغام ارتػػػو إال أنػػػو كػػػاف يتغم ػػب عميي ػػا بذكائ ػػو ،أم ػػا األم ػػاكف الت ػػي زارى ػػا ككاج ػػو فييػ ػػا
المغامرات فكانت في سكاحؿ إفريقيا الشرقية كجنكب أسيا(.(3
ػاجر كبطػ هؿ مػف بغػداد "فػي قصػص ليمػة كليمػة" ،كقػد قػاـ بسػبع رحػبلت ،عػاد مػف
السػندباد ت ه

كرائيا بثركة طائمة مف ىذه الرحبلت(.)4

) (1زايد ،عمى عشرم ،استدعا الشدصيات التراثية ،ص.120
) (2المرجع السابؽ ،ص.166
) (3انظر :ألؼ ليمة كليمة ،أميرة عمي عبد الصادؽ ،كممات عربية لمنشر كالترجمة،ط2012 ،1ـ.
) (4انظر :إماـ عبد الفتاح ،معجـ ديانات كأساطير العالـ( ،مجمد ،)3ص.256
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لقػد كظػؼ الشػاعر بمنػد الحيػػدرم شدصػية سػندباد فػي شػػعره ،حيػث ىك ىج ىػد مػف دػػبلؿ

ىذه الشدصية نفسو قد تقنػع بيػا ليتحػدث مػف دبلليػا عػف المعانػاة كالظػركؼ القاسػية التػي
مر بيا عمى كؿ المستكيات منيا :المستكل االجتماعي كالسياسي ،كما يقكؿ الػدكتكر عمػى
ٌ

عشرم زايد :لقد أدذت مغامرة السندباد دالالت عديدة ،يمكف ردىا عمى نحك ما إلى ثبلثػة
دالالت عامػػة مني ػػا :الداللػػة الفنيػػة ثػػـ الداللػػة السياسػػية أك االجتماعيػػة كأدي ػ انر الفكريػػة أك
االجتماعية(.)1
كيتناكؿ الشاعر بمند فػي قصػيدتو الرحمػة الثامنػة (شدصػية سػندباد) ليجسػد المعانػاة
التي مر بيا ،يبدأ قصيدتو بائسان ،يقكؿ مداطبان حارس المنار:
أطفش مصابيحؾ  ....كلنغرؽ
المنار
حارس
يا
ى
ٍ

فالحمـ في متاىؾ األزرؽ

البح ٍار
قد أتعب ٌ
البحار
حكاية
ٍ

البحار
حكاية الطكاؼ في
ٍ
حكاية الم ل

كالمرجاف
المحار
ك ٍ

ىكىكد لك يغرؽ(.)2
نبلحػػظ مػػف دػػبلؿ المقطػػع السػػابؽ أف النزعػػة المفسػػاكية كالتشػػا مية ىػػي المسػػيطرة

عم ػػى الش ػػاعر ،إذ يب ػػدك بائسػ ػان م ػػف ى ػػذه الرحم ػػة ،فيب ػػدك أف ىن ػػاؾ انس ػػجامان ب ػػيف الش ػػاعر
) (1زايد ،عمي عشرم ،استدعا الشدصيات( مرجع سابؽ)،ص.158
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.321
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كسندباد ،لذلؾ نجد الشاعر يعيش حالة مف الضجر كالممػؿ ،كذكػر بعػض المفػردات تػكحي
بص ػػعكبة المكق ػػؼ مني ػػا (لنغ ػػرؽ ،أتع ػػب) ،حي ػػث يت ػػابع حكايت ػػو األليم ػػة يق ػػكؿ ف ػػي المقط ػػع
الثاني:
أطفش لو األنكار
أطفش كال تقمؽ
كاتركو لمتيار
يحمؿ لؤلغكار ما في الحمـ مف أغكار
يحمؿ لم ل كالمرجاف
المحار
ك ٍ

ك ٌؿ الحكايات عف الجدب
عف عالـ يحيا ببل قمب

عف مذنب
يبحث في التكبة عف ذنب
يا حارس المنار(.)1
يظير لنا ىذا المقطػع الشػعرم أف السػندباد يعػيش كحيػدان ال أحػد يعيػره اىتمامػان كىػك
ف ػػي حال ػػة م ػػف الض ػػياع كاألل ػػـ ،كذك ػػر مف ػػردات ت ػػدلؿ عم ػػى حالت ػػو كمعانات ػػو مث ػػؿ( مػ ػ اررة،
الضياع) ،كىذا ما أكصؿ الصراع إلى ذركتو كيكاصؿ الكشػؼ عػف ىمكمػو كمعاناتػو حيػث
يقكؿ:
اتركو لمتيار
يحمؿ لؤلغكار ما يحمؿ في يديو
في عينيو
) (1المصدر السابؽ ،ص.322
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مف أغكار
يحمؿ لمبحار
لتيييا المغمؽ
م اررة الضياع في البحار
بار...
م اررة ٌ
الص ٍ
فاتركو

لف تقمؽ(.)1
تػػزداد نظ ػرة الشػػاعر السػػكداكية التشػػا مية فػػي ىػػذا المقطػػع ،إذ يبػػدك فػػي حالػػة مػػف
تقنع بشدصية السػندباد مػف أكؿ القصػيدة إلػى طدرىػا لكػي يتحػدث
الب س تسيطر عميو ،إذ ٌ
مف دبلليا عف المعاناة القاسية التي عاناىا.

يمحػػظ المتمقػػي فرقػان بػػيف تنػػاكؿ الشػػع ار المعاصػريف لشدصػػية السػػندباد كبػػيف تنػػاكؿ
الشاعر بمند الحيدرم لصكرة السػندباد التراثيػة ،ذلػؾ أف لمسػندباد سػبع رحػبلت معركفػة لكػف
الشاعر بمند جعميا ثمانية رحبلت ،كىذا يش ٌكؿ إضافة لدل الشاعر كرغبتو في التغييػر فػي
الت ػراث انسػػجامان مػػع تجربتػػو الذاتيػػة التػػي تحمػػؿ معنػػى المعانػػاة المسػػتمرة كالمتعػػددة ،كأف
سػندباد كانػػت رحبلتػػو مائيػػة بحريػػة ،أمػػا السػػندباد المعاصػػر فرحبلتػػو كغربتػػو كتجكالػػو بريػػة،
كػػذلؾ نجػػد أف السػػندباد الت ارثػػي غائػػب ،عمػػى حػػيف أف الشػػاعر المعاصػػر حاضػػر ،كنبلحػػظ
أف الشاعر المعاصر أضاؼ شدصية جديدة لرحمتو كىي شدصية حارس المنار ،بمعنػى
أنػػو أضػػاؼ بعػػدان جديػػدان إلػػى الشدصػػية التراثيػػة ىػػذا الحػػارس يجتيػػد مػػا اسػػتطاع فػػي أف
يسػػاعد اإلنسػػاف الػػذم رحػػؿ عػػف كطنػػو ،كسػػافر بعيػػدان عػػف كطنػػو؛ ليسػػتقر فيػػو بعيػػدان عػػف
كطنو.

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.323-322
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كقػد كردت شدصػػية سػػندباد فػػي النسػػيج الشػعرم فػػي صػػكرة جزئيػػة محػػدكدة أسػػيمت
م ػػع بقي ػ ػة كسػػػائؿ التعبيػ ػػر فػػػي تعزي ػػز النزعػػػة الدراميػ ػػة لمشدص ػػية ،إذ يق ػػكؿ ف ػػي قصػ ػػيدتو
(اعتذار):
كك ٌؿ ما قاؿ بو السندباد
الجاف
عف ممكات
ٍ

المرجاف
عف جزر الياقكت ك
ٍ

عف أنير تحمؿ في أحبلميا

مكانئان
مرافئان
الصيؼ
درافةه مف نسج قيض ٌ
الصغيرة
في مدينتي ٌ
كاف لنا فييا

البحر كاألصداؼ كالآللش البيضا ي
الميبلد(.)1
البعث ك
حتى
ى
ٍ

يتنػاكؿ الشػػاعر فػػي ىػػذا المقطػػع شدصػػية السػػندباد التػػي تثػػرم قصػػيدتو لكػػف بصػػكرة
محػػدكدة ،يػػفتي بيػػا مػػف جػػك األسػػطكرة الشػػعبية ،فالشػػاعر يكظػػؼ عنصػػر السػػرد كالحكايػػة
لتجسيد الفكرة التي يريدىا .كيقكؿ في مقطع طدر مف القصيدة نفسيا:
الببلد
ياآلتكف مف أقاصي
فنحف
ٍ
ى

األسياد
كنحف يا ضيكفنا
ٍ

جديد
نكلد مف
ٍ
نكذب كي ى

المديد
ن ٍكذب كي تظؿ في تاريدنا
ٍ
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.780
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حكاية نمككيا في و
كتب صف ار عف ..
ميد
عف مجدنا التٌ ٍ
المجيد.
عف مجدنا
ٍ
السندباد
درافة قاؿ بيا
ٍ
كاف لنا فييا البحر كاألصداؼ كالآللش البيضا ي

كالميبلد(.)1
كالمكت الذم يجيش
ٍ

فالمقطكعػػة حافمػػة بييمنػػة حػػرؼ الػػداؿ عمػػى بقيػػة الحػػركؼ األدػػرل ،فجػػا الشػػاعر
بيػػذه القافيػػة لػػيس عبثػان ،بػػؿ يفصػػي عػػف قيمػػة دراميػػة شػػحنت الػػنص بطاقػػات رمزيػػة معبػرة،
في ػػذا التكظي ػػؼ م ػػف قب ػػؿ الش ػػاعر مطابقػ ػان م ػػع االيق ػػاع النفس ػػي متم ػػثبلن بفحاس ػػيس الش ػػاعر
كتعبيره عف كاقعو.
ب-

شخصية الغول:

أم ػػا ف ػػي قص ػػيدة (اإلل ػػو الغ ػػكؿ) ،فيتن ػػاكؿ الش ػػاعر شدص ػػية ش ػػعبية أد ػػرل كى ػػي
شدصية الغكؿ ،التي تمثؿ رمز القكة الدرافية ،كمكاجية المتاعب ،فيقكؿ مداطبان الغكؿ:
أييا الغكؿ
يا ريب المإسي
ضقت ذراعان بففقؾ المفسكر
ي

إف سجنا شيدتو في ضمكعي
سؿ ما كاف في دمي مف نكر

 ...أطمؽ القمب مف قيكدؾ
لحنان
ضاحكان
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.782-781
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ىازئان ِّ
بكؿ مصير
يعبر الصُّبي في جناحي فراش
كمع الميؿ
مكعدان في سريرم(.)1
يمفػػت المقطػػع السػػابؽ قمػػؽ الشػػاعر كدكفػػو ،داصػػة عنػػدما يتنػػاكؿ بعػػض المفػػردات
(المإسػػي ،المفسػػكر ،سػػجنا ،قيػػكدؾ) ككفنػػو ىػػاجس يبلحػػؽ الشػػاعر فػػي كػػؿ مكػػاف كأنػػو قػػكة
تكاجو اإلنساف كتحد مف طاقاتو ،كنبلحظ أف الشاعر يكظؼ الحكار الػدرامي؛ ليكشػؼ عػف
الحالة النفسية لو ،كيقكؿ في مقطع طدر:
ىؿ تفممت دمعة في جفكف  ..؟
إنيا ضحكة الفنا ً
المرير
ىؿ لمحت ال ٌشقا يعصر قمبان ؟
كي تركم الدما
الزىكر
عطر ٌ
ىؿ تبينت في كإبة شي و
بسمة غضة و
لطفؿ غر ٍير  ..؟
كؿ ما في الحياة حتى

شقاىا
كلظاىا(.)2

) (1المصدر السابؽ ،ص.140-139
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.141-140
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جسػػد الشػػاعر فػػي ىػػذا الح ػكار الػػدرامي الػػدادمي حالػػة الحػػزف كالقمػػؽ ،نبلحػػظ مػػف
ٌ

دبلؿ ىذا المقطع تكرار االستفيامات كالتسا الت التي تكحي بالمكقؼ الغريب الذم يعيشػو
الشاعر ،كذلؾ يكظؼ المفارقة الدراميػة ،إذ ينتقػؿ الشػاعر مػف المػكت كالتعاسػة إلػى الحيػاة
الزىػػكر ،بمعنػى أف رغػػـ مػػا يقػؼ أمػػاـ الشػػاعر مػػف
كاالسػتم اررية داصػػة عنػػدما قػاؿ عطػػر ٌ
دكؼ كقمؽ ،فإنو يبقى عمى األمؿ كاستمرار الحياة.
كيممس الباحث في تكظيفو لمشدصيات الشػعبية مثػؿ :سػندباد كالغػكؿ كالجنيػة تػفثير األدب
الشعبي كاضحان جميان في تشكيؿ الحكاية الدرامية في النص الشعرم المعاصر لمشػاعر بمنػد
الحي ػػدرم ع ػػف طري ػػؽ اس ػػتدداـ أدكات الحكاي ػػة م ػػف بن ػػا كس ػػرد كحػ ػكار ،األم ػػر ال ػػذم ق ػػكل
العناصر الدرامية في نصكصو الشعرية.
كىكػػذا نػ ٌػكع الشػػاعر بمنػػد الحيػػدرم فػػي تناكلػػو لؤلقنعػػة التراثيػػة التػػي بػػدت جميػػة فػػي
شعره ،حيث تنػاكؿ العديػد مػف األقنعػة التاريديػة كاألدبيػة كالشػعبية كغيرىػا ،كحػاكؿ الكشػؼ
مف دبلؿ استددامو ليذه األقنعة عف تجربتو الفنية كالشعرية.
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المبحث الثاني
الشـخـصــيـــــات العـــامــــــة الدرامية
يقصد بالشدصيات العامة تمؾ التي عايشػيا الشػاعر ،كربطتػو بيػا عبلقػات إنسػانية
حية ،كمنيا شدصية اإلنساف العادم الػذم يعػاني مػف ظمػـ السػمطة ،كشدصػية األـ كاألب
كالجد كاالبف كالصديؽ كالمحبكبة كشدصػية جػكاد ،كىػذه الشدصػيات قػد تكػكف حقيقيػة كقػد
تك ػػكف كىمي ػػة ،ابت ػػدعيا الش ػػاعر ألغ ػراض تعبيري ػػة فنيػػة كسػػنتناكؿ ى ػػذه الشدصػػيات عم ػػى
النحك اآلتي.
 .1شخصية األم :كتظير ىذه الشدصية في غير قصيدة مف قصائد الشاعر منيػا( :نػدا ي

أيمة) حيث تداطب األـ كلدىا حاثة إياه عمى النضاؿ كالتحدم كمقاكمة الظمـ تقكؿ:
ً
امض
الساحة يا كلدم
يم ى
ت في ٌ
ما قيمة أف نحيا

الدنيا
كٌ
ال تبني بيتان في عيني
ال تحمؿ لي شيئان
ال دربان لمكطف
و
أرض مف بمدم(.)1
ال دضرة
ت ػػدعك شدص ػػية األـ الث ػػائرة ف ػػي ى ػػذا المقط ػػع الش ػػعرم إل ػػى الث ػػكرة كالتص ػػدم لمظم ػػـ
كالفساد كاالضطياد ،فتحث ابنيا عمى االستشياد في سبيؿ الحرية كالكطف ،كىذا ما يذ ٌكرنا
بفسػػما بنػػت أبػػي بكػػر كالدنسػػا المتػيف دفعتػا أكالدىمػا إلػػى االستشػػياد ،ىػػذه المغػػة الدراميػػة
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.415
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ػرر النفػي جػا ليعبػر عػف عػدـ
المعبرة كالمكحية ساىمت في دفع عجمة األحداث ،كلعػؿ تك ا
الرضا بالذؿ ،كىذا ما يذكر ببيت الشعر القائؿ "فإما حيػاة تسػر الصػديؽ كامػا ممػات يغػيظ
ً
العػػدا"( ،)1لػػذلؾ مػػا قيمػػة الحيػػاة بػػدكف كطػػف ،كمػػا قيمػػة الحيػػاة بػػبل بيػػت ،كيقػػكؿ فػػي مقطػػع
طدر:
مت يا كلدم
ٍ

الساحة يا كلدم
يمت في ٌ
كف دربي لمكطف
فمعمؾ ميتان
يمتد دىك انر في عيني
كستحيا
رغـ المكت مع الدضرة
الزىرة
في تمؾ ٌ
في فجر غد
مت يا كلدم
ما دمت تمكت لكي تحيا(.)2
فالشاعر يكضي العبلقة المتينة بػيف األـ كابنيػا ،كلعػؿ اسػتددامو لفعػؿ األمػر داللػة
ار لكممػة (مػت) كىػذا يعطػي الػنص داللػة حيكيػة
كاضحة عمػى النصػي كاالرشػاد ،كنجػد تكػر ان
لمبقا عمى نفس الطريػؽ ،كىػي طريػؽ الشػيادة فػي سػبيؿ العػزة كالك ارمػة كالحريػة ،نجػد األـ
تنصػػي ابنيػػا ليكػػكف عمػػى دربيػػا فػػي الطريػػؽ ،كأدػػر بيػػت يػػذكرنا باآليػػة الكريمػػة ،قكلػػو (وال
حتسنبّ الذيي قتلىا يف سبيل اهلل أهىاتا بل أحياءٌ عند هبن يزسقىى) ( طؿ عمراف.(٩٦١ :
) - )1األعمال الكاملة ،عبد الرحٌم محمود ،جمع عز الدٌن المناصرة ،دار الجلٌل ،دمشق ،قصٌدة الشهٌد0988 ،م،
ص.30
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.417-416
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 .5شخصية األب :يتكرر ظيكر شدصػية األب فػي أكثػر مػف قصػيدة ،كمػف تمػؾ القصػائد
قصيدة (النافذة العميا ) التي يقكؿ فييا:
صكت أبي
يصرخ بي
أدطفت.
أدطفت  ..لقد
يتدحرج بي ..
ى
ى

كأسست بو يكبر سكطان
مكتان

بالنقمة كالر ً
عب
مممك ان ٌ
ٌ

كأحسست بنفسي تصغر حد التٌ ً
كبة

تصغر حتى كدت بفف ال أعرؼ نفسي
ٌإال في ال ٌذنب(.)1
يرسػػـ الشػػاعر صػػكرة األب ،كىػػك فػػي حالػػة مػػف العصػػبية ،كلعػػؿ داللػػة األب أدػػذت
داللتػ ػػيف فػ ػػي القصػ ػػيدة إحػ ػػداىما داللػ ػػة األب الحقيقػ ػػي كاألدػ ػػرل داللػ ػػة السػ ػػمطة الظالمػ ػػة،
فالشػػاعر يكظػػؼ تقنيػػة السػػرد كالحكايػػة فػػي قصػػيدتو ،التػػي تكشػػؼ عػػف العبلقػػة بػػيف األب
الرعػػب ،ال ػ ٌذنب)،
ككالػػده ،نجػػده اسػػتددـ مجمكعػػة مػػف المفػػردات تػػدؿ عمػػى الحيػػاة القاسػػية( ٌ
كىك في حالة سيئة كصعبة .كيقكؿ في مقطع طدر:

لقد...
ألفان يصرخ بي :أدطفت  ..لقد
أدطفت ٍ ..
ى
ً
تتعمـ
ى
شاغمت دركس العمـ كلـ ٍ

تسمـ
أدركت ى
ؾ بالكعظ فمـ ٍ

تسمع
كنصحتؾ  ..لـ تص كلـ
ى
ٍ

األبكـ
ٌإال فمؾ
ٍ

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.685
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لجينـ(.)1
يا كلدم  ..يا كلدم كف حطبان
ٍ

ار بػػيف األب كابنػػو ،حيػػث يسػػتددـ
الشػػاعر يجػػرم فػػي المقطػػع الشػػعرم السػػابؽ ح ػك ان
األب لغة العتاب البنو ،إذ يصكر االبف في حالة مف البلمباالة كعدـ االكتراث مف الحياة،
يقػكؿ لػػو سػػعيت فػػي تعميمػؾ كلػػـ تػػتعمـ ،كنصػحتؾ فمػػـ تنتصػػي ،..ككفنػػو يقػػكؿ لػػو فعمػػت مػػا
بكسعي ،لكنؾ لـ تيتـ بشي  ،كليس لؾ فائدة كال قيمة في الحياة .كيقكؿ في مقطع طدر:
أنت
يا ى

ت
أذنبت كما تيٍب ى
يا مف أدطفت ك ى

تعرؼ
أكلـ
ٍ
أف أباؾ،

الضيـ لك ٌذ ً
اب
قد باعؾ في زمف ٌ

ً
الغاب
أمؾ في شرع
كأمؾ ما عادت ى
ارحؿ(.)2
فاحمؿ ب
عضؾ في بعضؾ ك ٍ
ى
تنتقؿ داللة األب الحقيقي إلى األب الذم يحمؿ داللة السػمطة فػي المقطػع السػابؽ،
نجػػد األب يمثػػؿ السػػمطة ،كي كػػد الشػػاعر حجػػـ المفسػػاة كالمعانػػاة ،نجػػده يتدمػػى عػػف ابنػػو
كيطمب منو الرحيؿ ،كىذا ما يحممو ىذا المقطع مػف حػزف كيػفس كقيػر ،إنػو يرسػـ مسػتقببلن
مجيكالن ،بدكف األـ كاألب ،يقكؿ في مقطع طدر ،إذ إف القارئ يسمع صكت االبف:
أدطفت
أعرؼ ٌأني
ي
ي
أدطفت
ألني
كٌ
ي

سدت دكني ُّ
كؿ األبكاب
ي
بيت
فمف يعرفني ي

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.686
) (2المصدر السابؽ ،ص.688
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ميت
حي فيو كال ي
لف يعرفني ٌ
كلست بفكثر مف نافذة عميا كصما
في بيت ال يعرفني
كسرير ميجكر
داج
كسراج و
أقتات بيا(.)1
كبقايا أحبلـ
ي

يعتػػرؼ االبػػف فػػي ىػػذا المقطػػع بالدطػػف الػػذم ارتكبػػو ،كمػػف دػػبلؿ ىػػذا الدطػػف يغمقػػت

كػػؿ األب ػكاب فػػي كجيػػو ،ففصػػبي بػػبل أب كأـ كبيػػت ،كأصػػبي بػػبل كيػػاف كال قيمػػة ،مسػػتقبؿ
مجيكؿ كمكت.
 .3شخصـــية الجـــد :يتنػػاكؿ الشػػاعر بمنػػد الحيػػدرم شدصػػية الجػػد فػػي قصػػيدتو(في زمػػف
الب ار ة المجيكلة) يقكؿ فييا:
طكبى لؾ يا جدم
طكبى لؾ إنؾ قد مت
ؾ ممعكنا
كلـ ت ي
ؾ جرحان
طكبى لؾ إنؾ لـ ت ي
في و
يكـ ما أك سكينا

لـ تؾ سجانان في يكـ ما ٍأك

مسجكنا

مقياؾ
كانت لؾ
ن
اؾ
كر ى
كصباياؾ ككانت فسحةي أحبلمؾ
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.689
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دنياؾ ُّ ..
تمتد بيا بستانا
تكسع
ى
حبمي برعكد صباؾ(.)1
يظيػر الشػػاعر مػػف دػػبلؿ ىػػذا المقطػػع كىػػك حامػػؿ رسػػالة لجػػده ،اسػػتددـ مػػف دػػبلؿ
ىػػذه الرسػػالة لغػػة دراميػػة مرك ػزة ،ليكشػػؼ عػػف رضػػاه عػػف مػػكت جػػده قبػػؿ أف يػػرل الظمػػـ
كالطغيػػاف ،حيػػث كػػرر كممػػة (طػػكبى) عػػدة م ػرات كىػػي داللػػة تحمػػؿ معنػػى النعػػيـ ،فطػػكبى
ىػػي الجنػػة فػػي المصػػطمي اإلسػػبلمي ،ككػػفنو يريػػد أف يقػػكؿ لػػو إنػػؾ أفضػػؿ حالػػة مػػت فييػػا،
ككػػاف مسػػالمان كغيػػر ظػػالـ ،كأف الشػػاعر /ال ػراكم سػػيبقى عمػػى عيػػد جػػده فػػي ىػػذا المسػػار،
كىذا العيد كبير .كيقكؿ في مقطع طدر:
يا جدم
قؿ لي:
ىؿ لي أف أبعث في يكـ ما  ..في
زمف ما ؟
أمسؾ ؟
ىؿ لي أف أبعث في
ٍ
أف أكلد ثانيةن في فرحة عرسؾ ؟
في حمـ أبي المتنسؾ ؟
أكلد ال جرحان ؟
ىؿ لي أف ى
ال سكينا ؟

ال سجنان  ..ال سجانان  ..ال مسجكنا؟(.)2
نبلحػػظ مػػف المقطػػع السػػابؽ أف الشػػاعر بمنػػد الحيػػدرم يتمنػػى ذلػػؾ الكقػػت مػػع جػػده،
حم ػػـ جمي ػػؿ مت ػػدفؽ ،كلغ ػػة درامي ػػة مكثف ػػة م ػػف د ػػبلؿ أس ػػمكب االس ػػتفياـ ،كالمكس ػػيقى الت ػػي
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.444-434
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.447
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ساىمت في الكشؼ عف الحالة النفسية لمشاعر ،فتراكـ االستفيامات كتتابعيا يعطي حركة
لمفعػػؿ كحيكيػػة كيعمػػؽ المعنػػى كيرسػػدو كيحركػػو فػػي الػػذىف ،كيمتنػػى الشػػاعر أف يعػػكد عيػػد
جده الذم يرمز إلى العطؼ كالقكة كالسبلـ كالعدؿ كيككف مثؿ جده كىنػا نػرل انسػجامان بػيف
شدصية الشاعر كجده.
 .4شخصـية االبــن :الػػذم يداطػػب أمػو كيبػػكح ليػا بفح ازنػػو كطالمػػو كعذاباتػو الدادميػػة ،التػػي
الصغير) إذ يقكؿ فييا:
الرجؿ ٌ
تتمثؿ في قصيدة (رسالة ٌ
ك ً
أماه
أمس يا ٍ
مررت قرب دارنا
ي

أدؼ
كلـ ٍ

كما ارتجؼ
أماه
الصغير يا ٍ
صغيرؾ ٌ

حياه(.)1
ألنني عرفت ٌ
أف المكت قرب دارنا ٍ

كجسػػد ذلػػؾ مػػف
ففػػي ىػػذا المقطػػع الشػػعرم يتػػذكر الشػػاعر األلػػـ كالحػػزف كالتضػػحيةٌ ،

د ػػبلؿ اس ػػتددامو ل ػػبعض األلف ػػاظ(أدؼ ،ارتج ػػؼ ،الم ػػكت) ،يس ػػتددـ الش ػػاعر لغ ػػة درامي ػػة
بسػيطة لكػػي تصػػؿ إلػى المتمقػػي بكػػؿ سػيكلة ،كيتنػػاكؿ العبلقػػة التػي تػربط األـ بصػػغيرىا أك
ػاه) ،األم ػر الػػذم يػػكحي إلػػى العبلقػػة
الصػػغير يػػا أمػ ٍ
طفميػػا كال سػ ٌػيما عنػػدما قػػاؿ (صػػغيرؾ ٌ
المتماسكة كالطيبة كالحنكنة بيف األـ كصغيرىا ،كأف كجكدىا حياة رغـ كػؿ األلػـ كالمعانػاة،

كيقكؿ في مقطع طدر:
ال تبكي يا أماه
ككني كلك مرة
تككف
أمي كما أريدىا أف
ٍ
) (1المصدر السابؽ ،ص.403
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أكبر مف حالمة
تداؼ أف ييقتؿ قرب دارىا

الصغير
صغيرىا
ٍ

السجكف
يصمب في
ٍ
تداؼ ٌ
أف ي

الصغير(.)1
صغيرىا ٌ

ػاىر ظيػػك انر كاضػػحان ،يداطػػب االبػػف أمػػو كيتكسػػؿ إليي ػا بػػفف
نجػػد الح ػكار الػػدرامي ظػ ان

تككف عمى قدر المس كلية كأف تككف كما عيدىا ،يريػدىا قكيػة تتحػدل المصػاعب كالمعانػاة
جكف ،كىػذا الحػكار سػاىـ فػي دفػع
الس ٍ
كأف تككف صابرة ك ٌأال تداؼ عمى كلدىا أف يقتؿ في ٌ

عجم ػػة األح ػػداث إل ػػى األم ػػاـ .ق ػػد تك ػػكف األـ ىن ػػا تحم ػػؿ دالل ػػة ال ػػكطف الكبي ػػر كق ػػد نك ػػكف
المداطبة ىنا أمو الحقيقيػة ،كىنػا يكشػؼ لمقػارئ حيػاة بمنػد منػذ طفكلتػو ،إذ حػرـ حنػاف األـ
كعطفيا ،كظؿ طيمة حياتو يتشكؽ إلييا كيحف إلى حضنيا الحنكف الدافش.
تعبر عف شبكة العبلقات اإلنسانية العاطفية ،فالظمـ كالقيػر كاأللػـ
 .5شخصية المحبوبةٌ :
كاف سببان فػي تػدمير ىػذه العبلقػات اإلنسػانية كتقطيػع أصػكليا ،كتتمثػؿ ىػذه الشدصػية فػي

(ثبلث عبلمات) ،كىي مداطبة المحبكبة ،إذ يقكؿ فييا:
قصيدة
ي
كالتقينا
كاف كد بارد بيف يدينا
ؾ في ناظرينا
كاف شي ه مضح ه

قمت في ىمس:
ي
ً
تغيرت
كأنت
كتمفٌت لنفسي

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.405
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كتفلٌمت ألمسي
أترل جار عمينا ..؟
أترانا؟(.)1
يبػ ػػرز الح ػ ػكار الػ ػػدرامي مػ ػػف دػ ػػبلؿ ىػ ػػذا المقطػ ػػع الشػ ػػعرم ،حيػ ػػث يسػ ػػتددـ تقنيػ ػػة
االسترجاع الزمني ،كىي كسيمة فنيػة دراميػة يسػتددميا الشػاعر؛ ليرمػز إلػى الماضػي سػكا
كػػاف سػػعيدان أـ حزينػان ،لػػذلؾ نجػػده يسػػتددـ الفعػػؿ الماضػػي ،يبػػدك أف ماضػػيو مػػع المحبكبػػة
ك ػػاف سػػعيدان ،كنسػػتدؿ ذل ػػؾ مػػف د ػػبلؿ كمم ػػة (كد) الت ػػي ت ػػدؿ عم ػػى العبلقػػة الكديػػة الطيب ػػة
كالكصاؿ الذم كاف بينو كبيف محبكبتو ،نجده ينتقؿ مف األمؿ إلى األلػـ ،حيػث نبلحػظ أنػو
يستددـ كممػات تػدؿ عمػى األلػـ كال س ٌػيما عنػدما قػاؿ( تفلمػت) ،فالشػاعر ىنػا يسػتددـ تقنيػة

االستفياـ ،ككؿ ذلؾ ساىـ في الكصكؿ إلى تعميؽ النص.

 .6شخصـــية الصـــديق :يص ػػكر الش ػػاعر م ػػف د ػػبلؿ ى ػػذه الشدص ػػية العبلق ػػات اإلنس ػػانية
كالعبلقات اإلدكانية ،كاف جك الظمـ كاأللـ كالحزف كالقير قضى عمى ما يربط اإلدػكاف مػف
كشػػائج كصػػبلت ،كأصػػبي ىنػػاؾ الممػػؿ كالسػػفـ كالدػػكؼ مػػف ىػػذه العبلقػػة اإلنسػػانية ،حتػػى
جعمت الشاعر يسػفـ كيتمنػى قطػع تمػؾ الصػبلت ،كرحيػؿ األصػدقا كالدػبلف ،كيتمثػؿ ذلػؾ
مف دبلؿ قصيدة (يا صديقي) ،إذ يقكؿ فييا:
يا صديقي
ًل ىـ ال تحمؿ ماضيؾ كتمضي عف طريقي
قد فرغنا كانتيينا
كتذكرنا كثي انر كنسينا ما تذكرنا
سنينان كسنينا
كرمينا
) (1المصدر السابؽ ،ص.231
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بيدنا
صناه مف حب عميؽ
كؿ ما ٌ

السحيؽ(.)1
كؿ ما صناه في الماضي ٌ

ار دراميان بػيف الشػاعر كصػديقو ،كيكشػؼ عػف عمػؽ العبلقػة
نبلحظ في المقطع الشعرم حك ان
كجسػػد ذلػػؾ مػػف دػػبلؿ تكظيفػػو بعػػض األلفػػاظ (فرغنػػا ،كانتيينػػا كنسػػينا،
بينػػو كبػػيف صػػديقو ٌ

كرمين ػػا ،بي ػػدنا) ككفني ػػا عبلق ػػة من ػػذ الص ػػغر ،ل ػػذلؾ نج ػػده يس ػػتددـ لغ ػػة درامي ػػة مكثف ػػة فيي ػػا

دالالت كاسعة فييا الصداقة كالحب كاألدكة ..

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.267
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الفصل الثاني
الحـــوار الـــدرامــي
كينقسـ ثبلثة مباحث:

المبحث األول :الحوار الخــارجــي(الديالوج).
المبحث الثاني :الحوار الداخمي(المونولوج).
المبحث الثالث :الـجـــــوقـــــة.
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مدخل:
يعػػد عنصػػر الحػكار الػػدرامي مػػف العناصػػر المحكريػػة فػػي بنػػا العمػػؿ الشػػعرم ،كىػػك
تقان ػػة فني ػػة متميػ ػزة تس ػػيـ ف ػػي جع ػػؿ المتمق ػػي يص ػػغي إل ػػى أص ػػدا أفك ػػار الش ػػاعر كايق ػػاع
أحاسيسو ،كالحكار حػديث اإلنسػاف المنبعػث مػف أعماقػو ،كالمعبػر عنػو فػي أدؽ التعبيػرات؛
ألف الشدص ػػية الص ػػامتة تب ػػدك كمث ػػؿ المكح ػػة الس ػػاكنة ،لك ػػف م ػػا إف تتح ػػاكر حت ػػى تن ػػبض
مبلمحيا ،كتتجدد فييا الحياة(.)1
فػػالحكار الػػدرامي يدتمػػؼ عػػف الحػػديث االعتيػػادم بطبيعتػػو الص ػراعية كقدرتػػو عمػػى
ربط األحداث ،فيك يطارد باستمرار ىدفان معينان ،كمف دصكصيتو أف البد مف أف يتعارض
مع ىدؼ مقابؿ(.)2
كيشػ ٌكؿ الح ػكار عنصػ انر ميمػان فػػي العمػػؿ الشػػعرم ال يمكػػف االسػػتغنا عنػػو ،كلػػذلؾ
دالالت متعػػددة كأغ ػراض مدتمفػػة ،فػػالحكار حقيقػػة مػػف أىػػـ الف ػكارؽ األساسػػية بػػيف األدب
()3

القصصي كبيف الفف المسرحي

لذلؾ نجده جز ان أساسيان مف صميـ البنيػة الدراميػة لمػنص

كيعمػػؿ عمػػى دفػػع األفكػػار كالمشػػاعر كاألحػػداث نحػػك الػػذركة؛ ألنػػو يقػػكـ فػػي القصػػيدة عمػػى
()4

أس ػػاس تكظي ػػؼ ص ػػكتيف أك ع ػػدة أصػ ػكات ألش ػػداص مدتمف ػػيف

كيج ػػب التنبي ػػو عم ػػى أف

الحػكار الجيػػد يجػػب أف يكػػكف معبػ انر عػػف الشدصػػية الصػػادر عنيػػا تعبيػ انر حقيقي ػان ال افتعػػاؿ
فيو ،كذلؾ يجػب أف يكػكف مكافقػان لمبيئػة التػي تعػيش فييػا الشدصػيات ،كيجػب االبتعػاد فيػو
عف الثرثرة كالحذلقة ،كجعمو يسي انر لكي يفيمو المتمقي(.)5

) (1انظر :حمداف ،عبد الرحيـ ،البنية السردية في ديكاف " لماذا تركػت الحصػاف كحيػدان" لمشػاعر محمػكد دركيػش ،مجمػة
جامعة الشارقة ،ـ ،7ع2010 ،3ـ.

) (2الظالمي ،مازف عبد الحميد ،النسؽ الدرامي في شعر فكزم كريـ ،جامعة الككفة ،بغداد ،د.ت ،ص.30
) (3حمكدة ،عبد العزيز ،البنا الدرامي(مرجع سابؽ) ،ص.134
) (4بركة ،نظمي ،العناصر الدرامية في القصيدة الحديثة ،رسالة دكتكراه(غير منشكرة) ،ص.96
) (5انظر :فف كتابة المسرحية ،عادؿ النادم ،ص.415-414
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أمػػا أسػػمكب الح ػكار فيقػػكـ أساس ػان عمػػى ظيػػكر أص ػكات أك صػػكتيف عمػػى أقػػؿ تقػػدير
ألشػػداص مدتمفػػيف ،كمػػفلكؼ فػػي الشػػعر القػػديـ ظيػػكر مثػػؿ ىػػذا النػػكع مػػف الح ػكار الػػذم
يركيو الشاعر في قصػيدتو فيحكػى بػو مػا دار بينػو كبػيف محبكبتػو فػي األغمػب األعػـ ىكػذا
ظير ىذا األسمكب منذ عيد امرئ القيس في العصر الجاىمي كما يتضي مف معمقتو(.)1
كيشػػيد الح ػكار حضػػك انر بػػار انز فػػي بنيػػة البنػػا الػػدرامي عنػػد الشػػاعر بمنػػد الحيػػدرم،
كسفتناكؿ ذلؾ عمى النحك اآلتي:

المبحث األول
الحــــوار الخــارجــــي(الديالوج)
كيقصد بالحكار الدارجي تبادؿ الحػديث بػيف الشدصػيات فػي قصػة أك مسػرحية(،)2
كيعػػد الح ػكار الدػػارجي مػػف الركػػائز األساسػػية فػػي البنػػا الػػدرامي ،لككنػػو يشػػكؿ عػػددان مػػف
األصكات كالمشاىد التي تعطي لمػنص قيمتػو الدراميػة ،كىػذه القيمػة ىػي دفػع األحػداث إلػى
األمػػاـ ،لػػذلؾ نجػػد الشػػاعر يدػػرج القصػػيدة مػػف غنائيتيػػا الذاتيػػة إلػػى بنائيػػا المكضػػكعي،
كالحكار الدارجي ينقسـ قسميف األكؿ يدكر بيف شدصيف كنسمع صكت ىذيف الشدصيف،
كيعػػرؼ الح ػكار الدػػارجي بفنػػو الح ػكار الػػذم يػػدكر بػػيف شدصػػيتيف كنسػػمع صػػكت
ىاتيف الشدصيتيف في مشيد كاحد(.)3
كي ػػدكر ب ػػيف شدص ػػيات القص ػػة ،يكج ػػو كبلم ػػو بش ػػكؿ مباش ػػر إل ػػى متمػ ػ و
ؽ كيتب ػػادالف
الكبلـ بينيما.

) (1إسماعيؿ ،عز الديف ،الشعر العربي المعاصر( ،مرجع سابؽ) ،ص.298
) (2حجازم ،سمير ،معجـ المصطمحات فركع األدب المعاصرة كنظريات الحضارة ،مكتبة الجزيرة الكرد ،القاىرة ،د.ت،

د.ت ،ص.74
) )3المرجع السابق ،ص.74
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كىػػذا النػػكع مػػف الح ػكار نجػػده عنػػد الشػػاعر بمنػػد الحيػػدرم فػػي تتجسػػد فػػي قصػػائده
بشكؿ كاضي ،كقػد كظػؼ ىػذا العنصػر الػدرامي فػي تنكيعاتػو الشػعرية المدتمفػة لئلفػادة مػف
الطاقػػات التعبيريػػة التػػي يمنحيػػا ىػػذا العنصػػر لمتجربػػة الشػػعرية ،كيزيػػدىا قػػكة كث ػ ار  ،كربمػػا
تكػػكف كممػػة فػػي المقطػػع الشػػعرم تعػػادؿ صػػفحات متعػػددة ،كطبيعػػي أف القصػػيدة لػػف تكػػكف
مػػف أكليػػا إلػػى طدرىػػا حػكا انر ،كانمػػا يسػػتغؿ الشػػاعر أسػػمكب الحػكار فػػي جػػز أك أجػ از منيػػا
يدرؾ بحاستو الدرامية أف االنتقاؿ فييا مف صكتو التقريرم إلى أصكات المشيد أنسب كأنػو
يػػكفر لمقصػػيدة فػػي مجمميػػا حيكيػػة أكثػػر( ،)1كقػػد اسػػتددـ الشػػاعر ىػػذه التقنيػػة فػػي قصػػيدة
(مرثية قبؿ األكاف) حيث يقكؿ:
الدرب كىا ِّأني
قالت :أتعبني ٌ

ً
الكفف
أتسمٌ يؿ حافية ما بيف ديكط
كأيلممـ ما أبقت أيامي مف زمني...
 كبلٌ  ..كبلٌالدرب كما بيني
 ىا ِّأني أتإكؿ بيف ٌكجيي ال يذكر شيئان عف كجيي
جفٌت ساقايا
بردت عينايا
كاحدكدب ظيرم مف ثقؿ بقايايا(.)2
نبلحظ مف المقطػع السػابؽ أف الشػاعر يسػتغؿ الػنمط القػديـ مػف الحػكار كىػك( قػاؿ،
كقالت) ،كما تجمى عند امرئ القيس ،كعمر بف أبي ربيعة ،كيتحدث مف دبلؿ ىذا الحكار
يجسد الشاعر حالتو بيف اليفس كاألمػؿ ،كأنػو
الدرامي الذم جا بصكرة مكثفة كقكية ،لذلؾ ٌ
) (1إسماعيؿ ،عز الديف ،الشعر العربي المعاصر( ،مرجع سابؽ) ،ص.300-299
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.714-713
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قد تعب مف ىذه الحياة لدرجة أف ساقيو جفتا ،كظيره انحنى ،لذلؾ يستددـ السرد كالحكاية
مػػع الح ػكار كىػػذا مػػف إبػػداع الشػػاعر كقدرتػػو عمػػى تجسػػيد الكاق ػع بكػػؿ معالمػػو ،كينتقػػؿ فػػي
مقطع طدر فيقكؿ:
 -كبلٌ  ...كبلٌ

لت كما ً
ما ز ً
كنت
بؿ أجمؿ مما ً
كنت(.)1
يستمر الشاعر في استددامو لمسرد ،كنبلحظ أنو لػـ يسػتددـ اسػمان لمحبكبتػو ،كذلػؾ
لجعميػػا رمزيػػة عامػػة ،حيػػث يتغػ ٌػزؿ بيػػا ،كيقػػكؿ إنػػؾ أجمػػؿ مػػف أم كقػػت مضػػى ،كيجى ػى
صكتيا في الرد عميو فتقكؿ:
أنت
أنت كما ى
 -ك ى

كنت
مما ى
بؿ أركع ٌ

فكفنا ما عشنا عمرينا
ٌ

ً
األرض
إال دارج ك ٌؿ سني
ككؿ األزماف
أنت
فمـ نيرـ  ..كال ى

 كال أنت ،كلـ يدفت دؼ يدينا (.)2كمػػا أكحػػى ىػػذا الح ػكار الػػدرامي ،كىػػذه المغػػة الدراميػػة ككثافػػة الصػػكر العبلقػػة بينػػو
كبػػيف محبكبتػػو ،بعمػػؽ العبلقػػة ككثافتيػػا ،حيػػث أدػػذا يتبػػادالف الػػذكريات كأنيم ػا مػػا زاال فػػي
ددؿ ف ػػي ى ػػذا
شػػبابيما ،كأف الكق ػػت ال ػػذم قض ػػاياه معػ ػان يع ػػد أركع كق ػػت ،كنج ػػد الش ػػاعر يتػ ػ ٌ
الحكار فيقكؿ:
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.714
) (2المصدر السابؽ ،ص.715
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رب لدر ً
بيف
كانشؽ ٌ
الد ي

 -أأقكؿ :كداعان

كيؼ سفرجع كحدم ...؟!
قؼ  ...ال تبعد  ...ال تبػ  ...ال(.)1
يشيد ىذا المقطػع الصػكت الثالػث فػي القصػيدة ،كىػك صػكت الشػاعر /الػراكم الػذم
ظيػػر كاضػػحان ،حيػػث يسػػتددـ تقنيػػة السػػرد الػػذم يتدمػؿ الحػكار فػػي القصػػيدة برمتيػػا ،كػػذلؾ
يسػػتددـ أسػػمكب البتػػر مػػف جديػػد الػػذم يػػدؿ عمػػى صػػعكبة نطػػؽ الكػػبلـ لصػػعكبة المكقػػؼ،
كيسػػتددـ بعػػض األسػػاليب االنشػػائية مثػػؿ( :االسػػتفياـ التعجبػػي كاألمػػر كالنيػػي) التػػي ليػػا
داللة كاضحة عمى االنفعاالت كاألحاسيس.
فػػي قصػػيدة أدػػرل كىػػي (عمػػى ى ػامش رسػػالة قديمػػة) يكظػػؼ الشػػاعر فييػػا الح ػكار
الدارجي المباشر ،كىك حكار بيف الشاعر كسيدة لـ يسػميا الشػاعر ألغػراض متعػددة منيػا
الدركج مف الذاتية إلى المكضكعية ،إذ يقكؿ:
قالت :أقرأت ىدطابي  ...؟

ً
الحبر ..؟!
مرت شفتاؾ بطعـ
ىؿ ٍ
كىؿ تعرؼ ما طعـ الحبر  ..؟!
قمت ليا :أعرفوي (.)2
ي

ففػػي المقطػػع السػػابؽ يكظػػؼ الشػػاعر الح ػكار الدػػارجي المباشػػر ،حيػػث يػػدكر بػػيف
الشػػاعر كمحبكبتػػو ،فػػالمبلحظ أف الشػػاعر يكظػػؼ التقنيػػة القديمػػة فػػي الحػكار قالػػت كقمػػت،
كيكظ ػػؼ ت ارس ػػؿ الحػ ػكاس ف ػػي الحػ ػكار عن ػػدما ق ػػاؿ( :ى ػػؿ م ػػرت ش ػػفتاؾ بطع ػػـ الحبر)ك ػػذلؾ
األساليب اإلنشائية التي تساىـ في كصؼ الحالة النفسية لمشاعر.
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.715
) (2المصدر السابؽ ،ص.699
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كيقكؿ في مقطع أدر:
ليس سكل شفتي مف يعرفوي:
حمك
طعـ الحبر األحمر ه
كدـ المقتكؿ بفمرم

ال طعـ لحبر أدضر
طعـ الحبر األزرؽ مبتذ هؿ
طعـ
ِّ
كسني العمر /ي
السطر
الحبر األبيض مدفي دمؼ بقايا ٌ

طعـ الحبر األسكد ال أعرفو ٌاال في شعرم
ٌإال في المكت بسِّـ مر(.)1
ينتقػػؿ الشػػاعر فػػي المقطػػع الثػػاني إلػػى تكظيػػؼ دالالت األلػكاف (األحمػػر كاألدضػػر
كاألبػػيض كاألزرؽ) ،فػالمكف األحمػػر يػػدؿ فػػي بعػػض دالالتػػو عمػػى سػػفؾ الػػدما كالقتػػؿ ،فػػي
حيف أف المكف األدضر يدؿ عمى التفا ؿ كاألمؿ كالحياة كالتجدد ،كالمكف األزرؽ يدؿ عمػى
االسػػتقرار كاألمػػف كالثقػػة كالنجػػاح ،لكػػف الشػػاعر كظػػؼ ك ػػؿ لػػكف فػػي مكضػػعو ،كن ػػرل أف
الحكار يطكؿ عمػى لسػاف السػارد بعػض الشػي  ،ذلػؾ أف الشدصػية تريػد أف تعطػي لنفسػيا
مسػػاحة كاسػػعة لتبػػكح بمػػا فػػي دادميػػا مػػف أحاسػػيس كانفعػػاالت كأفكػػار كر ل ،كىكػػذا ينسػػجـ
الح ػكار ال ػػدرامي م ػػع طبيع ػػة المكق ػػؼ كالمش ػػيد ،كى ػػذا دلي ػػؿ عم ػػى ب ارع ػػة الش ػػاعر كابداع ػػو،
نبلحػػظ فػػي نيايػػة المقطػػع أف الشػػاعر يمػػزج بػػيف الح ػكار الدػػارجي كالح ػكار الػػدادمي لكػػي
يكشؼ عف الحالة النفسية ،كيستمر في الحكار يقكؿ:
قالت :كدطابي ؟!
قمت ليا :صح ار ربدا
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.700-699
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تكجزىا نقطة ً
حبر
صب ًار
أك زىرة ٌ

الصبار(.)1
ال تعمف ٌإال عف مكت ٌ

يظيػػر فػػي الح ػكار الدػػارجي صػػكر الػػذكريات األليمػػة كمػػا حمػػؿ ىػػذا الدطػػاب مػػف مفسػػاة
ال ػػكطف كالقي ػػر ،كدع ػػـ ذل ػػؾ بمجمكع ػػة م ػػف المف ػػردات سػ ػاىمت ف ػػي تكض ػػيي ى ػػذه المعان ػػاة
لتحمػؿ الكممػة داللتيػا .كيقػكؿ فػي
كىي(صػح ار كربػدا مػكت) نجػده يسػتددـ الرمػكز كذلػؾ ٌ

مقطع أدر:

قالتً :ل ىـ ٍلـ تعرفني ..؟!
ً
األصفر
ًل ىـ لى ٍـ تعرؼ ما طعـ الحبر

ً
كالمقت

األصفر كالقيي
كًل ىـ لى ٍـ تعرؼ ما طعـ القيي
ازؼ مف كؿ دطابي(.)2
الن ي
القيي ٌ
يا أنت ي

يعمػػد الشػػاعر إلػػى تكظيػػؼ داللػػة األل ػكاف فػػي ىػػذا الح ػكار ،فيكظػػؼ المػػكف األصػػفر
الذم قد يػدؿ عمػى األلػـ كالكجػع كالقيػر ،كػذلؾ نبلحػظ أنػو يسػتددـ الجمػؿ القصػيرة المعبػرة
المكحية المكثفة ،إلظيار التكتر كالصراع ،كجا بالقيي النازؼ ليدؿ عمى الظمػـ كاالسػتبداد
الذم يشكؿ ىاجسان لمشاعر في كؿ دطاباتو ،كيقكؿ في المقطع األدير:
ىؿ تدرم ؟  ..ففنا لست دطابي
قمت ليا :أدرم
ي

........

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.700
) (2المصدر السابؽ ،ص.701
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كغفكنا في و
رمس يتإكؿ في صدرم
و
كحديث ينزؼ مف نير ٌسر(.)1

نبلح ػػظ م ػػف المقط ػػع الس ػػابؽ ظي ػػكر لحظ ػػة التن ػػكير كى ػػي نياي ػػة مفس ػػاكية كمس ػػتقبؿ

مجيػػكؿ ،حيػػث يسػػتددـ الشػػاعر أسػػمكب البتػػر الػػذم يكشػػؼ عػػف الكاقػػع المريػػر كالمسػػتقبؿ
المجيكؿ.
كىكػػذا نجػػد أف قصػػيدة (عمػػى ىػػامش رسػػالة قديمػػة) قصػػيدة حكاريػػة مكثفػػة كيسػػتمر
الحػكار مػػف بدايػػة القصػػيدة إلػػى نيايتيػػا ،كيمػػزج بػػيف الحػكاريف :الػػدادمي كالدػػارجي ،كيتنقػػؿ
في العناصر الدرامية بيف الفينة كاألدرل.
في قصيدة (اليكيات العشر) حيث نجد الشاعر اتكف عمى الحكار الدارجي المباشػر
الذم يداطب فيو رجاؿ األمف ،يقكؿ فييا:
في اليكـ الثاني
كاف ببابي شرطياف
سفالني -مف أنت  ..؟
 أنا  ..؟!بمند بف أكرـ.
كأنا مف عائمة معركفة
كأنا لـ أقتؿ أحدان  ...أقسـ لـ أقتؿ أحدان
كأنا لـ أسرؽ أحدان
كبجيبي عشر ىكيات تشيد لي
كبفني  ...فمماذا ..؟
ضحكا مني  ..مف كؿ ىكياتي العشر
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.701
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كرأيت يدان تكمض في عيني
تسقط ما بيف الديبة كالجبف
 أنت مداف يا ىذا، يا ىذا(.)1المغػػة الدراميػػة المكثفػػة كاضػػحة مػػف دػػبلؿ الح ػكار الدػػارجي الػػذم دار بػػيف الشػػاعر
كرجاؿ األمف ،حيث يستغؿ في ىذا الحػكار تقنيػة السػرد كالحكايػة؛ لتكضػيي تفاصػيؿ رجػاؿ
األمػػف ،فالشػػاعر يكشػػؼ ليػػـ أنػػو بػػرم مػػف القتػػؿ كالسػػرقة ،كأنػػو مػػف عائمػػة معركفػػة ،كأنػػو
يممؾ عشر ىكيات مف األدب كاألدبلؽ كالثقافة ،لكف في مقابؿ ذلؾ يسػتيزئكف منػو ،كىػذا
يجسد ظمـ السمطة لممظمكميف ،كذلؾ استغؿ الشاعر في الحكار الدارجي لتقنيػة القطػع ،إذ
ٌ

يقكـ الشاعر بتمزيؽ ألكصاؿ الكممة أك العبارة أك الصكرة ،كتفكيؾ لكحػدتيا الكاحػدة ،حيػث

تبػػدك كػػؿ جزئيػػة منيػػا ذات كيػػاف مسػػتقؿ عػػف نظيػره ،رغػػـ اتصػػالو السػػياقي بػػو ،إنػػو تشػػكيؿ
بصػػرم م ػكاز لمضػػمكف التبعثػػر كالتنػػاثر كالتشػػطي( ،)2إذف تقنيػػة القط ػع ليػػا دكر بػػارز فػػي
الػػنص الشػػعرم حيػػث يكشػػؼ عػػف الحالػػة النفسػػية لمشػػاعر ،كتعطػػي لممتمقػػي مسػػاحة كاسػػعة
مف التفكيبلت ،كيجب عميو مؿ ىذا الفراغ.
كىناؾ قصيدة أدرل يتجمى فييا الحكار الدارجي كىي قصيدة (المدينة التي أىمكيػا
الصمت) ،حيث يقكؿ:
 اص ً  ...اص ًىفت السمع كلكٌني
كأصغيت ،كأر ي
لـ أسمع شيئان
 اص ً  ..اص ً) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.626
) (2التجريب في القصيدة المعاصرة ،ص.176
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كضحكت  ..ىذا صكت القٌطة في بيت الجار
ي

تسمع ،أكلـ تممي شيئان  ...؟!
 اص ً  ..أكلـٍ
 -إني ألمي ظبلن يتربص دمؼ الشباؾ(.)1

فف ػػي ى ػػذا المقط ػػع الش ػػعرم يب ػػرز الحػ ػكار بش ػػكؿ كاض ػػي ،حي ػػث يداط ػػب الص ػػديؽ
الشػػاعر /السػػارد ،مػػع أنػػو بجانبػػو إال أنػػو ال يسػػمع شػػيئان كىػػذا يػػدؿ عمػػى صػػعكبة المكقػػؼ،
كالتك ػرار ىنػػا لػػو داللػػة ميمػػة فػػي العبػػارة ،كمػػا تقػػكؿ نػػازؾ المبلئكػػة :يعػػد التكػرار مػػف أىػػـ
الظكاىر التي تنتشر في الشعر العربي الحديث كىك في حقيقتو إلحاح عمى جية ىامة فػي
العبػػارة ييعنػػى بيػػا الشػػاعر أكثػػر عنايػػة بسػكاىا ،فػػالتكرار يسػػمؾ الضػػكر عمػػى نقطػػة حساسػة

في العبارة كتكشؼ عف اىتماـ المتكمـ بيا(.)2

كيقكؿ في مقطع حكارم دار بيف المدبر كمكاطنيف عاشقيف طدر:
الصبي
 -كنتـ سيرانيف إلى كجو ٌ

كلكنا
الصبي ٌ ...
 كنا سيرانيف إلى كجو ٌ ماذا يعني ذلؾ ...؟ ماذا يكحي ..؟كاف عمى الكرسي المدمكع الضمعيف
كفكؽ الكرسي المدمكع السكدا ً
ٌ

كقرب الفانكس المرتجؼ األضكا
اؽ بيضا ي كأدرل صف ار ي بمكف القيي
أكر ه
كتاب مفتك ٍح
ككاف ىناؾ
ه

كال ِّسر المفضكح
كبقايا قمميف

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.725
) (2المبلئكة ،نازؾ ،قضايا الشعر المعاصر ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،1983 ،ص.276
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تكتب
 ماذا يعني أنؾ تق أر  ..أنؾي
الصبي
أنؾ
تسير حتٌى ٌ
ي

 ماذا يعني ذلؾ ..؟  ..ماذا يكحي ؟!(.)1المدبػر أك رجػؿ األمػف ،حيػث مػزج الشػاعر
يكضي ىذا المقطع الشعرم الحكار مع ي

تقنيػػة السػػرد مػػع الحػكار الػػدرامي ،كىػػذا يػػدؿ عمػػى إبػػداع الشػػاعر كبراعتػػو ،نبلحػػظ أنػػو كػػرر
الفعؿ كاف الماضي أكثر مف مرة الذم يدؿ عمى السرد المػتقف لؤلحػداث كحػدكثيا ،ككشػؼ
المدبػػر ب ػدبير م ػ امرة ضػػد السػػمطة،
ىػػذا الح ػكار الكجػػو الحقيقػػي لمسػػمطة ،إذ يػػتيميـ ىػػذا ي
ككنيـ سيرانيف إلى الصبي ،كيستددـ الشاعر األلكاف ،كىذه األلكاف ليا داللػة عميقػة ،نجػد

المكف األسكد يدؿ عمى ظمـ السمطة كجبركتيا ،في حػيف يسػتددـ المػكف األصػفر الػذم يػدؿ
عمى الحقد الػدفيف كاالسػتبداد ضػد المظمػكميف ،حيػث تريػد ىػذه السػمطة الظالمػة مػف النػاس
أف يككن ػكا جػػاىميف ال يعرفػػكف الكتابػػة كال الق ػ ار ة كال أم شػػي حتػػى ال يطٌمع ػكا عمػػى فسػػاد
ىذه السمطات ،كيكاصؿ الشػاعر فػي الكشػؼ عػف زيػؼ ىػذه السػمطة يقػكؿ عمػى لسػاف أحػد
المكاطنيف العاشقيف:
 ...كسنعدـ في ساحة بغداد
كعمى صدرٍينا الفتةه أكبر مف بغداد

تسمـ
( اعمـ  ..كي ال تعمـ  ..اعمـ كي ٍ
تكتب
ممنكع أف تق أر  ..أف
ٍ

أف تحكي  ..أف تبكي أف تسفؿ حتى

ما معنى بغداد
ما معنى إنساف أك حيكاف
أك أنؾ أكثر مف حجر منسي في بغداد
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.727
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ممنكع أف تصبي أكثر مف ساقيف لعاىرة
لقكاد)(.)1
أك كفيف ٌ

يعم ػػد الش ػػاعر إل ػػى اس ػػتدداـ الس ػػرد المم ػػزكج بػ ػالحكار ،حي ػػث يت ػػدادؿ ف ػػي الحػ ػكار،
كيعمػػؿ لنػػا صػراعان مػػع السػػمطة كيتصػػاعد بشػػكؿ ممحػػكظ مػػف دػػبلؿ ىػػذا المقطػػع ،كيكشػػؼ
الحقد الدفيف لمسمطة الفاسدة التي ال تريد لمبشر قيمػة أم أنيػا ليسػت مكجػكدة ،ال تسػفؿ كال
تحكػػي حتػػى ال تتحػػدث عػػف ببلدىػػا ،اسػػتددـ الشػػاعر لغػػة دراميػػة مكثفػػة بالصػػكر كمكحيػػة
بمض ػػمكف الفك ػرة ،كاسػػتمر باس ػػتدداـ أس ػػمكب اإلع ػػبلف المكت ػػكب عم ػػى البلفت ػػة الػػذم يث ػػرم
الػػنص الشػػعرم كيػػدلؿ عمػػى االنفعػػاالت كاالضػػطرابات ،كالمقطػػع برمتػػو يحمػػؿ فػػي طياتػػو
نزعة درامية مكثفة.
كفػػي قصػػيدة (اعت ارفػػات مػػف عػػاـ  )1961حيػػث يتجمػػى فييػػا الحػكار الدػػارجي بكػػؿ
معالم ػػو ،إذ ي ػػدكر الحػ ػكار ب ػػيف الش ػػاعر كص ػػانع القي ػػكة ف ػػي مكت ػػب العم ػػؿ يق ػػكؿ الػ ػراكم/
الشاعر:
 صباح الدير...............
ك ُّ
صباح الدير
أرد:
ي

 القيكةي  ..طدذىا في الشرفة ؟ -اغمؽ باب الغرفة

 القيكة  ..ال تنسى  ..يم ىره -كأنا أكرىيا مرة

أكره ىذا القار األسكد
ً
الفنجاف
الدرب األسكد في قعر
أكره ىذا ٌ
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.587-586-585
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كأكره حتى الحبر األسكد  ..حتى ال ػ ...
 ...ال تكفر  ..لف تغفر ىذه الكفرة(.)1
فف ػػي ى ػػذا المقط ػػع الش ػػعرم حػ ػكار مباش ػػر ب ػػيف الش ػػاعر كب ػػيف ص ػػانع القي ػػكة ،نج ػػد
الشػػاعر يسػػتددـ رمزيػػة م ػ اررة القيػػكة فػػي تجسػػيد م ػ اررة الحيػػاة كالظمػػـ ،كداصػػة عنػػدما كػػرر
كممة أكره أكثر مف مرة ،كيكظؼ داللة المكف األسكد كىذه ازدكاجية الداللة ليكشؼ لنا عػف
سكداكية الحياة كم اررتيا.
كيقكؿ في مقطع طدر متحدثان عف إصابتو بمرض السكرم:
 كيؼ أيصبت بو كمتى ؟ال تسفؿ
 كيؼ أصبت بو كمتىيف
أه لك تعمـ  ..أف الثٌكرة في القرف العشر ٍ

السكرم
ال تيدل الثٌكار سكل ٌ

كالقرحة

كالقيكة يم ٌرة(.)2

كيبػػدك أف ىػػذا المقطػػع بالػػذات يكشػػؼ عػػف عمػػؽ المعانػػاة ،كنجػػده يكظػػؼ كممػػة طه

ػكز تػػدؿ عمػػى المعانػػاة كىػػي
التػػي تػػدؿ عمػػى اآلالـ كاألكجػػاع ،كػػذلؾ يسػػتددـ إشػػارات كرمػ ان
(السػػػكرم كالقرح ػػة كالمػ ػرة) س ػػاىمت فػػػي كش ػػؼ كتيػ ػرة الصػ ػراع ب ػػيف الدي ػػر كالش ػػر الحػ ػػؽ
كالباطؿ ،يقكؿ في مقطع طدر ساردان أمك انر عف حياتو الذاتية كمعاناتو الشدصية:
 كأنا كنت مف الثٌكارالسجانيف الثٌكار
كعرفت ٌ
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.587-585
) (2المصدر السابؽ ،ص .855
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النكـ عمى االسمنت البارد
كعرفت ٌ
مثؿ القرف العشريف

الس ٌجانيف الثٌك ٍار
كعرفت ٌ

كعرفت المسجكنيف الثٌك ٍار
قد تقمع ظفرم

قد تكلج في صدرم
كلمست أصابعيـ في عيني تقكؿ:
الممعكف فكف طي ٍعمان لمنار
أنت
ي

لمنار(.)1
صرنا طيعمان ٌ

يشيد ىذا المقطع الشعرم حكا ارن ،لكف ىذه المرة طكيبلن بعض الشي  ،يريػد الشػاعر

أف يعػػرض فكرتػػو كىػػي تحكلػػو مػػف ركمانسػػي إلػػى ثػػكرم ،حيػػث نجػػده اسػػتددـ صػػكتو بنبػرة
عالية فييا فدر كاعتزاز كانتما رغـ ما م ٌػر بػو مػف معانػاة كمفسػاة ،لكنػو يبقػى عمػى األمػؿ

كالحياة ،كيقكؿ في طدر مقطع مف مقاطع القصيدة:
العطشى
أحنى قامتو
ى
كبميفة
عمي الباب  ..عمى األلفيف الككفييف
ٌ
سد ٌ
عمى اسمؾ يا ...
كغرقنا في صمت الغرفة
لكف ك ار األبكاب المسدكدة
ما زاؿ لنا كعد بالثٌكرٍة
ما زاؿ لنا مف يحمـ بالثٌكرٍة
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.856-855
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مف يدرم
قد ال يشرب قيكتو  ..يم ٌرة(.)1

يمزج الشاعر في ىذا المقطع الشعرم بػيف العناصػر الدراميػة المتعػددة ،حيػث يمػزج

بػػيف الح ػكار الػػدادمي كالدػػارجي ،كػػذلؾ يكظػػؼ السػػرد كالحكايػػة ،ليعمػػؽ المكقػػؼ ،إذ يبقػػى
الشاعر في حالة مف األمؿ كالتفا ؿ كزكاؿ الظمـ كالمعاناة كي مف باالنتصار عمى الباطؿ.
كيبدك أف الشاعر فػي ىػذه المشػاىد أفػاد مػف تقنيػة الحػكار الػدرامي فػي الكشػؼ عػف
مبلمػػي الشدصػػيات ،كاسػػتبطف ددائميػػا عمػػى لسػػانيا ،األمػػر الػػذم أضػػفى بعػػدان مكضػػكعيان
عمى تجربتو ،كأسيـ في تعميؽ البنا الدرامي لمنصكص الشعرية.
كفػػي قصػػيدة (ييػػكذا) التػػي تظيػػر فييػػا ىػػذه التقنيػػة بكػػؿ كضػػكح ،كقػػد افتػػتي الشػػاعر
القصيدة بحكار بينو كبيف ييكذا حيث يقكؿ في ىذا الحكار:
أنت
أشرت  ...ى
ك ي
 أأنا ..؟! أجؿكببل دجؿ
أنت
كانت تصير ى
يداؾ  ..ى

أجؿ

كأنت(.)2
ظير الحكار الدرامي في المقطع بشكؿ كاضي ،فالشاعر يػدير حػكا انر دراميػان كاضػحان
بينػػو كبػػيف شدصػػية ييػػكذا ،فالمغػػة الدراميػػة كاضػػحة مػػف دػػبلؿ اسػػتدداـ بعػػض األسػػاليب
االنشػائية منيػا التعجػب كاالسػتفياـ ،الػذم بػػدكرىما ينػتج الصػراع كيكشػؼ المثػاـ عػف نفسػػية
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.590-589
) (2المصدر السابؽ.341 ،
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الشاعر الحزينة ،كنبلحظ تقنية تكرار الكممػات فػي المقطكعػة ،فػالتكرار يعػزز كيقػكم الفكػرة
الدرامية.
ففػػي قصيدة(كحشػػة) يتجمػػى الح ػكار الدػػارجي كاضػػحان جمي ػان ،كالتػػي تمثػػؿ قصػػيدة
حكارية مدتزلػة كمكثفػة ،كالمتفمػؿ فػي ىػذه القصػيدة يجػد أف الشػاعر قػد أكثػر مػف اسػتدداـ
الح ػكار الػػذم يجسػػد األحػػداث المفسػػاكية التػػي حمػػت ببمػػده الع ػراؽ كيصػػؼ مػػف دػػبلؿ ىػػذا
الحكار االغتراب كالشكؽ كالحنيف إلى الكطف ،حيث يداطب أحد أصدقائو بقكلو:
الراح يؿ عف أقصى ً
مدف
 يا ىأنت ٌ
ال ٌذاكرًة اليى ًرم ٍة

 يا أنت الدارج مف نتف ًالرىم ٍة
أبقيت ليا  ..؟
ماذا
ى

 ال شي سكل عينييا كبقيةأحبلـ تغرؽ في الثمج
كتفرؽ في العتم ٍة(.)1
ففي ىذا المقطع نكتشؼ أف الشاعر بمند الحيػدرم يداطػب إنسػانان ،كلػـ يػذكر اسػمو
كىػػذا يػػدلؿ عمػػى عظػػـ المكقػػؼ كصػػعكبتو ،حيػػث نستشػػؼ مػػف دػػبلؿ ح ػكار الشػػاعر مػػع
المجتمع عف عظـ ببلئو ،كذكرياتو كأحبلمو التي تغرؽ في الظممة كالعتمػة التػي ال كضػكح
ليػػا كال مسػػتقبؿ جميػػؿ كال حيػػاة سػػعيدة ،بػػؿ اغتػراب كشػػكؽ كحنػػيف لمػػكطف ،كالشػػاعر يػ مف
أف اإلنسػػاف بػػدكف كطػػف ال يشػػعر بػػدكرة الػػزمف ،كال بسػػعادة الكجػػكد كدؼ الحيػػاة( .)2لػػذلؾ

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.791
) (2قميحة ،مفيد ،االتجاه اإلنساني في الشعر العربي المعاصر ،دار اآلفاؽ الجديدة ،ط ،1بيركت ،1981 ،ص.213
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نجي الشاعر مف دبلؿ ىذا الحكار في إيصاؿ ما يريده لممتمقي كيعكد الشاعر إلى أسػمكب
الحكار الدارجي مرة أدرل حيث يقكؿ في المقطع الثاني مف القصيدة:
 ماذا أبقيت لؾ  ...يا أنت الراحؿ عنيا ال شي سكل وكىمو
زمف أدرؾ
ٍ
لىـ أنيف ثكانيو ككلى
مف يدرم ؟
مف يدرم  ..قد يمقى
النجمة
كعدان ٌ
بالدؼ  ..ىنا  ...في ىذم ٌ
أك تمؾ النجم ٍة(.)1

المتفمػػؿ فػػي المقطػػع السػػابؽ يجػػد الح ػكار الدػػارجي مػػني القصػػيدة تشػػكيقان لممتمقػػي
لمعرفة المشػيد الػدرامي التنػكيرم كيتمثػؿ فػي زكاؿ الظمػـ كرجػكع الحيػاة السػعيدة كاالسػتقرار
ليػػذا البمػػد ،كيصػػكر الشػػاعر مػػاذا فعػػؿ الحكػػاـ الطغػػاة فػػي ىػػذا البمػػد كفػػي ىػػذه المػػدف كمػػاذا
أبقى ليػ ال النػاس كمػا لحػؽ ىػ ال مػف ظمػـ كحقػد دفػيف ،لكػف ميمػا عظػـ الظمػـ فانػو البػد
لظيػػكر الحػػؽ كاالنتصػػار كجػػا تػػددؿ الػراكم  /الشػػاعر فػػي ناحيػػة القصػػيدة ليضػػفي عمييػػا
يبعدان دراميان ،كيمتزج الحكار بالسرد الذم مني المقطع إحساسان بيمكد الحكار كانتيائو.

كفي قصيدة أدرل فييا حكار دارجي غير مباشر كىي ( ما أقسى برد الميمة) الػذم

يداطب فييا الشاعر إحدل السيدات ،يقكؿ:
 سيدتيتمؾ المنبكذة في الحزف  ..المنبكذةي
في و
ليؿ عفف
سيدتي
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.792-791
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تجمع رجمييا
و
بدممة
بالصدر ..
الركبةي
ٌ
تمتصؽ ٌ
ً
كالعيف
شديد(.)1
البرد
ٍ
 -كتقك يؿ :ما أقسى برد الميمة  ..ي

نفيػػـ ممػػا سػػمؼ أف الح ػكار الدػػارجي دار بػػيف الشػػاعر كبشػػكؿ غيػػر مباشػػر كبػػيف
إحدل السيدات ،التػي ربمػا تكػكف رمػ انز لمعػراؽ ،كيبػدك أف الشػاعر لػـ يضػع اسػمان ليػا لتفدػذ
بعػػدان قكمي ػان ،ينتقػػؿ سػػردان ثػػـ يدتمػػو بح ػكار السػػيدة مػػع اآلد ػريف ،نجػػد الشػػاعر كػػرر كممػػة
(منبكذة) أكثر مف مرة كىذا يحمؿ داللػة التيمػيش كالقيػر ،فمػف دػبلؿ ىػذا الحػكار يسػتطرد
الشاعر في عرض قصتو كحكايتو كيقكؿ في مقطع طدر:
أت ار م شبحان أسكد في ظمٌي جفنييا
كيعيد:
ٍ
شديد
البرد
ٍ
برد الميمة  ...ي
 ما أقسى ى -ما رأيؾ في فنجاف طدر

ما ر ً
ً
فنجاف
أيؾ أف نسترجع أى ٍم ىس ٍينا في عتمة
نقرأىا كاألمس  ..زمانان في ً
كعد

أك نقرأىا شفقان في و
شفة
أك و
شفة في شف و
ؽ قاف

ما زالت تسفؿ عف و
كعد ً
ثاف(.)2
ففػي ىػذا المقطػع الشػعرم كظػؼ الشػاعر تقنيػة االسػترجاع الفنػي ،جػا بيػا الشػاعر
لتكضػػيي دراميػػة الحػكار كقػػد اسػػتددـ الشػػاعر بمنػػد الحيػػدرم السػػرد القصصػػي بكثػرة لمتعبيػػر
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.676-675
) (2المصدر السابؽ ،ص.676-675
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ع ػػف مفس ػػاتو ،كاس ػػتعاف ف ػػي ذل ػػؾ بمجمكع ػػة م ػػف المف ػػردات الت ػػي تس ػػاىـ ف ػػي كش ػػؼ الكاق ػػع
الم سؼ الذم يعيشو مثؿ (البرد ،الرعد ،عتمة) كجا بيذه المفردات بفسػمكب د ارمػي ممتػع
مكثؼ لو داللة كاضحة .كيقكؿ في مقطع طدر:
تضحؾ
سيدتي تكشؾ أف
ى
سيدتي تبكي
سيدتي تسفلني:
نصغر
نكبر  ..أف
ى
ما رأيؾ أف نحميـ  ..أف ى

كنا ...؟ (.)1
مما كاف لنا  ..مما ٌ
أف نسدر ٌ

نبلح ػػظ أف الش ػػاعر رغ ػػـ مػ ػ اررة الكاق ػػع كطالم ػػو يبق ػػى ش ػػامدان متح ػػديان القي ػػر كالظم ػػـ،
كيكظ ػػؼ إيقاعػ ػان مكس ػػيقيان يناس ػػب ى ػػذا التح ػػدم ،كسػ ػ الو لمس ػػيدة ي ػػدؿ عم ػػى إيمان ػػو باألم ػػؿ
كالتفا ؿ .كيقكؿ في طدر مقطع:
كانت عينام تغكر ً
اف بعيدان في عينييا
كتعيد:
قالت ...
ٍ
شديد
البر
ٍ
 -ن

القادـ مف ألؼ شتا و فينا
ىذا البرد
ي
البرد القات يؿ في صمتينا
ىذا ي

يد(.)2
البرد  ...شػ ػ  ...ػ ػ ػػد ٍ ...
ىذا ي

يصكر ىذا المقطع الشعرم الحالة النفسية كالشعكرية كالكطنية لمشاعر ،كنبلحظ أف

تكػرار عبػػارة (البػػرد شػػديد) يػػدؿ عمػػى الظمػػـ الشػػديد كالمعانػػاة الشػػديدة ،كنبلحػػظ أنػػو يكظػػؼ
أسمكب البتر في الكبلـ ،كىذا يدؿ عمى اضطراب في الحالة النفسية كعدـ االستقرار.
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.676
) (2المصدر السابؽ ،ص.678
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كفي قصيدة أدرم يتجمى كجكد الحكار الدارجي في قصيدة (العطر الضائع) حيث
يبػدأ الشػاعر الحػكار بشػكؿ مباشػر دكف مقػدمات ،كذلػػؾ مػف دػبلؿ ىػذا الحػكار نجػد بعػػض
المفردات التي تكحي لنا بم اررة الحياة مثؿ استددامو لكممة (الحقػكد  -اعتػذار) حيػث يقػكؿ
في ىذا الحكار:
 يا ًأنت
 ...إني لف أعكد
الزمف الحقكد يمر بي
لف اتبع ٌ
دكف اعتذار(.)1

يبػػدأ الشػػاعر الحػكار بمداطبػػة محبكبتػػو ،كيكصػػؼ مػػف دػػبلؿ الحػكار الػػزمف السػػي
كالحقكد الذم مر بو مف قبؿ في بمده العراؽ عندما كاف يسكدىا البطش كالقير ،كي كد أنػو
لف يرجع إليو مرة أدرل دكف أف يعتذر إليو ،كنرل أف الشاعر لـ يػذكر اسػمو لمعمػكـ كىػذه
القصػػيدة كميػػا مبنيػػة عمػػى تقنيػػة الح ػكار ،كاتسػػـ الدطػػاب الشػػعرم ىنػػا باإليجػػاز كالتكثيػػؼ،
دكف أف يددؿ في التفصيبلت حيث يجي صكتيا فتقكؿ:
أنت
 -يا ى

إني قد عبثت كلـ أزؿ طربان بعارم
سيضيع عطرؾ في الفراغ
كما اغتكل
غير احتقارم
كاذا بعينيؾ المتيف عبدت مؤلىما انتصارم
ً
باصطبار
تستجدياف ىكاجسان تكمي لفكرؾ
السدية كيميا كيطكؿ ثفرم
فتطكؿ كقفتؾ ٌ
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ص.271
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كيظؿ يحممؾ الدياؿ كلف يقر عمى قرار
فإذا بدنياؾ الطميقة تستفيؽ عمى أسار(.)1
أدل الحػكار دك انر ميمػان فػػي رسػـ الحيػػاة كالظػػركؼ التػػي كػاف يعػػاني منيػػا الشػػاعر إذ
ىػػي حيػػاة مميئػػة بػػاأللـ كالعػػار كالف ػراغ ،فمػػف دػػبلؿ ىػػذا الحػكار دفػػع الشػػاعر األحػػداث إلػػى
األماـ ،كأسيـ في تقكية البنية الحكارية كالدرامية ،ككشؼ تجربتو الشعرية مف دبلؿ حاستو
الدرامية التي ينتقؿ منيا مف صكت إلى طدر.
كىكػػذا ش ػ ٌكؿ الح ػكار الدػػارجي عنص ػ انر درامي ػان أساسػػيان فػػي بنػػا القصػػيدة ،إذ جعػػؿ

يعبػػر عػػف تجربتػػو اإلنسػػانية بطريقػ وػة مكضػ و
ػكعية بعيػػدان عػػف الدطابػػة المباشػػرة ،إذ
الشػػاعر ٌ
تتعدد األصكات كتتنكع الحكارات ناقمة مضاميف إنسانية في ثكب الحػكار الػدرامي الدػارجي

كالشاعر بمند لجف إلى المغة العاميػة أك المغػة اليكميػة فػي أغمػب قصػائد السػابقة ،كىػذا يػدلؿ
عمى التزامو بقضايا مجتمعو كشعبو كأنو قريب مف أمتو.

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.272
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المبحث الثاني
الـحـــوار الداخــمــي(المونولوج)
يعػػرؼ الح ػكار الػػدادمي بفنػػو" تكػػكيف كبلمػػي ،فػػردم الػػركح ،ييمقػػى أك ييكتػػب ،كبيػػذا

يمثؿ كبلـ متحدث كاحد(.)1

كيعرف ػػو د .ع ػػز ال ػػديف إس ػػماعيؿ :بفن ػػو حػ ػكار دادمػ ػي منف ػػرد يك ػػكف الص ػػكتاف في ػػو
لش ػػدص كاح ػػد ،أح ػػدىما ص ػػكتو الد ػػارجي الع ػػاـ ،أم ص ػػكتو ال ػػذم يتكج ػػو إل ػػى اآلدػ ػريف،
كاآلدر صكتو الدادمي الداص الذم ال يسمعو غيره كلكف يبزغ عمى السطي في طف كاحد،
كىذا الصػكت الػدادمي إذ يبػرز لنػا كػؿ اليػكاجس كالدػكاطر كاألفكػار المقابمػة لمػا يػدكر فػي
ظاىر الشعكر أك التفكير ،إنما يضػيؼ بعػدان جديػدان مػف جيػة ،كيعػيف عمػى الحركػة الذىنيػة
(.)2

مف جية أدرل

كالكاضػ ػ ػػي مػ ػ ػػف التعريفػ ػ ػػات السػ ػ ػػابقة أف الح ػ ػ ػكار الػ ػ ػػدادمي(المكنكلكج) كسػ ػ ػػيمة فنيػ ػ ػػة
يس ػػتددميا المب ػػدع لمكش ػػؼ ع ػػف المش ػػاىد كاألصػ ػكات المتع ػػددة ،حي ػػث يكش ػػؼ ع ػػف تط ػػكر
األحداث كأبعادىا ،كتعمؿ عمػى كشػؼ مكنكنػات الشػدكص لمتحػدث بحريػة عمػا يجػكؿ فػي
نفسيا كدكر ىذه الشدصيات في البنية الحكارية.
كي ػ ػ دم المكنكلػ ػػكج دك انر ميم ػ ػان فػ ػػي الػ ػػدراما الشػ ػػعرية ،نتعػ ػػرؼ مػ ػػف دبللػ ػػو مبلمػ ػػي
الشدصػػية كأفكارىػػا كمشػػاعرىا الدادميػػة ،فضػبلن عػػف اسػػتددامو فػػي تغييػػر إيقػػاع المسػػرحية
كتصػػعيد الحػػدث الػػدرامي عمػػى حػػيف أف المكنكلػػكج فػػي القصػػيدة الدراميػػة يتدػػذ دك انر طدػػر،
فعنػػدما يريػػد الشػػاعر التعبيػػر عػػف أفكػػاره كعكاطفػػو بفسػػمكب فنػػي( ،غيػػر مباشػػر) فإنػػو يعمػػد
يغيػر مػف شػكمو
إلى تكثيؼ الصكرة كتركيبيا كالتحدث إلى الجميكر مف دػبلؿ قنػاع كىمػي ٌ

) (1حمادة ،إبراىيـ ،معجـ المصطمحات الدرامية كالمسرحية( ،مرجع سابؽ) ،ص.271
) (2الشعر العربي المعاصر ،عز الديف إسماعيؿ( ،مرجع سابؽ) ،ص.294
125

كصػػكتو ،فػػبل يعػػكد بالنسػػبة إلػػى المتمقػػي الشػػاعر نفسػػو بػػؿ يتجسػػد أمامػػو حينئػػذ مػػف دػػبلؿ
شدصية ديالية يتعرؼ فييا صكتو(.)1
كالكاضي مػف السػابؽ أف المكنكلػكج لػو أىميػة بالغػة فػي البنػا الػدرامي كالشػعرم ،إذ
ػرز
أنو يكشؼ لنا عف أىـ عنصػر مػف العناصػر الدراميػة أال كىػي عنصػر الشدصػيات كاب ا
أفكارىا كأحاسيسيا ،لذلؾ نجد لو أدكا انر أدرل مثؿ الكشؼ عف الصراع أيضان.
كيفتي الحكار الدادمي في شعر بمند الحيدرم عمى نكعيف:
الحكار الدادمي المباشر ،كالحكار الدادمي غير المباشر:
أوالً :الحوار الداخمي المباشر:
كىػػك ذلػػؾ النػػكع مػػف الحػكار الػػذم يػػدكر بػػيف الشػػاعر كنفسػػو ،كيتصػػؼ بعػػدـ العنايػػة
بتددؿ الم لؼ ،كعدـ افتراض أف ىناؾ سامعان ،إذ يدمص فيو الشاعر إلى ذاتو (.)2
فالمتفمػػؿ فػػي نصػػكص الشػاعر بمنػػد الحيػػدرم ،يتبػػيف لػػو أنػػو قػػد افػػتف فػػي اسػػتددامو
لمح ػكار الػػدادمي كذلػػؾ لكعيػػو بقيمتػػو ،كإلد اركػػو بحقيقتػػو ،كيظيػػر ذلػػؾ مػػف دػػبلؿ قصػػائده،
كدير مثاؿ عمى الحكار الدادمي المباشر ،قصػيدة (فػي طريػؽ اليجػرة مػف بغػداد) يبػدك مػف
دػبلؿ ىػذه القصػيدة أنػػو يعػيش فػي حالػػة مػف اإلحبػاط كعػدـ االسػػتقرار ،حيػث يحػاكر نفسػػو
عف مدينتو بغداد يقكؿ:
تطاردني بغداد
تحاصرني
في ك ٌؿ زكايا المرطة
بالجبف
تصادرني نفيان متيمان
ى

ألني

) (1فرحات ،أسامة ،المكنكلكج بيف الدراما كالشعر ،الييئة المصرية العامة لمكتاب(،د.ط) ،1997،ص.20-19
) )2التقنيات الدرامية ،ص.60
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دفت عمى كجيي مف عيني
أطفش مرطتي
كي ال أبصر كجيي اآلتي(.)1
يظيػػر مػػف دػػبلؿ المقطػػع الشػػعرم السػػابؽ الح ػكار الػػدادمي (المكنكلػػكج) مػػف بدايػػة
القصػيدة كىػي قصػيدة حكاريػة مكثفػة ،يسػػتددـ الشػاعر فييػا بعػض الكممػات؛ ليقػكم الحػكار
الػػدادمي؛ كليكشػػؼ لنػػا سػػر ىػػذه المدينػػة العريقػػة ،كيجسػػد صػػكر المعانػػاة القاسػػية ،كيقػػدـ
الشاعر ىذه األلفاظ التي تحمؿ الدالالت الكاسعة كالمعمقة لممتمقي ،حيث يستددـ مفػردات
فييا مف القكة كالجرأة ،كىذه الكممات ىي ( تطاردني ،كتحاصرني ،نفيان) كما شابو ذلؾ مػف
ىػػذه الكممػػات ،ليجسػػد مػػف دػػبلؿ ىػػذه الكممػػات حالػػة التعاسػػة كالتدػػبط التػػي مػ ٌػر بيػػا ،لػػذلؾ

يكاصػػؿ فػػي الكشػػؼ عػػف ىػػذه المعانػػاة فػػي دطابػػو الشػػعرم الح ػكارم ،حيػػث يداطػػب نفسػػو
بصكت غير مسمكع:
مني
ييرب ٌ

ألني
كٌ

قطعت لساني إربان ..إربا

السكد
سمرت عمى ٌ
مد الجدراف ٌ
ٌ
ً
الكطف
كأسكار سجكف
درسي
ً
الحرس
أقسمت لك ٌؿ
ألني
كٌ
ي

أف أصبي أجبف مف كطني

أجبف مف أسف ىؿ ماذا أبقكا مف كطني
أجبف مف أسفؿ ماذا ..؟
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.671
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قميا ..قميا
ماذا أبقكا في كطني
غير األجداث الحبمي بالعفف(.)1
اسػػتغؿ الش ػػاعر بعػػض الكمم ػػات فػػي ح ػكاره الػػدادمي مػػع نفسػػو ،ليبػػرز لن ػػا الحال ػػة
المفس ػػاكية الت ػػي يعيش ػػيا م ػػف غرب ػػة كنف ػػي ،حي ػػث إف الحن ػػيف إل ػػى الماض ػػي كال ػػى ال ػػكطف
كاألىؿ ،ليك ينبكع األلـ كالحب(.)2
ككػػفف الشػػاعر بيػػذا الح ػكار يريػػد أف يكصػػؿ لممتمقػػي حجػػـ المكقػػؼ كصػػعكبتو مػػف
دبلؿ حكاره الدادمي مع نفسو ،لذلؾ في الحكار الدادمي يككف الصكتاف لشدص كاحد ىػك
صػػكتو الدػػارجي العػػاـ ،أم صػػكتو الػػذم يتكجػػو بػػو إلػػى اآلد ػريف ،كاألدػػر صػػكتو الػػدادمي
الد ػػاص ال ػػذم ال يس ػػمعو أح ػػد غيػ ػره ،كلكن ػػو يب ػػزغ عم ػػى الس ػػطي م ػػف طف إل ػػى طد ػػر ،كى ػػذا
الصكت الدادمي إذ يبرز لنا كؿ اليكاجس كالدكاطر كاألفكار المقابمػة لمػا يػدكر فػي ظػاىر
الشعكر أك التفكير ،ألغرائنا بما يقكؿ أك لتعميؽ الفكرة الظاىرة في نفكسنا(.)3
قص ػػائد الش ػػاعر بمن ػػد الحي ػػدرم الت ػػي كظف ػػت الحػ ػكار ى ػػي قص ػػائد متماس ػػكة ،تمث ػػؿ
الكحدة العضكية ،أبم تمثيؿ ،حيث ال يمكننا أف نحذؼ منيا بيتان كاحدان كاال ادتؿ المعنى،
كأدل إلى تدمدؿ القصيدة(.)4
عم ػػد الش ػػاعر ف ػػي ى ػػذه القص ػػيدة إل ػػى الكش ػػؼ ع ػػف كج ػػو الح ػػاكـ الظ ػػالـ الس ػػي ،
فيكاصؿ في كصؼ الحالة السكداكية التي مر بيا اإلنساف كاألرض يقكؿ يناجي بغداد:
الدا
يا أرضان سكدا بمكف ٌ
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.672-671
) (2رمضاف ،فيػركز ،الغربػة كالحنػيف فػي شػعر سػميماف عػازـ ،رسػالة ماجسػتير ،جامعػة الج ازئػر ،كميػة اآلداب كالمغػات،
 ،2005ص.98
) (3إسماعيؿ ،عز الديف ،الشعر العربي المعاصر(مرجع سابؽ) ،ص.252
) (4شبر ،صبيحة ،ق ار ة في ديكاف بمند الحيدرم (أبكاب إلػى البيػت الضػيؽ) ،الحػكار المتمػدف ع( )1336محػكر األدب
كالفف ( ،2005سبؽ ذكر المكقع) ،تاري زيارة المكقع 2015/10/12ـ.
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إف جئتؾ ثانية
سدم أبكابؾ دكني  ..دكف صح ار
ٌ
كعرم الصح ار ً
كممي الصح ار ً
كظمي في الكعد كفي الظٌف
ظمي نافذةن قد تكجز في يكـ ما ك ٌؿ سماتي(.)1

إنػػو يتػػكىـ ىنػػا أف مدينػػة بغػػداد شدص ػان يناجيػػو كيداطبػػو ،ىػػذه ىػػي مبلمػػي الح ػكار
الدادمي الفنية كالنفسػية لمشػاعر الػذم يجسػد الحالػة السػكداكية لػؤلرض بمغػة دراميػة مكثفػة،
ل ػػذلؾ يمع ػػب المكنكل ػػكج دك انر ميمػ ػان ف ػػي الػ ػدراما الش ػػعرية ،نتع ػػرؼ م ػػف دبلل ػػو إل ػػى مبلم ػػي
الشدصػػية كأفكارىػا كمشػػاعرىا الدادميػػة( ،)2حيػػث إف ىػػذا الػػدكر لمحػكار يثػػرم داللػػة الػػنص
كيفػػتي أفاقػػو عمػػى العديػػد مػػف امكانػػات االسػػتنتاج لممتمقػػي كيصػػبي فػػي حالػػة مػػف كالػػكعي
لؤلصكات دادؿ القصيدة.
كفػي قصػيدة(الطٌرد) ،يتضػي الحػكار الػدادمي المباشػر ،كيجعػؿ الشػاعر مػف العنػكاف

عتبػة مػف عتبػات الػػنص لمكلػكج إلػى القصػػيدة ،كنسػتنتج مػف دػػبلؿ العنػكاف أف ىنػاؾ طىػ و
ػات
كعذابات كاجييا الشاعر بمند ،حيث يبدأ قصيدتو (الطرد) بقكلو يداطب نفسو:
الباب
كلدت دمؼ
ٍ
ي

كبرت

الباب
كدمؼ ىذا
ٍ

كـ مروة صار اليكل في جسدم

مدالبان
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.674
) (2فرحات ،أسامة ،المكنكلكج بيف الدراما كالشعر(مرجع سابؽ) ،ص.19
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كناب(.)1
ٍ

ففي ىذا المقطع ينطمؽ الشاعر بمند في بث فكرتو معتمػدان عمػى دالالت كاسػعة فػي

عمػا يجػكؿ فػي نفسػو لتكشػؼ عػف الصػكرة الدراميػة ،لتسػيـ فػي تجسػيد الحالػة التػي
التعبير ٌ

يعيشيا ،كىك في معزؿ عف الناس عندما قاؿ (دمػؼ البػاب) ،كنفيػـ مػف ذلػؾ أنػو كػاف فػي

مرحم ػػة مزري ػػة ،حي ػػث يس ػػتددـ الس ػػرد كالحكاي ػػة ف ػػي بن ػػا نص ػػو الش ػػعرم ممتحمػ ػان ب ػػالحكار
الدادمي ،كيقكؿ في المقطع الثاني:
اب
كـ مرة يا دمي المسفكح لمتر ٍ
الغياب
يا أييا الحاضر في
ٍ
كنت أنا القاتؿ
ي

باب
ك
ى
المقتكؿ  ..كنت الجرح كال ٌذ ٍ

كـ مرة

الباب
أكصدت دكني
ٍ
ي
أحمـ
ي
كنمت ال ي
ال أسفؿ

ال أبحث عف جكاب(.)2
لقد عمد الشاعر إلى ىذا الحكار إلى إظيار صكرة أكثر كاقعية كأكثر دمكية ،حيػث
جس ػػد ذل ػػؾ م ػػف د ػػبلؿ اس ػػتددامو لكممت ػػي (القات ػػؿ كالمقت ػػكؿ) ،كى ػػذا يعط ػػي لممتمق ػػي جانبػ ػان
تشكيقياٌ قكيان ،لػذلؾ كشػؼ عػف الحالػة التػي يعيشػيا مػف كحػدة كتيمػيش لدرجػة أنػو ظػؿ فػي
غيبكبة تامة ال يسفؿ كال يحمـ كال يبحث عف شي في حالػة مفسػاكية صػعبة ،حيػث تظيػر
األنا عمى السطي ،كىذا يكضي حجـ المعاناة حيث يقكؿ:
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.573
) (2المصدر السابؽ ،ص.574-573
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ألنني
ال تقمقي
ئاب
سترجع ال ٌذ ٍ
ئاب
سترجع ال ٌذ ٍ

كمرة ثانيةن
ثالثةن

الباب
سيكلد اإلنساف دمؼ
ٍ

كاننا ...

التقمقي ...
الغياب(.)1
الحضكر في
الصغيرة
ٍ
تظؿ في الكليمة ٌ
ن

إف األحداث التي يسردىا الشاعر في ىذا المقطع قد عاشيا كعاصػرىا ،لػذلؾ نجػده

اكتكل بنارىا ،كىذا ما يعطي لمقصيدة اكثر عمقان ككاقعية ،لذلؾ يظيػر صػكت الشػاعر فػي
ىػذا المقطػػع قكيػان جػػدان حيػث يجسػػد أكجاعػان كتيميشػان ،كأف ىػذا الكاقػػع المريػر كالحكػػـ الظػػالـ
كالح ٌكاـ الذم كصفيـ في ىذا المقطع (بالذئاب) سيبقكف عقبة في الحاضر كالمستقبؿ.
كفي قصيدة (كحشة) كيبػدك أف ىنػاؾ قصػيدتيف فػي ديػكاف الشػاعر تحمػبلف العنػكاف
نفسو  ،حيث يظير الحكار الدادمي المباشر بشكؿ كاضي ،يقكؿ في قصيدتو:
كت
الص ي
 ...كيرف ٌ

يرف ُّ ...
يرف ُّ ...
 ...يرُّف ُّ ...
يرف
أنت  ..؟
 مف ىأنت
 -أنا ى

أدطفت
أدطفت ..ك
أدطفت  ..ك
 لقدى
ى
ى
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.574
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أنت أنا
 -ال ى

كأنا ال أعرؼ مف نحػٍ ...
ىؿ نحف اثناف

أـ جي هؿ  ...أـ جيبلف
مف
يتمدد بينيما ٌ
الز ي
ال أدرؾ ما تعني

لكني  ..سفظؿ أنازع في السماع ٍة
ألني
سفظؿ ٌ

و
صكت مني
أبحث عف
ي
السماع ٍة
محبكس في صكت ٌ
في ً
مكت السماع ٍة(.)1

ففي المقطع السابؽ حكار درامي متدفؽ يتصاعد مف كقػت إلػى طدػر ،حيػث يكشػؼ
ىػػذا الحػكار الػػدرامي حيػػاة االضػطراب كالقمػػؽ بػػيف النػػاس ،كأف ىػػذه العبلقػػة متباعػػدة بسػػبب
كيجسػػد مػػكت ىػػذه العبلقػػة بػػيف النػػاس ،يجػػرد مػػف نفسػػو شدص ػان طدػػر
الظػػركؼ المحيطػػة،
ٌ

يتديؿ أف السماعة ترد كيتكمـ ىػك مػع نفسػو ،كنبلحػظ أف ىنػاؾ تكػرار فػي الفعػؿ المضػارع

يػػرف مػػثبل ،فالفعػػؿ المض ػػارع يػػدؿ عمػػى االسػػتمرار كالحػػدث ،لػػذلؾ يسػػتددـ أسػػمكب البت ػػر
كالتكرار إذ ال تكػاد تدمػك قصػيدة مػف قصػائد بمنػد الحيػدرم مػف ىػذه الظػكاىر ،كالتكػرار فػي
الشػ ػػعر يكػ ػػكف إمػ ػػا فػ ػػي الحػ ػػركؼ أك فػ ػػي الكممػ ػػات أك العبػ ػػارات(،)2كيػ ػػكحي ىػ ػػذا األسػ ػػمكب
باضطراب المشاعر كاألحاسيس ،لذلؾ لـ يعد مف ىـ المتمقي أف يبحػث عػف كجبػة جماليػة

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.395-394
) (2دىنكف ،طماؿ ،جماليات التكرار في القصيدة المعاصػرة ،مجمػة كميػة اآلداب كالعمػكـ اإلنسػانية ،ع()2ك(،2008 ،)3
ص.346
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جاىزة يمتع بو أذنو المكسيقية ،كذكقو كأحاسيسو ،بؿ صار عميو أف يحمؿ مع الشػاعر ىػـ
الثكرة كأف ييدـ معاقؿ الفساد ،كأف يبني بدالن منيا بنا المستقبؿ(.)1
كيسػػتددـ لغػػة دراميػػة حكاريػػة قريبػػة مػػف النػػاس تحتػػكم االسػػتفيامات ،تحػػرؾ الحػكار
كتدفعو لؤلماـ ،لتصؿ الفكرة بشكؿ كاضي.
كفي قصيدة أدػرل يتجمػى فييػا الحػكار الػدادمي المباشػر بشػكؿ مكثػؼ ككاضػي ىػي
قصػػيدة (سػػاعي البريػػد) الػػذم يحػػاكر الشػػاعر فييػػا نفسػػو ،يكشػػؼ ىػػذا الحػكار عػػف الجيػػات
المتحاكرة حيث يفتتي الشاعر القصيدة بحكار دادمي فيقكؿ فيو:
يد
ساعي البر ٍ
يد ..؟
ماذا ير ٍ
أنا عف منفل بعيد
أدطفت ...
جديد
ال شؾ ،فما مف
ٌ

تحممو األرض ليذا الطريد(.)2
ففػػي ىػػذا المقطػػع يظيػػر الح ػكار بصػػكرة جميػػة ،يداطػػب الشػػاعر نفسػػو ،كيسػػتددـ
االس ػػتفياـ ال ػػذم ي ػػدؿ عم ػػى ص ػػعكبة المكق ػػؼ ،كيجسػػد ذل ػػؾ م ػػف اس ػػتددامو لكمم ػػة (طري ػػد)
كتحميمي ػػا دالالت كاس ػػعة ،م ػػف دبللي ػػا يتص ػػاعد الصػ ػراع ،ككم ػػا ن ػػرل أف ص ػػكت الش ػػاعر
ظػػاىر ف ػػي القصػػيدة كى ػػذا كمػػا يق ػػكؿ عػػادؿ الن ػػادم" :كيبػػرز دكر الح ػكار لي ػ دم كظائف ػػو،
فيعطي المعمكمات ،كيعمؿ عمى أف تتقدـ الحكادث حتٌى الصراع ،كتقييـ األحداث ،كقصيا
بصكرة حية نابضة لممستمع ،كيعبر عما تنطكم عميو الشدصػيات مػف عكاطػؼ كأحاسػيس

) )1الحاج ،فكزم ،الشعر العربي في القرف العشريف ،مكتبة القدس لمطبع كالنشر،ط ،2012 ،2ص.230
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.213
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تجػػاه اآلد ػريف كتجػػاه أنفسػػيـ ،كاألكثػػر مػػف ذلػػؾ يجػػب أف مػػا يظيػػر مػػف الشدصػػيات مػػف
أفعاؿ ككذلؾ ما يدفى"(.)1
كيبػػرز صػػكت الشػػاعر فػػي ىػػذا الح ػكار فػػي كصػػؼ العػػذابات كالمعانػػاة التػػي لحقػػت
بالناس ،حيث يقكؿ:
ما كاف
ما زاؿ عمى عيده
يحمـ
أك يدفف
أك يستعيد
كلـ تزؿ لمناس أعيادىـ
بعيد
كمفتـ يربط عيدان ٍ
أعينيـ تنبش في ذىنيـ
جديد
عف عظمة أدرل لجكع
ٍ
لمصيف مف سكرىا
كلـ تزؿ ٌ

أسطكرة تمحي
يعيد
كدىر ٍ

كلـ يزؿ لؤلرض سيزيفيا
كصدرة
تجيؿ ماذا تريد ؟(.)2

) (1النادم ،عادؿ ،مددؿ إلى فف كتابة الدراما ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،2005 ،ص.166
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.214
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اسػػتطاع الشػػاعر مػػف دػػبلؿ ىػػذا الح ػكار أف يصػػؼ حالػػة الضػػياع كالتشػػرد كالجيػػؿ
التي أصابت الناس ،حيث شبو الناس في ىذا الحكار بالصدرة التي ال تعرؼ مصػيرىا كال
تعػػرؼ مػػاذا تريػػد حيػػث ذكػػر مفػػردات (جػػكع ،كتنػػبش) ىػػذه المفػػردات ىػػي ديػػر دليػػؿ عمػػى
المعانػ ػػاة التػ ػػي أصػ ػػابت النػ ػػاس ،كػ ػػذلؾ يكظػ ػػؼ أسػ ػػطكرة سػ ػػكر الصػ ػػيف العظػ ػػيـ كأسػ ػػطكرة
س ػػيزيؼ( ،)1كظ ػػؼ أس ػػطكرة س ػػيزيؼ كص ػػدرتو الت ػػي ترم ػػز لمعم ػػؿ اإلنس ػػاني الض ػػائع ب ػػبل
جدكل ،كذلؾ نبلحظ أف الشػاعر كظػؼ تقنيػات دراميػة متعػددة منيػا التكػرار كالنفػي داصػة
عندما قاؿ (ما كاف ،كلـ يزؿ ،كلـ يػزؿ) ،كأيضػا يسػتددـ قافيػة الػداؿ المردكفػة بحػرؼ المػد
( يستعيد ،بعيد ،جديد ،يريد) كىي تعبر عػف أحاسػيس القيػر المكتكمػة فػي دادػؿ الشػاعر،
كيستمر في حكاره مع ساعي البريد حيث يقكؿ:
يد
ساعي البر ٍ
أدطفت ...
ى

جديد
ال شؾ ،فما مف
ٍ
كعد مع الدرب كيا طالما
الدرب
جا بؾ ٌ

كما نريد ...؟ (.)2
يظؿ الشػاعر فػي ىػذا الحػكار ليجسػد حالػة مػف القمػؽ كاالحبػاط ،حيػث يحمػـ بالحيػاة
الكريمػة كالسػعيدة ،كيتسػا ؿ عػف األشػيا الجديػدة ،لكػف يبػدك أف لػيس ىنػاؾ جديػد كتغييػػر،
كينيي قصيدتو باالستفياـ االستنكارم ،كنجد الشاعر يمتمػؾ طاقػات كايحػا ات تعبيريػة فػي

) (1أسػػطكرة سػػيزيؼ :أحػػذؽ البشػػر كمػػا يقػػكؿ عنيػػا اإلغريػػؽ القػػدامى كقػػد عكقػػب عمػػى حذاقتػػو بػػفف يعمػػؿ بػػبل نيايػػة كال
تكقؼ في العالـ السفمي إلى األبدية ،إذ حكمػت عميػو اآلليػة بػفف يػدحرج مرمػرة إلػى قمػة تػؿ ثػـ تسػقط قيػؿ كصػكليا
القمة ،كىك رمز لمبعث ككاف سيزيؼ ممؾ ككرنثيا ككػاف ممكػا بدػيبلن .قػامكس أسػاطير العػالـ  ،طثػر ككرتػؿ ،ترجمػة:

سيى الطريحي ،دار نينكل لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ (د.ت) ،ص.164
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.215
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ىذا البنا كلئلفادة مف ىذه الطاقػات كااليحػا ات التعبيريػة التػي يمنحيػا ىػذا البنػا لمتجربػة
الش ػػعرية ،كيزي ػػده ثػ ػ ار ن ككثافػ ػةن تعبيري ػػة ش ػػديدة ،حي ػػث يك ػػكف الحػ ػكار مكثفػ ػان ،فالكمم ػػة ف ػػي
القص ػػيدة تع ػػادؿ ص ػػفحات ف ػػي القص ػػة ،ل ػػذلؾ يمج ػػف الش ػػاعر ف ػػي قص ػػيدتو إل ػػى التمد ػػيص

كالتكثيؼ في نفس الكقت تككف لكؿ لفظة داللتيا(.)1
ثانياً :الحوار الداخمي غير المباشر:
كىػػك ذلػػؾ النػػكع مػػف الح ػكار الػػذم يتػػددؿ فيػػو الم لػػؼ ليصػػؿ بػػيف صػػاحب الح ػكار
كالقارئ( .)2ال يقؿ أىمية عف النكع األكؿ.
ار دادميان غير مباشر ،إذ يقكؿ فييا:
ففي قصيدة (البحث عف صبي) التي تمثؿ حك ان
ذات صباح مف تشريف
غنيت لنا أغنية.
ى

يف
الصبي حز ٍ
كاف ٌ

يف
الصكت حز ٍ
كاف ٌ

بغداد  ..كتمكل صكتؾ في شاطش

مسكيف(.)3
نير
ٍ

ففػػي المقطػػع السػػابؽ حػكار دادمػػي جميػػؿ متػػدفؽ مػػف دادػػؿ الشػػاعر يداطػػب نفسػػو،
كػػاف يحمػػـ أف تكػػكف بغػػداد عاصػػمة العػػالـ بفسػره ،لكػػف بسػػبب الظػػركؼ المحيطػػة أصػػبحت
حزينػة ،كتكػ ارره لكممػة (حػزيف) تػكحي بػالحزف كاأللػـ كالحسػرة عمػى بغػداد ،كيكظػؼ الشػػاعر
في ىذ المقطع السرد كالحكاية لتجسيد تجربتو ،كيقكؿ في مقطع طدر:
بغداد
ي

يا حسكان مف سمؾ ينشر

) )1حافظ ،زينب فرغمي ،الدصائص الجمالية كالمستكيات الداللية في شعر أحمد عبد المعطي حجازم ،ص.163
) )2التقنيات الدرامية ،ص.64
) (3األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.801
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سكيف
جرحيو عمى حدل
ٍ

صمت
بغداد ..كيمـ غنا ؾ
ي
كيغكر بنا في جرح غنائؾ

مكت
ي

الصمت
كنقكؿ لع ٌؿ لناٍ :
عبر ٌ
ً
المكت
كعبر
ٍ
كعبر القتمى اآلتيف إلينا
ٍ
ميعاد
فج انر يبحث عف
ٍ

و
أرض ما ..
في زمف ما  ..في
بغداد(.)1
في حمـ عف
ٍ

يكظػػؼ الشػػاعر فػػي ىػػذا المقطػػع العديػػد مػػف الصػػكر التػػي مػػف دبلليػػا يػػدفع عجمػػة
الصػراع الػػدادمي الػػذم يعػػاني منػػو كيسػػتددـ ألفاظػان تػػدؿ عمػػى األلػػـ كالمعانػػاة كىي(سػػكيف،
تجسيد الحالػة الصػعبة لػو  ،فالشػاعر يتمنػى أف تعػكد بغػداد
المكت ،القتمى) كىذا ساىـ في ٌ

فػػي صػػكرة جميمػػة بعيػػدة عػػف القتػػؿ كالمعانػػاة ،كنجػػده فػػي حالػػة مػػف األمػػؿ كالرجػػا كالتمنػػي
بعكدة بغداد.
يبدك أف الشػاعر يعشػؽ بػبلده العػراؽ ،لػذلؾ تنػاكؿ العاصػمة بغػداد فػي العديػد مػف القصػائد
كداصػػة فػػي الحػكار الػػدادمي ليعبػػر عػػف حبػػو كعشػػقو لبغػػداد ،ففػػي قصػػيدة (بػػيف عبلمتػػيف)
يجرم حكا انر دراميان دادميان مع بغػداد ،إذ يقػكؿ فييػا معبػ انر عػف ظمػـ البشػرية كمػكت ضػميرىا
مداطبان بغداد:
بغداد
ٍ
كيؼ يككف لمثمؾ أف تفكل
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.802-801
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شاىد ً
زكر
كقصائد
ضدؾ في شع ار
ى

مثؿ أيادم األكغاد  ..؟ ! ..

ً
لمثمؾ أف تكبر
كيؼ يككف
في ظممة كيؼ
في عيني زمف أعمى
جبلد  ..؟ .)1(! ..
كفي ٌ
في ٍ
عمػػا يحػػدث لبمػػده ،فالنػػاس
ٌ
يعبػػر الشػػاعر مػػف دػػبلؿ ىػػذا الح ػكار الػػدرامي عػػف حزنػػو كقيػره ٌ

ماتػػت ضػػمائرىـ مػػف دػػبلؿ شػػيادة الػػزكر التػػي أثػػرت عمػػى كػػؿ طبقػػات المجتمػػع كداصػػة
الشع ار  ،يكرر الشاعر (كيؼ يككف) كىػذا يػدؿ عمػى قيػره كحزنػو عمػى الكاقػع المريػر الػذم
حؿ بالناس ،كيشبو الكاقع بالعتمة التي ال يرل منيا الناس النكر كالعمـ ،كيكظػؼ األسػاليب
التي تدؿ عمى الحالة النفسية لمشاعر ،كيقكؿ في مقطع طدر:
بغداد
ٍ
ىؿ شاىت أحبلمؾ فانتحرت
جبلد ؟
يدم
ٍ
بيف ٍ

ىؿ جفت ك ٌؿ لياليؾ فما عادت
إال أرضان بك انر كجر ٍاد  ..؟ ! ..
بغدادٍ
مف قاؿ بفف المكتى ليسكا أحيا
في ذاكرة األكالد كذاكرة األحفاد
مف قاؿ بفف القتمى مف أجممؾ
) ) 1األعمال الكاملة ،بلند الحٌدري ،ص.817
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ماتكا ؟  ! ...سيجيئكف غدان
كسنعرؼ فييـ ك ٌؿ شمكع األعياد(.)1
يظير الصػراع مػف دػبلؿ ىػذا الحػكار الػدرامي الػدادمي ،فالشػاعر يحػاكؿ كشػؼ المثػاـ عػف
السمطة الطاغية التػي دمػرت أحػبلـ النػاس حتػى األرض يريػدكنيا بػبل ز ارعػة كال إعمػار كال
أم شكؿ مػف أشػكاؿ الحيػاة ،لكػف الشػاعر بعػد ىػذه المعانػاة كالقيػر يبقػى عمػى األمػؿ ،كأف
بغداد ستبقى شمعة تضي األعياد.
(رحميػ ػكا) الت ػػي يتح ػػدث فيي ػػا
كفػػي قص ػػيدة أد ػػرل تحم ػػؿ حػ ػكا انر دادميػ ػان كى ػػي قص ػػيدة ى

الش ػػاعر بمنػػد م ػػع نفسػػو ،كى ػػك ف ػػي حال ػػة نفس ػػية ص ػػعبة ،فق ػػد ع ػػاش الش ػػاعر أح ػكاؿ القي ػػر
كاالستبداد حيث يقكؿ:
مررت بيا
باألمس
ي

بدؽ ً
يدم ِّ
الباب
ي
أتعبت ٌ
اب المشمك يؿ
البك ي
ككاف ٌ
امت دكف جك ً
اب
الص ي
ٌ
ك ٌؿ جكابي:

و
يـ
حممكا في عمبة كبريت ى
أرض ي
كارتحمكا
لـ يبؽ ليـ أثر أك ُّ
ظؿ(.)2
ه

أكحى الحكار الدادمي في ىذا المقطع الشعرم إلى كصؼ حالة القير كالحرقة التي

ػرت سػػابقان أف الشػػاعر بمنػػد الحيػػدرم عػػاش فػػي حيػػاة مميئػػة
يعػػاني منيػػا الشػػاعر ،ككمػػا ذكػ ي

بالنفي كاالغتػراب كالدػكؼ ،فالشػاعر ىنػا يريػد اعطا نػا صػكرة دراميػة كاضػحة بمغػة دراميػة

) ) 1األعمال الكاملة ،بلند الحٌدري ،ص.819
) (2المصدر السابؽ ،ص.711
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مكثفة ،كذكر ما يجسػد ذلػؾ مػف دػبلؿ (رحمػكا ،ارتحمػكا) كىػذا مػا سػاىـ فػي ايضػاح صػكرة
النفي كاالغتراب.
أما الصكرة األدرل فانو في حالة مف العتاب لنفسو حيث يقكؿ:
أنت
يا ى
نفسؾ
تبحث عف
ترل ًل ىـ ال
ى
ي
في ظ ٌؿ ال يمتؼ
بعكس الشمس
في و
يفتيؾ ببل ً
أمس
يكـ
ى

في رقـ ما د ٌؿ إلى ً
باب

في أرض فق ار
المح يؿ...؟
أفقر مف أف يغزكىا ٍ
ك ى

أنت
يا ى
نفسؾ
ًل ىـ ال تبحث عف
ى
في ٍّ
ظؿ ال يرتح يؿ..؟(.)1

ففػ ػػي ىػ ػػذا المقط ػ ػػع الشػ ػػعرم يح ػ ػػاكؿ الش ػ ػػاعر استحضػ ػػار مػ ػ و
ػاض مم ػ ػػي بالمإسػ ػػي

و
ماض ليس لو قيمة ،حيث مزج الشػاعر
كالمعاناة ،لذلؾ يذكر أف اليكـ كىك الحاضر بدكف
بيف الحكاريف الدادمي كالدارجي كىذ أعطى نغمة درامية رائعػة لمقصػيدة فػي تفسػير الكاقػع،
كيكرر الشاعر (لػـ لػـ تبحػث عػف نفسػؾ) كىػذه الكممػات تحمػؿ دالالت عميقػة تكشػؼ عػف
دبايا الكاقع المرير.
كتعػػد المناجػػاة مػػف أىػػـ أل ػكاف الح ػكار الػػدادمي الح ػكار مػػع األشػػيا الماديػػة ،كلعػػؿ
الحيػدرم قصػػد باسػتدداـ ىػػذا النػكع مػػف الحػكار التعبيػر عمػػا يػدكر فػػي دمػده ،كيعػػرؼ الكػػؿ
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.712
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أف مػػف كظػػائؼ الحػكار الرئيسػػية دفػػع األحػػداث إلػػى األمػػاـ( .)1مثػػؿ الحػكار مػػع بغػػداد عمػػى
يعبر عف مناجاتو لبغداد كيكضي مفساتيا إنما يكضي مفساتو ىك،
سبيؿ المثاؿ ،فيك حيف ٌ
ففي قصيدة (بيف عبلمتيف) حكار دارجي يداطب بغداد كيتحدث عف مفساتيا يقكؿ:
بغداد
ٍ
لمثمؾ أف تفكم
شاىدى و
زكر
كقصائد
ضدؾ في شع ار
ى

مثؿ أيادم األكغاد  ..؟ ! ..

كيؼ يككف لمثمؾ اف تكبر
في ظممة كيؼ
في عيني زمف أعمى
جبلد ..؟ .)2( ! ..
كفى
ٍ
في ٍ
ففػػي ىػػذا المقطػػع الشػػعرم حػكار دادمػػي غيػػر مباشػػر ،حيػػث يداطػػب الشػػاعر بغػػداد
كيتحدث عف مفساتيا كمػا فييػا مػف ظمػـ كزكر كفسػاد ،لػذلؾ يكػكف صػكرة لبغػداد بمجمكعػة
مف المفردات لتجسيد الكاقع المزيؼ الفاسد( زكر ،كأكغاد ،ظممة ،جػبلد) ،فالشػاعر يكظػؼ
بعػػض األسػػاليب اإلنشػػائية التػػي تفسػػر الحالػػة التػػي يعػػاني منيػػا مػػف اضػػطياد كظمػػـ كعػػدـ
االستقرار كيقكؿ في مقطع طدر مداطبان مدينة بغداد:
بغداد
ٍ
كيؼ يككف لمثمؾ أف تصمت
أف تسفؿ أيف أنا مف ً
حمـ
) (1أب ػػك مص ػػطفى ،أحم ػػد محم ػػد ،ت ػػدادؿ األجن ػػاس األدبي ػػة ف ػػي القص ػػيدة العراقي ػػة المعاصػ ػرة ،رس ػػالة ماجس ػػتير(،غي ػػر
منشكرة) ،الجامعة اإلسبلمية ،2015،ص.119
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.807
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طاؼ بو ال ٌشيدا عمى ك ٌؿ قر ً
اؾ
ً
شمس
كمركا عبر ر اؾ ذبالة

الت تتنظر الفجر ك ار الجرح
ما ز ٍ

المقركح.

ك ار العفف القابع في الز ٍاد

إف ال تسفؿ  ..أف تصمت  ..أف  ..أف  ..؟ .)1( !..
نستشؼ مف المقطع السابؽ أف الشاعر يػدعك إلػى الثػكرة ضػد الظمػـ كالفسػاد ،حيػث

يبحػػث عػػف الحمػػـ كالنصػػر لبغػػداد ،حيػػث كثػػرت المعانػػاة ،كالبػػد لبػػزكغ الفجػػر بعػػد كيػػبلت
الظم ػػـ ،يس ػػتدعي أس ػػمكب القط ػػع ال ػػذم ي ػػكحي باض ػػطراب المش ػػاعر كاألحاس ػػيس لمش ػػاعر،
إضافة إلى أسمكب القطع الػذم يحمػؿ فػي طياتػو مسػاحة كاسػعة مػف التسػا الت كالتػفكيبلت
لممتمقي .يقكؿ في مقطع طدر:
كيؼ رضيت بيذا الدرس المدمي ؟
كيؼ رضيت بفف ال يسفؿ أبنا ؾ
ؾ القتمى مف أجمؾ
عف كؿ محبي ى

عف ك ٌؿ المنفييف ألجمؾ في غير و
كببلد ؟
ببلد
ٍ

الحبمى بدطاىـ كدماىـ
عف كؿ األرصفة ي

كالمؤلل بالقسـ المستيقظ درب

لف يغفك ما لىـ ييدرؾ كعدؾ في ساعة

ميبلد(.)2
ٍ

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم  ،ص.808
) (2المصدر السابؽ  ،ص.809-808
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يصكر الشاعر حالة بغػداد فػي الدػرس كالصػمت أمػاـ الظمػـ  ،حيػث تظيػر الحسػرة
كاأللػػـ كاألنػػيف ،كيتمنػػى لػػك يسػػتطيع كػػؿ ابػػف مػػف أبنائيػػا الػػدفاع عنيػػا بكػػؿ مػػا يممػػؾ ،لكػػف
يبقػػى عمػػى األمػػؿ كالتفػػا ؿ ،كأف لحظػػة زكاؿ الظمػػـ ىػػك بدايػػة كمػػيبلد الحيػػاة الجديػػدة كزكاؿ
االستبداد.
كتبرز المناجاة في قصائد الشاعر بكصفيا إحدل مككنات الحكار الدادمي ،كىػي
فػػي األصػػؿ دطبػػة طكيمػػة تمقييػػا شدصػػية مسػػرحية بصػػكت يسػػمعو المشػػاىدكف مػػف دكف
مقاطعػػة ،لمتعبيػػر عػػف أعمػػؽ مشػػاعر الشدصػػية كأفكارىػػا الدفينػػة ،أك الطػػبلع المشػػاىديف
عمى حقائؽ جكىرية تتصؿ بحبكة المسرحية(.)1
كفي المناجاة قد يتحدث الشػاعر فييػا إلػى نفسػو بػداؿ مباشػر المناجػاة الفرديػة ،كقػد
يكج ػػو حديث ػػو إل ػػى ص ػػكرة م ػػف الص ػػكر أك إل ػػى ش ػػي طد ػػر ،كق ػػد يتكج ػػو إل ػػى ق ػػكل غيبي ػػة
ميتافيزيقية كىي ما تسمى بالمناجاة الدينية.
استغؿ الشاعر بمند الحيدرم المناجاة في بعض قصػائده الشػعرية ليعبػر عػف الحالػة
ٌّ ً
يـ) إذ يناجي الشاعر محبكبتو ،يقكؿ:
النفسية لو ،ففي قصيدة
(حب قىد ه
يف ..؟
ىؿ تذكر ٍ
ً
يف
كدجمت مما تذكر ٍ
أما أنا

يف(.)2
فمقد ضحكت ،ضحكت مما تذكر ٍ

يظير مػف دػبلؿ ىػذه األبيػات اسػتدداـ الشػاعر لعنصػر الحػكار الػذم جػا ت جممػة
شديدة القصر بعيدة عف االستطراد كاالسػياب ،كجػا اإليقػاع كػذلؾ سػريعان ليعبػر عػف ليفػة
الشػػاعر فػػي تػػذكر ماضػػيو بشػػكؿ كاضػػي ،فالشػػاعر يسػػتعمؿ تقنيػػة المناجػػاة فػػي أكثػػر مػػف
) )1معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب ،ص ،389كانظر معجـ المصطمحات المسرحيات ،ص.217-216
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.259
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مكضع ،كىي تتسـ بنكع مف البكح كيكشؼ عما يدكر في دمده كىنا يسدر بعض عبلمات
الترقيـ مثؿ االستفياـ كيدؿ ذلؾ عمى الحالة النفسية ،حيث يكتسب ىذا الحكار أىميتػو مػف
دبلؿ تعبيره عف المكقؼ الذم حدث في مكاف لـ يحػدده الشػاعر ،حيػث يقػكؿ فػي المقطػع
الثاني:
صغار
كنا
ٍ

كلعمنا لـ ً
ندر كـ كنا صغارٍ
يف ؟
ىؿ تذكر ٍ
ُّ
يف
كؿ النيار يمكت في األفؽ الحز ٍ
سنيف
كما تعكد مف
ٍ

انتظار
كاف
ٍ

القطار
كأتى
ٍ

و
كثار
كتصافحت أيد ٍ
و
كثار
أيد ٍ
إال  ..يدم

 ىؿ تذكريف  ..إال  ..يدم(.)1يسػػتمر الحػكار بػػيف الشػػاعر كمحبكبتػػو ،لكػػف الصػػكت المسػػمكع ىػػك صػػكت الشػػاعر
ػغار كىػػذا يػػدلؿ أنيػػـ كػػانكا أبريػػا إنيػػا ب ػ ار ة الطفكلػػة ،ألف
فقػػط ،فيظيػػر لنػػا أنيػػـ كػػانكا صػ ان
الص ػػغار يحمم ػػكف نكعػ ػان م ػػف البػ ػ ار ة كالعط ػػؼ كالحن ػػاف كم ػػا نعم ػػـ ،كيك ػػرر سػ ػ الو لي ػػا ى ػػؿ
تػػذكريف؟ أم أنيػػا كانػػت لحظػػات أليمػػة بالنسػػبة إليػػو ،ككػػاف فػػي حالػػة انتظػػار لتغييػػر ىػػذا
الكاقع األليـ لكنو لػـ يتغيػر ،بسػبب تيميشػو كداصػة عنػدما قػاؿ :كتصػافحت أيػد كثػار /أيػد

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.260-259
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كثػػار /إال يػػدم ،/ككفنػػو لػػيس مكجػػكدان فػػي الكاقػػع كيكػػرر إال يػػدم أكثػػر مػػف مػرة كىػػذا دليػػؿ
عمى صعكبة المكقؼ بالنسبة إليو.
كالمناجػػاة مػػف التقنيػػات الفنيػػة التػػي يمجػػف إلييػػا الشػػاعر عنػػدما يبم ػ عنػػده الص ػراع
التصبر أمػاـ تػدفؽ سػيؿ الػذكريات المتبلحػؽ كالمت ازيػد،
النفسي مداه ،كأنو يحاكؿ التماسؾ ك ٌ
فيجعؿ مف نفسو نفسان أدرل تمكنو مف استرجاع الماضي في ىدك (.)1

كالش ػػاعر يس ػػعى م ػػف د ػػبلؿ ى ػػذا الحػ ػكار أف يكش ػػؼ لن ػػا حقيق ػػة العبلق ػػة بين ػػو كب ػػيف
مرت عنو كلػـ تيػتـ ألمػره كظمػت تضػحؾ
محبكبتو ،كعدـ اكتراث كاىتماـ محبكبتو لو كأنيا ٌ

مثؿ األدريف كلـ تكف كفيا لو ،كىذا ما يجسده المقطع الذم يقكؿ فيو:
ىؿ تذكريف ..إال  ..يدم
كانت مييفة ألجمؿ مكعد
لكف عبرت
عبرت لـ تتمفتي
فيف
كلـ تنشدم سرم الد ٍ

كضحكت مثؿ األدريف
أما أنا
دجمت
فمقد
ي

المييف(.)2
دجمت مف حبي
ٍ

يشػػرح الشػػاعر فػػي ىػػذا المقطػػع المعانػػاة التػػي كػػاف يعػػيش فييػػا إىمػػاؿ محبكبتػػو لػػو
كعدـ االكتراث بو ،ىؿ تذكريف الزمة يكررىا الشاعر يتػكىـ كجػكد محبكبتػو بجانبػو كيطمػب
مني ػػا أف تت ػػذكر أح ػػداث الماض ػػي  ،كى ػػك حػ ػكار دادم ػػي ج ػػانبي ،كل ػػـ ي ػػذكر الش ػػاعر اس ػػـ
) (1أبك حميدة ،محمد صبلح ،جماليات المكاف في ديكاف "ال تعتذر عمػا فعمػت لمشػاعر محمػكد دركيػش" ،مجمػة جامعػة
النجاح لؤلبحاث ،ـ(2008،)22ـ.
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.206
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محبكبتػػو كىػػذا يػػدلؿ عمػػى صػػعكبة المعانػػاة ،كتظيػػر السػػدرية مػػف محبكبتػػو عنػػدما ضػػحكت
مع األدريف كلـ تيتـ فدجػؿ مػف ىػذ الحػب الػذم لػـ يكػف كفيػا لػو ،كىنػا لحظػة الصػراع أف
ىػذا الحػب لػـ يكػف عظيمػان ،كيسػتمر فػي سػ اليا عػف المكقػؼ األلػيـ كالصػعب الػذم حصػؿ
معو حيث يقكؿ:
يف
ىؿ تذكر ٍ

يف
كدجمت مما تذكر ٍ
أما أنا

ضحكت
فمقد
ي

ضحكت مما تذكريف(.)1
يبدك أف استذكار ىذا المكقؼ كاف يسبب لمشاعر لحظة أليمػة لمػا كػاف فييػا معانػاة
كتيمػػيش لػػو مػػف الجميػػع حتػػى محبكبتػػو التػػي عنػػدما عبػػرت عنػػو لػػـ تمتفػػت إليػػو كلػػـ تيػػتـ
بكجكده ككاف مكقفان صادمان لو كىػذا مػا أراده الشػاعر بمنػد الحيػدرم ايصػالنا إليػو مػف دػبلؿ
ىػػذا الح ػكار ،كيجػػي تك ػرار عبػػارة (ىػػؿ تػػذكريف) بمثابػػة الزمػػة إيقاعيػػة دادػػؿ الػػنص ت كػػد
المعنى كالصكرة كترسديا في ذىف المتمقي.
كمػػف القصػػائد الػػذم تنػػاكؿ الشػػاعر فييػػا تقنيػػة المناجػػاة قصػػيدة (حػكار عبػػر األبعػػاد
الثبلثػػة) التػػي ظيػػرت كاضػػحة فييػػا كجػػا ت بصػػكرة جزئيػػة إنيػػا مناجػػاة تفدػػذ طابعػان ديني ػان،
إنيا مناجاة الرب ،فيقكؿ:
ربنا ...ربنا ...ربنا
تعمـ أننا لسنا مف ى ال كال مف ى ال
الرجا
ك ٌأننا كجيؾ في ٌ
كأمرؾ في البقا

) (1المصدر السابؽ ،ص.261
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الرائي بجريرة ما رأل
فبل تفدذف ٌ
كال السامع بجريرة ما سمع

فباألذف التي أعطيت سمعنا
كبالعيف التي كىبت رأينا كالعيف ال تشبع
مف النظر(.)1
فالشػػاعر ينػػزع إلػػى مناجػػاة ربػػو كمداطبتػػو ،كىػػك فػػي حالػػة مػػف الحي ػرة ،التػػي تدفعػػو
نحك الددكؿ في صراع مع الذات ،فيك ال يستطيع أف يقرر أم مسمؾ سيسػمؾ ،فيػك يػرزح
تحػػت عػػب و ثقيػػؿ ،يجػػرده مػػف الصػػبر كييػػز إيمانػػو ،فيػػذه ضػػغائف اإلنسػػاف تسػػعى كىػػك ال
يممؾ أمبلن بالمستقبؿ.
كفي قصيدة(مسيرة الدطايػا السػبع) التػي كظػؼ فييػا الشػاعر بمنػد المناجػاة ،ككمػا
ىك معركؼ أف المناجاة تفتي بشكؿ حكار دادمي ،حيث يقكؿ:
ربنا  ...ربنا  ...ربنا
ىبل غفرت لنا ذنكبنا
فيا نحف كي ال كى ال
الضيقة
نترسب في صكتييـ كنتكه في المسافة ٌ
ما بيف عينييـ

شئنان أف نبصر  ...لـ نبصر
شئنان أف نسمع  ...لـ نسمع
فاألرض مسافات يا رب  ..األرض
مسافات(.)2
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.476
) (2المصدر السابؽ ،ص.513
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نجػػد الشػػاعر يسػػتعمؿ ىػػذه التقنيػػة فػػي أكثػػر مػػف مكضػػع ،فالشػػاعر يداطػػب ربػػو،
مبحػ انر فػػي األسػػئمة كاالفت ارضػػات ،باحثػػا عػػف معنػػى أك سػػبب لمػػا يعانيػػو مػػف ألػػـ ،كيمضػػي
عمػػى الحػػاؿ مػػف الحي ػرة كالص ػراع الػػدامي ،لينتيػػي بس ػ اؿ نفسػػو فػػي ذركة ص ػراعو الػػدرامي.
كذلؾ اسػتددامو التكػرار كالمكسػيقى اليادئػة التػي تنػذر بالتكسػؿ كالػدعا  ،كػؿ ىػذه التقنيػات
الدرامية المتكحدة مع بعضيا البعض ساىمت في الكشؼ عف الحالة الشعكرية لمشاعر.
كفي قصيدة (ىؿ كنت صديقي) تبرز تقنية المناجاة بشكؿ كاضي ،إذ يقكؿ فييا:
أنتـ
ي
األرض
يا مف شتٌت بكـ
ي
ً
كالبغض
حب
ٌ
شت بكـ ٌ

كبغض
ي

كيؼ سفلقاكـ  ..؟.

ال أدرم
سرم  ..؟
كيؼ ٌ
أمد إليكـ ٌ

ال أدرم(.)1

ف ػػالنص مكتن ػػز بنزع ػػة الش ػػاعر الدرامي ػػة المكثف ػػة ،يكظ ػػؼ الش ػػاعر الحػ ػكار ال ػػدادمي
الممػػزكج بالمناجػػاة ،كىػػذه تقنيػػة مػػف إبػػداع الشػػاعر كحنكتػػو فػػي إث ػ ار نصػػو بيػػذه التقنيػػة.
فالحيدرم لديو معرفة عميقة بفف القصص كفف المسػرح ،كمكىبػة شػعرية عاليػة ،كيقػكؿ فػي
مقطع طدر مف القصيدة:
ؾ مف عمرم
لكني  ..كأنا في أرذؿ ما أمم ي
الغمص
ؾ عيني
أدشى أف يدر ى
ي
أرض
منفي ال تعرفني ي
كأنا ه

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.717
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و
صمت مر
منفي إال مف
ه
ٌإال مف كحشة و
ميت يبحث عف ً
قبر
سرم ؟!(.)1
كيؼ ٌ
أمد إليكـ ٌ

فػػي ىػػذا الػػنص يصػػؼ الشػػاعر حالتػػو النفسػػية التػػي تػػكحي بالتعػػب كالقيػػر كالدػػكؼ،

داصػػة عنػػدما كػػرر كممػػة (المنفػػى) التػػي تػػدؿ عمػػى التعػػب كعػػدـ االسػػتقرار ،كنبلحػػظ المغػػة
الد ارمية التي يستثمرىا الشاعر في نصو ،كذلؾ يستددـ األساليب المتعػددة منيػا االسػتفياـ
كالتعجب ،التي تعد ظاىرة أسمكبية تترؾ أثرىا االنفعالي الكاضي في نفس المتمقػي ،كتحمػؿ
طاقات درامية م ثرة.
كفي قصيدة (غدان ىنا) فإف الشاعر استغؿ ىذه التقنية بشكؿ فني ،إذ يقكؿ:
غدان
ىنا
في ىذه المفتة مف أرضنا
سيسفؿ التاري عني ..
أنا
عف ذلؾ المقطع مف عصرنا
مر فييا السنا
عف غرؼ ما ٌ

لكننا
ككنا

ككاف السنا
كفينا
ينبعي مف صمت ليالينا
) (1المصدر السابؽ ،ص.719-718
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مف ر ً
نة القيد بفيدينا(.)1
فػػي ىػػذا المقطػػع يتديػػؿ الشػػاعر نفسػػو يداطػػب الجميػػكر بضػػمير األنػػا كضػػمير الجماعػػة
(نحػػف) كيتميػػز إيقػػاع الحػكار باليػػدك التػػابع مػػف أعمػػاؽ الػراكم /الشػػاعر الػػذم يتحػػدث عػػف
إمكانيػ ػػة أف يتحقػ ػػؽ الحػ ػػدث ،كيسػ ػػتثمر الفعػ ػػؿ الماضػ ػػي كػ ػػاف ككنػ ػػا ،ككفنػ ػػو يػ ػػركم كيسػ ػػرد
األحػداث الحياتيػة بشػكؿ دقيػؽ ،فالنزعػة الدراميػة كاضػػحة فالحيػاة بحػد ذاتيػا د ارمػا بمػا فييػػا
مف صراع كظركؼ معيشة .كيقكؿ في مقطع طدر بضمير األنا:
أريد أف
الناس لي
أككف مثؿ ٌ

متيـ
ه

كمدع
و
كمحكم ٍة
لي فجرىـ
لي ليميـ يبذر في أنجمو
لي دربيـ  ..أحبلميـ
أمر فييا قصة
ٌ

أك غنكة

أك ممحمة(.)2
يريػػد الش ػػاعر مػػف د ػػبلؿ ىػػذه المغ ػػة الدراميػػة كالح ػكار ،أف يقػػكؿ لػػو الحػػؽ بػػالعيش كبػػاقي
الناس ،كيفدذ حقو في كؿ شي  ،كداصة عند تكرار كممة (لػي) أكثػر مػف مػرة ،ىػذه الدقػة

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص332-331
) (2المصدر السابؽ ،ص.329
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العاليػػة مػػف المغػػة الدراميػػة مػػف ابػػداع الشػػاعر كعبقريتػػو فػػي اسػػتدداميا ،دائمػػا نجػػد الشػػاعر
في قصائده ي مف باألمؿ كاالستم اررية .
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المبحث الثالث
الـجـــــوقـــــة
كتيع ػ ػػرؼ الجكق ػ ػػة أك الك ػ ػػكرس بفنيػ ػ ػا :جماع ػ ػػة المنش ػ ػػديف كالمغن ػ ػػيف ف ػ ػػي المس ػ ػػرحية
اإلغريقيػػة القديمػػة ،كقػػد كػػاف لمكػػكرس شػػفف كبيػػر فػػي مرحمػػة نشػػفة المسػػرح ،كقبػػؿ أف يتعػػدد
األبطػاؿ فػػي المسػػرحية ،كمنػػذ ذلػػؾ الحػػيف كحتػى ادتفػػا دكر الكػػكرس نيائيػان مػػف المسػػرحية
كانت ميمة الككرس شرح األحداث كالتعميؽ عمييا(.)1
كيعرفيا الدكتكر إبراىيـ حمادة في معجمو بفنيػا :ىػي الجماعػة مػف النػاس ،كالجمػع
جكؽ القكـ ،أم ارتفعت أصكاتيـ(.)2
أجكاؽ ،كيقاؿ ٌ

ككردت فػي معجػػـ مصػػطمحات األدب بفنيػا مجمكعػػة مػػف الممثمػيف يعمقػػكف راقصػػيف

منشديف عمى أحداث المسرحية ،كأحيانان يشترككف فييا(.)3
نستشػػؼ مػػف دػػبلؿ ىػػذه التعريفػػات أف الجكقػػة ىػػي جماعػػة تنشػػد كتػػردد األص ػكات
المعب ػرة عػػف األحػػداث كالمكاقػػؼ كليػػا دك انر بػػار انز فػػي الحػػدث الػػدرامي كال يمكػػف االسػػتغنا
عنيا.
لقػػد كانػػت ىػػذه الجكقػػة تتكػػكف مػػف عػػدد مػػف األف ػراد يقػػكدىـ شػػدص يعػػرؼ باسػػـ(
رئيس الجكقة) ،ككانت كظيفتيا محددة بتقديـ األناشػيد كاألغػاني كالرقصػات ،إذ كانػت ىػذه
الفعاليات بمجمكعيا تشكؿ أىـ جز في أدا تمؾ الطقكس كنتيجة لئلضػافات العديػدة التػي
أددميا الشع ار المسرحيكف القدما عمى أدا تمؾ الطقكس(.)4

) (1زايد ،عمى عشرم ،عف بنا القصيدة العربية الحديثة( ،مرجع سابؽ) ،ص.224
) (2حمادة ،إبراىيـ ،معجـ المصطمحات الدرامية كالمسرحية (مرجع سابؽ) ،ص.91
) (3كىبة ،مجدم ،معجـ مصطمحات األدب( ،مرجع سابؽ) ،ص.67
) (4سػػالـ ،عػػادؿ ك ػريـ ،معالجػػة الجكقػػة بػػيف تقاليػػد المسػػرح اإلغريقػػي كالر يػػة اإلدراجيػػة المعاص ػرة ،مجمػػة جامعػػة بابػػؿ
العمكـ اإلنسانية ،ـ( ،)22ع( ،)3جامعة بغداد ،كمية الفنكف الجميمة ،ص.2014 ،689
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لمجكقة دكر ميـ في الدراما حيث يمكف تمديص ىذا الدكر باآلتي:
 -1تقكـ بتكضيي األحداث كالتعميػؽ عمييػا ،كالتدفيػؼ مػف حػدة التػكتر الػذم يشػعر بػو
المشاىد مف ج ار تتابع المكاقؼ المدتمفة.
 -2تقكـ بدكر تمثيمي ،كذلؾ تشػترؾ فػي الحػكار كبػاقي الممثمػيف ،كيكػكف حػديثيا جػز ان
مف المكضكع.
 -3تقػػكـ بػػالتعبير عػػف ال ػرأم العػػاـ ،تثنػػي عمػػى شدصػػية البطػػؿ كتمدحػػو فػػي أفعال ػػو
الطيبة كفي نفس الكقت تذـ أفعالو القبيحة ،كتتعاطؼ معو أثنػا محنتػو ،كال تتػكانى
في نقده حينما يحيد عف الحؽ كالصكاب(.)1
كنبلحظ مف دبلؿ قصائد الشاعر بمند الحيدرم أنػو قػد كظػؼ الجكقػة فػي قصػيدتي
اع ثبلثػة جكقػة
حكار عبر األبعاد الثبلثة كندا الدطايا السػبع ،حيػث قسػـ الجكقػة إلػى أنػك و
رجالية كجكقة نسائية كجكقة مشتركة ،حيث سػفتناكؿ ىػاتيف القصػدتيف قصػيدة (حػكار عبػر
األبعاد الثبلثية) كقصيدة (كندا الدطايا السبع).
نرىػػا تفدػػذ
حيػػث يكظػػؼ الجكقػػة بكػػؿ أشػػكاليا ،فمػػك نظرنػػا إلػػى (الجكقػػة الرجاليػػة) ا
حيز ال بفس بو في القصيدة فيقكؿ:
ان
ليبارؾ مف يرثكف األرض
ليقكؿ ليـ:
طيكبى لكـ في الجكع
كفي العطش
في الحزف
الساقط باسـ الرب
كفي المزف ٌ
) (1انظر :البنا الدرامي عبد العزيز حمكدة (مرجػع سػابؽ) ص ،160 -24د ارسػة فػي نظريػة الػدراما اإلغريقيػة ،محمػد
حمدم إبراىيـ( ،ف) دار الثقافة ،القاىرة ،ص.84-83
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ليقكؿ ليـ:
لف يفسد ممي األرض(.)1
فف ػػي ى ػػذا المقط ػػع الش ػػعرم نج ػػد أف الجكق ػػة لعب ػػت دك انر ب ػػار انز ف ػػي تق ػػديـ الشدص ػػية
المحكرية إلى الجميكر ،كتجدر اإلشػارة ىنػا إلػى أف الشػاعر عنػدما كظػؼ الجكقػة فػي ىػذه
القصيدة ،لـ يقدـ ليا ،كلـ يميزىا عف بقية الشدصيات ،كانما أقحميا مباشرة في دػط سػير
األحداث ،مستفيدان مف صكتيا في تقديـ صفات بطمو.
كيقكؿ في مقطع طدر عمى لساف الجكقة الرجالية التي تستددـ أسمكب المناجاة:
اإلنساف
ال عذر ليذا
ٍ
فمقد شفناه

كرأينا دنجره الغائر في قمب أبيو
المظمكـ
كسمعنا دـ ذاؾ
ٍ
البكـ
ينعت مثؿ ٍ

يسفؿ عنؾ كفيؾ

يا رب
قتؿ األب(.)2
فالجكقة قد قامت بفدا دكر تمثيمي ،عف طريؽ تبادليػا الحػديث مػع بطػؿ القصػيدة،
مسػػمطة الضػػك عمػػى مزيػ وػد مػػف األحػػداث التػػي مػ ٌػر بيػػا البطػػؿ ،كعمػػى بعػػض أفكػػاره كر اه،

كذلؾ مف دبلؿ لغػة دراميػة ممتعػة كجميمػة ،لقػد اسػتطاع الشػاعر أف يتدػذ مػف السػرد كمػف

الحكاية أسمكبان جميبلن ليمرر أفكاره.

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.489
) (2المصدر السابؽ ،ص.497
154

كيقكؿ في مقطع طدر عمى لساف الجكقة الرجالية:
ربنا  ...ربنا  ...ربنا
يا مف سمعت بفي يذننا...
يا مف رأيت بعيننا
باركيـ في القتؿ ،فمكال اسمؾ ما قتمكا
أدنيتيـ منؾ ،فكنت ،في مسقط نكرؾ فييـ
كعدىـ بالحؽ  ...فالحؽ  ...ىـ(.)1
ي

اعتمػػد الشػػاعر فػػي قصػػيدتو عمػػى دكر الجكقػػة فػػي المطالبػػة بػػالكقكؼ ضػػد البطػػؿ
كسيفسػد عمػييـ مػا يفعمكنػو مػف
كاعدامو؛ ألف بقا ىذا البطؿ سيكشؼ حقدىـ تجاه الشعب ي

ظمػػـ كقيػػر لمنػػاس ،حيػػث نجػػد الشػػاعر اسػػتددـ أسػػمكب القطػػع الػػذم يكشػػؼ االض ػطراب
النفس ػػي كالقي ػػر ل ػػدل الش ػػاعر ،باإلض ػػافة إل ػػى اس ػػتدعائو لمحػ ػكار ال ػػذم يكش ػػؼ ع ػػف عم ػػؽ
المعاناة.
ك ػػذلؾ يكظ ػػؼ الش ػػاعر (الجكق ػػة النس ػػائية) ف ػػي قص ػػيدتو ،كى ػػذه الجكق ػػة تفد ػػذ رم ػػز
الحناف كاألمكمة كالشفقة ،حيث يقكؿ:
باسمؾ كلد
كباسمؾ أستشيد في أزمنة الضيؽ
المطمؽ
يكـ أف عرفؾ في الحر ي

كيكـ أف عرفؾ نفسو في العبد المكثى ٍؽ
رغب فيؾ
كرغب عنؾ
فكاف أف ثار بؾ عميؾ ،فقيتؿ
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم.489-488 ،
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فاستشيد(.)1
ييبرز الشاعر مف دبلؿ قصيدتو الدرامية صكت الجكقة النسائية بكضكح ،كنستشؼ

مف دبلؿ ىػذا المقطػع صػكت األـ الػذم يػدؿ عمػى الحنػاف كالشػفقة كاألنكثػة كالحػب ،حيػث
يصكرىا كىي تحتضف ابنيػا ،إذ اسػتدعى المغػة الدراميػة المعبػرة كىػذا مػا كشػؼ عػف صػكرة
الصراع بيف المكت كالحياة ،كنجده استدعى أسػمكب االسػتفياـ االسػتنكارم الػذم يػدؿ عمػى
الحالة النفسية كالفكرية لمشاعر كيقكؿ في مقطع طدر عمى لساف الجكقة الرجالية:
ربنا  ...ربنا  ...ربنا
شاىدنا شيئان لـ نفيمو  ..ك أرينا حقان
لـ ندركو
كجو امرأةن محفكر في جبؿ قرب المفرؽ
كرأينا في عينييا نبعا ما

قم انر
كنجكمان
ي

كسما ن(.)2

تظيػػر الجكقػػة بصػػكرة جميمػػة ،إذ تػػدؿ فػػي ىػػذا المقطػػع عمػػى الحيػػاة كالنمػػا كت ػ مف

باالستم اررية كالتجػدد كدعػـ ذلػؾ بمجمكعػة مػف األلفػاظ تػدؿ عمػى المسػتقبؿ كالحيػاة ( قمػ انر،
نجكمان ،سما ) كىذه األلفاظ ساىمت في تجدد الحياة كالتفػا ؿ لػدل الشػاعر ،نجػده اسػتددـ
مجمكعػة مػف التقنيػات أك العناصػر الدراميػة ليجسػد لنػا الكاقػع حيػث كظػؼ المكػاف فػي ىػػذا
المقطع بكؿ تفاصيمو ،كذلؾ يستدعي السرد كالحكاية التي تساىـ في تقدـ عجمة األحداث،
كيستددـ أسمكب القطع داللة عمى تفزـ الصراع.
) )1األعماؿ الكاممة بمند الحيدرم ،ص.477
) (2المصدر السابؽ ،ص.523
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كذلؾ يكظؼ (الجكقػة المشػتركة) كىػي جكقػة تكػكف فػي كسػط الجػكقتيف تفدػذ دكرىػا
مع كؿ جكقة ،بمعنى تشترؾ مع جميع فئات المجتمع ،فيكظفيا في قصيدتو يقكؿ:
ربنا  ...ربنا  ...ربنا
تعمـ ٌأننا لسنا مف ى ال كال ى ال

الرجا
كأننا كجيؾ في ٌ
كأمرؾ في البقا

فبل ت ادذف الرائي بجريرة ما رأل
السامع بمشية ما سمع(.)1
كال ٌ

ففي ىذا المقطع الشػعرم نجػد أف الجكقػة المشػتركة فػي صػكرة مػف الرجػا كالػدعا ،

فالشػػاعر ىنػػا يتػػرؾ لمجكقػػة المشػػتركة المجػػاؿ لكػػي تفصػػي فيمػػا يجػػكؿ فػػي دادميػػا ،كيػػدعـ
ذل ػػؾ باس ػػتددامو لمحػ ػكار ال ػػدادمي الػػػذم لػػػو دكر ب ػػارز ف ػػي الكش ػػؼ ع ػػف الحال ػػة النفس ػػية
كالفكريػػة ،كىػػذا مػػا أكصػػؿ الص ػراع إلػػى ذركتػػو كىػػذا الصػراع بػػيف الحيػػاة كالمػػكت أك الحػػؽ
كالباطؿ .كيقكؿ في مقطع طدر عمى لساف الجكقة المشتركة:
ربنا  ...ربنا  ...ربنا
ىبل غفرت لنا ذنكبنا
فيا نحف لي ال كى ال
الضيقة
نترسب في صكتييـ كنتكه في المسافة ٌ
ما بيف عينييـ

شينا أف نبصر  ...لـ نبصر
شئنا أف نسمع  ...لـ نسمع
رب  ...األرض
فاألرض مسافات يا ٌ
)(1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.474
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مسافات(.)1
إف عممي ػػة التكػ ػرار كالتردي ػػد الجم ػػاعي ال ػػذم اعتم ػػد عمي ػػو الش ػػاعر في ػػذا يعب ػػر ع ػػف
الصػػكت الكاحػػد ،حيػػث تظيػػر ىػػذه الجكقػػة أنيػػا مػػع جميػػع فئػػات المجتمػػع ،كيقػػر أف كػػؿ
األشيا في الككف عبارة عف متناقضيف فالحؽ نقيضو الباطؿ كالدير نقيضة الشر ،كيػدعـ
ذلؾ بحشد الصكر في تجسيد ىذا النقيض ،كيستدعي الحكار فػي ىػذا المقطػع الػذم يشػكؿ
قكة درامية كبيرة في كشؼ الصراع.
ىكػػذا نػ ٌػكع الشػاعر بػػيف ألػكاف الجكقػػة  ،ممػػا أفػػاد فػي تقكيػػة النزعػة الدراميػػة ،كأعطػػى أجػكا
أسطكرية قديمة.

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم.513 ،
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الفصل الثالث
الـــصـــــــــــــــــــــــــراع
كينقسـ إلى مبحثيف:

المبحث األول :الصراع الدرامي الداخمي.
المبحث الثاني :الصراع الدرامي الخارجي.
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مدخل:
يعرؼ الدكتكر إبراىيـ فتحي الصراع في معجمو بفنو :تضػاد األشػداص أك القػكل
الػػذم يعتمػػد عميػػو الفعػػؿ فػػي الػػدراما ،كالصػراع الػػدرامي ىػػك الصػراع الػػذم ينمػػك مػػف تفاعػػؿ
قػػكل متعارضػػة (أفكػػار كمصػػالي كارادات) فػػي حبكػػة ،كيمكػػف القػػكؿ إف الصػراع ىػػك المػػادة
التي تبني منيا الحبكة(.)1
عرف ػػو ال ػػدكتكر إبػ ػراىيـ حم ػػادة بفن ػػو :مناض ػػمة ب ػػيف ق ػػكتيف متعارض ػػتيف ينم ػػك
كق ػػد ٌ

بمقتضى تصادميما بالحدث الدرامي(.)2

كيبػػدك لمباحػػث مػػف دػػبلؿ التعريفػػات السػػابقة لمصػراع بفنػو حالػػة مػػف التػػكتر الشػػديد
الذم ينجـ بيف طرفيف ،لعدـ االنسػجاـ بػيف األفكػار ككجيػات النظػر ،لػذلؾ يحػدث نػكع مػف
التصادـ بيف ىاذيف الطرفيف.
التػكتر كممػة البػد أف تتكػرر فػػي كػؿ حػديث عػف الػػدراما ،فػنحف بػالطبع نتحػدث عػػف
مكقػػؼ متػػكتر عنػػدما نرغػػب فػػي اإلع ػراب عػػف اإلحسػػاس بػػفف حالػػة مػػا قػػد تتحػػكؿ فػػي أيػػة
لحظة إلى شي متفزـ مدتمؼ(.)3
مف الكسائؿ البسيطة األدرل لدمػؽ التػكتر الػدرامي ،المفاجػفة :ددػكؿ عنصػر جديػد
عمى حيف غرة في مكقؼ قائـ ،بحيث تتغير صكرتو مباشرة(.)4

) (1فتح ػػي ،إبػ ػراىيـ ،معج ػػـ المص ػػطمحات األدبي ػػة( ،ف) المكس ػػكعة العربي ػػة لمناشػ ػريف المتح ػػديف ،ص ػػفاقس ،الجميكري ػػة
التكنسية،ص1986 ،222ـ.
) (2حمادة إبراىيـ ،معجـ المصطمحات الدرامية كالمسرحية(مرجع سابؽ)،ص.63
) (3الدراما كالدرامية مرجع سابؽ ،ص.48
) (4المرجع السابؽ ،ص.51
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ولمصراع أنواع مختمفة(:)1
 -1الصػ ػراع الب ػػدائي األكل ػػى ب ػػيف اإلنس ػػاف كالع ػػالـ الطبيع ػػي كى ػػك يمث ػػؿ اإلنس ػػاف ف ػػي
مكاجية قكل الطبيعة.
 -2الص ػراع االجتمػػاعي الص ػراع بػػيف اإلنسػػاف كاإلنسػػاف كيبنػػي الكثيػػر مػػف القصػػص
الرائج شعبيان عمى الصراع االجتماعي .
 -3الصراع السػيككلكجي دادػؿ الػنفس صػراع بػيف الرغبػات دادػؿ الشدصػية كفػي ىػذا
النكع قد تككف القكل الدارجية ميمة.
 -4كىناؾ نكع طدر مف الصراع فيك صراع اإلنساف ضد القدر كالمصير
فاذا كانت الدراما تعنػي الصػراع ،فإنيػا فػي الكقػت نفسػو تعنػي الحركػة؛ الحركػة مػف
مكقؼ إلى مكقؼ مقابؿ مف عاطفة أك شعكر عاطفة أك شعكر مقابميف ،مف فكرة إلى كجو
طدػػر لمفكػرة( ،)2كىػػذا يعنػػي أف الػػدراما برمتيػػا مبنيػة عمػػى الصػراع كىػػي (الحركػػة) كالعاطفػػة
بارز فييا.
دكر ه
ليا ه

كيعد الصراع أحد المقكمات األساسية التي تقػكـ عمييػا الػدراما حيػث إف مػف معػاني

الدراما الصراع في أم شكؿ مف أشكالو(.)3
كاذ كانػت الػػدراما تكجػػب الصػراع ،فػػإف الصػراع يكجػػب التنػاقض كالمفارقػػة ،كمػػف ثػػـ
تتجس ػػد ال ػػر ل كاألفك ػػار كالشدص ػػيات ،فف ػػي المفارق ػػة يمتق ػػي المسػ ػرح بالش ػػعر فاض ػػطراب
اإلرادات كتنكع النكازع ي دم إلى اشتباؾ األضداد كتبلقي األشيا عمى ادتبلفيا(.)4
نرل مف دبلؿ العرض السػابؽ أف العناصػر الدراميػة تتػدادؿ كتتضػافر مػع بعضػيا
البعض لمتعبير عف األفكار كالر ل الشعرية.
) (1فتحً ،إبراهٌم ،معجم المصطلحات األدبٌة ،مرجع سابق ،ص.223-222
) (2إسماعيؿ ،عز الديف ،الشعر العربي المعاصر (مرجع سابؽ) ،ص.279
) (3كماؿ ،أحمد زكي ،دراسات في النقد األدبي ،ص.198
دكاـ ،مجدم عبد الم مف ،البنية الدرامية في شعر الميجر ،ص.42
)ٌ (4
161

سنتناكؿ في ىذا المبحث نكعيف مف الصراع:
ذ -الصراع الدرامي الدادمي.
ر -الصراع الدرامي الدارجي.
كنبلحػػظ أف الص ػراع بنكعيػػو الػػدادمي كالدػػارجي نمتمسػػو مػػف دػػبلؿ قصػػائد الشػػاعر
بمند الحيدرم الذم ظير بشكؿ كاضي في كثير مف قصائده .

المبحث األول
الصراع الدرامي الداخمي
يممػػس المتمقػػي عنصػػر الص ػراع الػػدادمي فػػي مجمكعػػة مػػف القصػػائد منيػػا :قصػػيدة
(بيف ىاجسيف) كالمتفمؿ في عنكاف ىذه القصيدة يجد نفسو بيف تسا الت كثيرة ،حػيف جعػؿ
المرسػػؿ إليػػو مجي ػكالن فػػي التصػػدير ،كىػػذا مػػا زاد الشػػؾ كالحي ػرة لػػدل المتمقػػي ،حيػػث يقػػكؿ
فييا:
في و
ليمة مثؿ ليالي الناس
و
مفلكفة بغيميا
بنجميا
ِّ
بكؿ ما في رحميا
و
ىاجس يسفؿ عف كالدة
مف
كىاجس
ينظر في األجراس
كلي ُّ
دت مثؿ الناس
الناس
كبرت مثؿ ٌ

الناس(.)1
كمثؿ كؿ ٌ
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.370-369
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بدأ الشاعر القصيدة بمغػة دراميػة كسػردية بسػيطة ،حيػث يسػتدعي فػي ىػذه القصػيدة
عنصػػر الزمػػاف ،إذ يتنػػاكؿ ليمػػة يبػػدك أنيػػا كانػػت بكصػػفو ليػػا ىاجسػان بالنسػػبة إليػػو ،كىػػذا مػػا
يريػػد أف يكشػػؼ عن ػػو ،كيتنػػاكؿ لغ ػػة الرم ػػكز ،فيػػك يتن ػػاكؿ ألفاظ ػان ليػػا دالالت رمزيػػة كىػػي
(بغيمي ػػا ،بنجمي ػػا) ككفن ػػو يص ػػؼ ى ػػذه الميم ػػة ،حي ػػث اس ػػتغؿ اإليق ػػاع المكس ػػيقي المناس ػػب
لمكشػػؼ عػػف الحالػػة النفسػػية الصػػعبة لػػو ،فالش ػػاعر بمنػػد رجػػؿ كاقعػػي يتحػػدث عػػف الكاق ػػع
المعيش كال ييرب منو ،إذ يقكؿ في مقطع طدر:
سمعت كقع دطكؾ المييب في دركبيـ
ي
ركضت دمؼ كقعو

كعبر ما في كقعو المييب
أدركت أف دربيـ حكاية في لحظة،
كضحكة في لحظة،
كألؼ كألؼ مرة كاف الطريؽ ممتقى كئيب(.)1
ففي ىذا المقطع الشعرم ،نبلحظ أف الشاعر يستددـ أفعاؿ ماضكية ،حيث اسػتغؿ
الس ػػرد كالح ػػدث ،كى ػػك يص ػػؼ مك ػػاف الطري ػػؽ بالكئي ػػب ،إف مث ػػؿ ى ػػذا يعب ػػر عن ػػو بالصػ ػراع
الكػػامف ك ار المكقػػؼ الشػػعرم باعتبػػاره الكجػػو اآلدػػر لمتعبيػػر عػػف تمػػؾ األنمػػاط الص ػراعية
التػػي عاشػػيا اإلنس ػػاف كإنسػػاف ..فع ػػاش اإلنسػػاف فػػي ص ػراعو الػػدادمي يجت ػػر مػػف الػػدادؿ
فيص ػػكر أف ارح ػػو كأت ارح ػػو م ػػف د ػػبلؿ ش ػػعره ،أك راح يص ػػارع ق ػػدره إف اس ػػتطاع س ػػبيبلن إل ػػى
ذلؾ( ،)2كينيي قصيدتو بقكلو:
لـ تكف
جاكزت ر اؾ في ىاجس
مذ
ى
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم.370 ،
) (2التطػػاكم ،أشػػكاؿ الصػراع فػػي القصػػيدة العربيػػة ،العصػػر الجػػاىمي ،مكتبػػة األنجمػػك المصػرية ،القػػاىرة ،ص،21-20
1999ـ.
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يسفؿ عف كالدة
كىاجس ينظر في األجراس(.)1
يػػدعك الش ػػاعر مػػف د ػػبلؿ ىػػذا المقط ػػع إل ػػى الثػػكرة ضػػد الظمػػـ ،لػػذلؾ ينتظ ػػر كالدة
الحياة كالمستقبؿ الزاىر بعيدان عف الظمـ كالقير.
كيجػػد المتمقػػي معنػػى الػػدعكة إلػػى الثػػكرة ضػػد االسػػتعباد كالظمػػـ الكاقػػع عمػػى رقػػاب الشػػعب
كاردان في قصيدة (ميزلة الكجكد) التي يقكؿ فييا:
كلدت شقا لمحياة جديدان
كلكـ ستجني
مف أساه شقاه
ىي لذة حم ار تجتاح الكرل
فتصب مف سكراتيا
البمكا
جنيت  ...؟
ماذا
ي

لتقذفي بي في جحيـ حياتكـ

متمردان
مستا (.)2
يتضػػي مػػف المقطػػع الشػػعرم أف الشػػاعر يعػػيش حالػػة مػػف الصػراع المحتػػدـ مػػع ىػػذا
الكاقع المعيش الذم ال يرل زكالو قريبان ،فيك يبدك ياسان مف الحياة لما فييا مف شقا  ،فجا
بكمم ػػة (كل ػػدت) لك ػػي ي ػػدلؿ لن ػػا عم ػػى أف ى ػػذا الش ػػقا من ػػذ م ػػيبلده ،ل ػػك الحظن ػػا م ػػف د ػػبلؿ
الكممػػات لكجػػدنا الصػراع مػػف ثنايػػا ىػػذه الكممػػات ،فاسػػتددامو لػػبعض الكممػػات يػكحي بقسػػكة
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.372
) (2المصدر السابؽ،ص.143
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الحياة ،فالشاعر ىنػا كفنػو يقػكؿ لنػا إف قسػكة الحيػاة جعمتػو متمػردان كمسػتا فالشػاعر يعػيش
حالة مف الصراع المحتدـ مع ىذا الكاقع الميش الذم ال يرل زكالو قريبان.
يسيطر الصراع الدادمي عمى الشاعر في المقطع الثاني يقكؿ:
كغدان
سفرجع لمفنا كفنني
ما جئت إال كي أككف فنا
كألشترم كفنان
بجكفو
أضـ ٍ
ٌ
أدكار و
عمر قد مضيف ىبا
النير الثقيؿ ؟
ماذا جنيت ألحمؿ ٍ

تيمنان

كرجا (.)1
ىػػذا المقطػػع ي كػػد أف حيػػاة الشػػاعر كانػػت مميئػػة بػػالم اررة كالقسػػكة جعمػػو يػػرل ىػػذه
النيايػػة المفسػػاكية ،لكنػػو يػػرل أمػبلن حػػيف ينيػػي سػػطره الشػػعرم برجػػا  ،كىنػػا يصػػؿ الصػراع
إلػػى ذركتػػو ،لػػذلؾ اسػػتددـ كممػػة ثقيػػؿ لكػػي يػػدلؿ أف الحيػػاة كانػػت عبئ ػان عميػػو كال يسػػتطيع
تحمؿ ىذا العب كيقكؿ ماذا فعمت ألحمؿ ىذه المعاناة.
كف ػػي قص ػػيدة (أغ ػػاني الح ػػارس المتع ػػب) الت ػػي يتك ػػش فيي ػػا عم ػػى الصػ ػراع ال ػػدادمي،
فالحارس المتعب ىك الشاعر نفسو ،يقكؿ:
أعرؼ كـ أنت حزيف أييا الحارس
ي

أعرؼ كـ أنت متعب أييا الحارس
ي
كأف الفجر الذم تنتظر ما زاؿ

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.144-143
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بعيدان  ...كلكف،
حذار مف أف تناـ ،فال ٌشكارع
المضا ة بإالؼ المصابيي ما زالت
مؤلل بالجريمة كالزيؼ كالدداع
كعميؾ أف ترصد ك ٌؿ شي بكثير
مف الحذر(.)1
ػز لميجػرة
ففػػي ىػػذا المقطػػع الشػػعرم نجػػد الشػػاعر يسػػتددـ فكػرة الحػػارس بكصػػفو رمػ ان
كالمعانػػاة ،كىنػػا يظيػػر الص ػراع بػػيف الشػػاعر ككاقعػػو المعػػيش ،كىػػك ىنػػا يصػػؼ كػػؿ شػػي
ػذر
أمامػو ،فيجػد مجتمعػان مميئػان بالجريمػة كالدػداع كالزيػؼ ،ككػؿ شػي أمامػو يديفػو كنػراه ح ان
عبر عنو بمغة درامية جميمة كممتعة.
منوٌ ،
كيقكؿ في مقطع طدر:

لؾ أف تغني أغانيؾ الحزينة
كلكف
طكاؿ الٌميؿ ٍ ..

إياؾ أف تنسى أنؾ مسئكؿ

عف كؿ ىذا العصر ،كربما سيطمب
منؾ النجدة(.)2
يسػػتمر الص ػراع فػػي نفسػػية الش ػاعر فػػي ىػػذا المقطػػع ،كىػػك ص ػراع نػ وػاـ ينمػػك بنمػػك
األحداث ،فالشاعر يستددـ مفردات ساىمت في دفع عجمة الصػراع كىي(أغانيػؾ الحزينػة،
الميؿ ،مسئكؿ ،النجدة) فالنياية ،ما زاؿ الصراع يراكح مكانو.

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص523
) (2المصدر السابؽ ،ص534
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يجسد
كفي قصيدة (ثرثرة في الشارع الطكيؿ) يتجمى الصراع الدرامي الدادمي حيث ٌ

مف دبللو الصراع بيف الشاعر كبيف الحياة الصعبة حيث تداطبو نفسو قائمةن:
يكـ ...؟
أم هلـ أى ٍف تمبس الحذا كؿ ٍ
أجؿ  ..أجؿ أكره أف أنزعو
ٍ

أكره أف ألبسو
أكرىو ،كال ما كانت لنا
النكـ
غير مسافات الر ل في ٌ
ي
نسفؿ
لكاله ،لـ
ٍ

كلـ نرحؿ ٍْ

البديؿ(.)1
كلـ نكف لغير أمسنا
ٍ
نجد الشاعر يبدأ قصيده بكممة (أمكلـ) حيػث يبػدأ الصػراع بيػذه الكممػة ،فيػي تعنػي

الكثيػػر كتػػدؿ عمػػى حالػػة األلػػـ كاألسػػى الػػذم كػػاف يعػػاني منيػػا الشػػاعر ،فالشػػاعر فػػي ىػػذا
يجس ػػد حال ػػة الظمػ ػـ
المقط ػػع يج ػػرم حػ ػكا انر م ػػع نفس ػػو ،كيج ػػرد م ػػف نفس ػػو شدصػ ػان يداطب ػػوٌ ،

المستمرة ،كداصة عندما قاؿ (كؿ يكـ) كنفيـ مػف ىػذا أف الظمػـ مسػتمر فػي كػؿ يػكـ ،كأف
ىذا الظمـ أصبي ر ل في النكـ ،ككفنو ىػاجس يبلحػؽ الشػاعر حتػى فػي نكمػو ،كيبقػى فػي
كصؼ ىذه الر ل المفساكية حيث تداطبو نفسو كتقكؿ لو:
تكرىو ..؟!
أجؿ  ...أجؿ أبصقيا ببل كجؿ
كيؿ
لكاله ما كاف لنا في الشارع الطٌ ٍ
عب
الر ي
ٌ

كالضياعي
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.567
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القتيؿ
كالمدينة
ٍ
كيؼ إذف شريتو  ..؟!
مجنكف
شريتو  ! ..يا لؾ مف
ٍ

مف يشترم حذا ه المعنة ،مف؟!
الزمف  ..؟!
مف يشترم استغاثة التٌاري ك ٌ

مف يشترم رائحة العفف .؟!(.)1

نمحػػظ فػػي المقطػػع الشػػعرم السػػابؽ أف نب ػرة الص ػراع متسػػارعة كمرتفعػػة ،فالشػػاعر
الرع ػػب،
يص ػػؼ حي ػػاة البػ ػ س كالد ػػكؼ كالض ػػياع كالرع ػػب ،حي ػػث كظ ػػؼ بع ػػض األلف ػػاظ( ٌ

كالضػػياع ،كالقتيػػؿ ،كاسػػتغاثة ،كرائحػػة العفػػف) ،ىػػذه المفػػردات تػػدؿ عمػػى صػراع محتػػدـ مػػع
الغربػػة كالضػػياع ،كلكنػػو لػػـ يفقػػد األمػػؿ ،كلػػـ تنػ ٍػؿ مػػف كبريائػػو كلػػـ ييػػفس ،فتشػػبث بالحيػػاة
كصعابيا.
كفي قصيدة أدرل تحمؿ صراعان دادميان كىػي قصػيدة(دطكات فػي الغربػة) كالصػراع
بيف اليفس كاألمؿ حيث يقكؿ:
ىذا
أنا
يممقي ىناؾ حقيبتاف

كدطى تجكس عمى رصيؼ ال يعكد إلى مكاف

مف ألؼ مينا أتيت
أصار
كأللؼ مينا
ٍ

انتظار
كبناظرم ألؼ
ٍ

ال  ....ما انتييت(.)1
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.568
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فالشاعر مكجكد بكيانػو ،الػذم يمثػؿ إحػدل الشدصػيات المتحػاكرة ،فيػك يكشػؼ مػف
دػػبلؿ الح ػكار الػػدادمي عػػف احتػػداـ الص ػراع بػػيف اليػػفس كاألمػػؿ ،يكشػػؼ عػػف حالػػة النفػػي
كاالغت ػراب كالترحػػاؿ مػػف منطقػػة إلػػى أدػػرم ،كىػػذه القصػػيدة تعكػػس النزعػػة الكجكديػػة فػػي
شعره ،إذ إف الكجكدم دائمان يشكك مف الغربة كيعبر عف القمؽ كلكنو أدي انر يعبر عف األمؿ
الذم تمتمش بو نفسو ،كيتضي ذلؾ جميان في قكلو ال  ....مػا انتييػت ،الػذم ي كػد عمػى ىػذا
األمؿ كىذا الشعكر.
كيقكؿ في مقطع أدر مف القصيدة:
ال ...
ما انتييت
فك ار ِّ
كؿ ليالي األرض لي يح ٌّ
ب

كبيت

كيظ ٌؿ لي يح ٌّ
ب

كبرغـ كؿ سككنيا القمؽ الممض

كبرغـ ما في الجرح مف حقد
كبغض
ي

سيظؿ لي حب كبيت

الزماف(.)2
كقد يعكد بي ٌ
اسػ ػػتثمر الشػ ػػاعر الح ػ ػكار الػ ػػدرامي الػ ػػدادمي كالتصػ ػػكير الفنػ ػػي ككسػ ػػيمتيف لتصػ ػػاعد
الص ػراع كاحتدامػػو كاالسػػتفيامات التػػي تعبػػر عػػف حركػػة الص ػراع كقكتػػو ،فمػػف دػػبلؿ ىػػذا
الصراع بيف اليفس كاألمؿ ،يريد أف يقػكؿ الشػاعر رغػـ تكالػب الظػركؼ الصػعبة مػف غربػة
) (1المصدر السابؽ ،ص.379
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.381-380
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كنفػػي كمعانػػاة ،حيػػث جػػا بمجمكعػػة مػػف األلفػػاظ تجسػػد المعانػػاة كىي(القمػػؽ ،الجػػرح ،حقػػد،
بغػػض) كىػػذه المجمكعػػة مػػف األلفػػاظ ككنػػت الحالػػة النفسػػية لمشػػاعر ،فإنػػو لػػـ يفقػػد األمػػؿ
كالحياة كاالنتصار ضد الظمـ ،كنبلحظ تك ارره لػ(لي حب كبيت) كررىػا ثػبلث مػرات ،ككفنػو
يقكؿ لنا إنو لػف يتنػازؿ عػف حقػو فػي الحيػاة السػعيدة كالبيػت كالػكطف ،كػذلؾ نجػده كػرر ال
ما انتييت لي كد قكة األمؿ كالرجا كطرد مشاعر اليفس كالقنكط ،كيقكؿ في مقطع طدر:
أترل ستبسـ مقمتاف
اف
أـ تسدر ٍ

كتسفالف

أكما انتييت ..؟!
ماذا تريد كلـ أتيت  ...؟
أني أرل في ناظريؾ حكاية عف ألؼ ميت
كستصرداف:
ٍ

ال تقربكه ففي يديو  ...غدان
الصباح فبل طريؽ كال سنى
سينتحر ٌ

كال ...

اطردكه فما بدطكتو لنا
غيـ لتدضر المنى
ٌ

اف(.)1
كستعبر ٍ

ففي ىذا المقطع يصؿ الصراع إلى ذركتو ،حيث يكظؼ المغة الدرامية الثكريػة ضػد

الظمػػـ كالقيػػر ،كتبػػرز النب ػرة الدطابيػػة العاليػػة المػػؤلل بالغضػػب كالثػػكرة ،كعنػػدما يقػػكؿ (ال
تقربػػكه ففػػي يديػػو) كيسػػتددـ الشػػاعر أسػػمكب القط ػع كيػػدعك المتمقػػي لمسػػاحة كاسػػعة لم ػؿ
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.383
170

الف ػراغ ،فػػإف فػػي يديػػو األمػػؿ كالحيػػاة كاالسػػتم اررية ،حيػػث يكظػػؼ األل ػكاف فػػذكر (لتدضػػر)
كالمػػكف األدضػػر يحمػػؿ فػػي طياتػػو األمػػؿ كالحيػػاة كاالسػػتم اررية فػػي الحيػػاة ،كيسػػتدعي تقنيػػة
المفارقة بيف حالة اليفس كبيف األمؿ كىذا ما ساىـ فػي كصػؼ الحالػة النفسػية لمشػاعر ،ثػـ
ييمد الصراع كيضعؼ ،كينتصر اليفس تدبك ركح األمؿ كيشعر المتمقي بالنياية.
ثم ػػة قص ػػيدة أد ػػرل تتك ػػش عم ػػى الصػ ػراع الد ػػارجي كىػ ػي قص ػػيدة (أغ ػػاني الح ػػارس
المتعػػب) كالمػػتفحص ليػػذ العن ػكاف كنحػػف نعػػرؼ أف العن ػكاف ىػػك العتبػػة األكلػػى مػػف عتبػػات
النص يجػد كممػة متعػب ككفنػو مػف بدايػة القصػيدة يريػد أف يقػكؿ لنػا عػف أحػزاف كتعػب ىػذا
الحارس الذم يتحدث الشاعر بمند الحيدرم باسمو ،حيث كظػؼ الشػاعر كممػة متعػب التػي
تحمػؿ دالالت كتػفكيبلت كاسػعة لكػف أراد الشػاعر لممتمقػي أف يكشػؼ عنيػا ،كيبػدأ القصػيدة
قائبلن:
أعرؼ كـ أنت حزيف أييا الحارس
أعرؼ كـ أنت متعب أييا الحارس
بعيدان  ...كلكف،
حذار مف أف تناـ ،فالشكارع
المضا ة باآلؼ المصابيي ما زالت
مؤلل بالجريمة كالزيؼ كالدداع(.)1
ػركز كاضػحان مػػف دػبلؿ نبػرة
يظيػر الصػراع جميػان فػي ىػذا المقطػػع الشػعرم ،كيبػػرز ب ان
كصػػكتو الشػػاعر/التي ترتقػػي بالص ػراع مػػف حػػيف إلػػى طدػػر ،فينػػا نبلحػػظ أف الص ػراع بػػيف
لتجسػػيد ىػػذا المنعطػػؼ
الشػػاعر كبػػيف فكضػػى المجتمػػع لػػذلؾ نجػػده كظػػؼ بعػػض األلفػػاظ
ٌ

الصعب كىي( حزيف ،متعب ،الجريمة ،الزيؼ ،الدداع ،الحذر) كىذه األلفػاظ سػاىمت فػي

دفع عجمة الصػراع إلػى األمػاـ ،نجػد الحػزف يدػيـ كيسػيطر عمػى الشػاعر كأنػو غيػر متفائػؿ
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.533
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في زكاؿ ىذه المتاعب كأف ىذه المحظة بعيدان ،كيرل أف المجتمع أمامػو عبػارة عػف فكضػى
عميا  ،لكننا نجد الشاعر في حذر مف ىذه الفكضى كال يقبؿ بيا عمى اإلطبلؽ يقكؿ:
كعميؾ أف ترصد ك ٌؿ شي بكثير
مف الحذر،
لؾ أف تغني أغانيؾ الحزينة
كلكف
طكؿ المٌيؿ ٍ ..

إياؾ أف تنسى أنؾ مسئكؿ

عف كؿ ىذ العصر ،كربما سيطمب
منؾ النجدة (.)1
ففي ىذا المقطع الشعرم نجد الشاعر في كامؿ الحذر مف فكضى المجتمػع ،ككفنػو
في زنزانة انفرادية كينتظر حكـ االعداـ الصادر ضده ،نبلحظ أنو عمى أتػـ االسػتعداد ألل
طػارئ كداصػػة عنػػدما يقػػكؿ :إيػػاؾ أف تنسػػى أنػػؾ مسػئكؿ عػػف كػػؿ ىػػذا العصػػر كىػػذا يعنػػى
أف المس ػ كلية تقػػع عميػػو فقػػط كال تقػػع عمػػى غي ػره ،كاسػػتددامو لكممػػة (النجػػدة) سػػاىمت فػػي
كص ػػكؿ الصػ ػراع إل ػػى ذركت ػػو .كالكاض ػػي أف الش ػػاعر بمن ػػد يري ػػد لمجتمع ػػو أف يس ػػكده األلف ػػة
كالمحبػة كأف يكػػكف بعيػدان عػػف الجػرائـ كالزيػػؼ كأف كػػؿ شػدص فػػي المجتمػع عميػػو مسػ كلية
يجب أف ي دييا كأف يككف داليان مف العنؼ كيسكده السعادة كالطمفنينػة ،كأعتقػد الشػاعر لػـ
يصؿ إلى ىذه المرحمة مف دبلؿ قصيدتو.
كب) التي يتجمى فييا الصراع الدادمي بكؿ معالمو حيث يقكؿ فييا:
كفي قصيدة ي
(د ير ه
يؽ
مؿ الطر ٍ

عميؽ
صمت
ٍ
ه

ينيد عف قم و
ُّ
كضيؽ
ؽ
ٍ

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.534-533
172

حيؽ
الس ٍ
كىناؾ في األفؽ ٌ

سب هؿ تناـ
ي

كتستفيؽ
ٍ
أما أنا

فمقد تعبت كىا ىنا
سفناـ(.)1
يتن ػػاكؿ الش ػػاعر تقني ػػة الحكاي ػػة كالس ػػرد بكص ػػفيما عنص ػػريف ميمػ ػيف م ػػف العناص ػػر
الفعالة التي تمعب دك انر ميمان في الكشؼ عف الحالة النفسية لمشدصػية ،فيػك يسػرد
الدرامية ٌ
حكايػػة حػػدثت معػػو ،كيتحػػدث بصػػكتو كلكػػف كفػػؽ ر يػػة داصػػة ،حيػػث يصػػؼ الطريػػؽ بكػػؿ

تجسػ ػ ػػد ىػ ػ ػػذه
جكانبػ ػ ػػو كىػ ػ ػػك يشػ ػ ػػعر بػ ػ ػػالدكؼ كالقمػ ػ ػػؽ ،كيكظػ ػ ػػؼ مجمكعػ ػ ػػة مػ ػ ػػف الكممػ ػ ػػات ٌ
الحالة(صمت ،قمؽ ،ضػيؽ ،تعبػت) كذكرنػا سػابقان أف الشػاعر بمنػد تعػرض لمطػرد مػف كالػده

مما جعمة يناـ في الشارع كأنو في حالة مفسػاكية صػعبة كيكاصػؿ فػي كصػؼ ىػذه المعانػاة
يقكؿ:
مني
ال أىفك كال تيفك ٌ

كببل عيكد
كببل عيكد

كلتبؽ في األفؽ البعيد
تمؾ ُّ
الدركب كما تريد
فغدان ستبعث مف جديد
أما أنا
أما أنا
) )1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.247
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فمقد تعبت كىا ىنا
سفناـ
مني(.)1
كال أىفك كال تيفك ٌ

تظير المفارقػة مػف دػبلؿ ىػذا الصػراع ،كيكشػؼ عػف حالػة األمػؿ بعػد اليػفس ،فيػك

في حالػة األمػؿ باسػتمرار رغػـ حجػـ اليػفس كقسػكتو الػذم ي ٌشػكؿ ىاجسػان لديػو ،كلعػؿ الرمػز
كاف أداة أدرل ساىـ في مني المفارقة بعدان تكثيفيان مكازيان لبنية المفارقة.
ننتقؿ إلى قصيدة (حكار فػي المنعطػؼ) ،التػي تعتمػد عمػى الصػراع الػدادمي ،حيػث
نبلحظ مف دبلؿ العنكاف أنو يحمؿ نكعان مف القمؽ كالحزف ،يقكؿ فييا:
يف
تنـ  ...يالحار يس الحز ٍ
ألـ ٍ

تناـ
متى ٍ

عاـ
يا أييا ٌ
اىر في مصباحنا مف ألؼ ٍ
الس ي

سنيف
يا أييا المصمكب بيف فتحتى كفيو مف
ٍ

تناـ  ...؟!(.)2
أال ٍ

يحمػػؿ ىػػذا الص ػراع فػػي طياتػػو القمػػؽ كاالضػػطراب النفسػػي كالحػػزف ،فالشػػاعر ىػػك

يعبر الشاعر مف دػبلؿ ىػذه المقطكعػة الشػعرية أنػو فػي حالػة مػف التعػب
الحارس الحزيفٌ ،

كقم ػػة ال ارح ػػة ،كنستش ػػؼ الصػ ػراع م ػػف ثناي ػػا بع ػػض الكمم ػػات غي ػػر المباشػ ػرة مث ػػؿ (الح ػػارس
الحزيف ،المصمكب) ،ككظفيا الشاعر لتدؿ عمى الصراع ،كيقكؿ في مقطع طدر:
أناـ
لممرة العشريف  ..أريد أف ٍ
أناـ
أسقط في ٌ
النكـ كال ٍ
الدمسيف
لممرة
ٍ

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم  ،ص.248
( )2المصدر السابؽ ،ص.581
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سقطت في النكـ كال أناـ
ي
الحارس
فالنكـ عند
ٍ

كيف(.)1
الس ٍ
يظؿ في حافة ٌ

يتضػػي فػػي المقطكعػػة السػػابقة كيػػؼ تتجمػػى ذركة الص ػراع فػػي نفػػس الشػػاعر بمنػػد،

كيكرر كممة النكـ بعدة صي (أنػاـ النػكـ فػالنكـ) ككفنػو يريػد أف يقػكؿ لنػا أنػو فػي حالػة مػف
المعانػػاة الدائمػػة كال يسػػتطيع النػػكـ بػػفم شػ و
ػكؿ مػػف األشػػكاؿ ،لػػذلؾ نجػػده مضػػطربان نفسػػيان،
يم ػ ػػزج ب ػ ػػيف األفع ػ ػػاؿ ف ػ ػػي ى ػ ػػذه المقطكع ػ ػػة فيب ػ ػػدأ بالفع ػ ػػؿ المض ػ ػػارع كينتق ػ ػػؿ إل ػ ػػى الفع ػ ػػؿ
الماضي(أسقط ،سقت) كىذا يدؿ عمى عمؽ الصراع كالمعاناة ،كيقكؿ في مقطع طدر:
ليف
أناـ  ...كلـ تزؿ تحرؽ ك ٌؿ لحظة بر ٍ
ٍ
يف
الص ٍ
يسرؽ ك ٌؿ ساعة سكر مف ٌ

يكلد بيف لمحة كلمحة ٌتني ٍف

يف
أداؼ أف أناـ ٌ
فالنكـ عند الحارس الحز ٍ
السكيف(.)2
يظؿ مثؿ حافة
ٍ

ت ػػنيض ى ػػذه القص ػػيدة عم ػػى فكػ ػرة الصػ ػراع م ػػع القم ػػؽ كالد ػػكؼ كاالض ػػطراب ،كى ػػذا
الصػراع الػػذم قامػػت عميػػو البنيػػة الدراميػػة صػراع دادمػػي مػػع الػػنفس ،نجػػده يسػػتغؿ أسػػطكرة
جسػد ىػذا الصػراع بمجمكعػة مػف المفػردات (تحػرؽ ،تسػرؽ ،أدػاؼ،
الصيف العظػيـ ،كػذلؾ ٌ
كجس ػػدت الحال ػػة
الس ػػكيف) س ػػاىمت ى ػػذه الش ػػبكة م ػػف المف ػػردات ف ػػي تجس ػػيد ى ػػذا الصػ ػراعٌ ،
ٌ
النفسية المضطربة لمشاعر مف بداية القصيدة إلى نيايتيا.

( (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم  ،ص.582-581
( (2المصدر السابؽ ،ص.582
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المبحث الثاني
الصراع الدرامي الخارجي
الفعالػػة فػػي البنػػا الػػدرامي ،إذ يمثػػؿ
يعػػد الص ػراع الػػدرامي الدػػارجي مػػف العناصػػر ٌ

عنص انر أساسيان في الكشؼ عف األحداث كتفاعميا مع بعضيا البعض.

فمك تتبعنا قصائد الشاعر بمند الحيدرم لكجدنا فييػا العديػد مػف القصػائد التػي تحمػؿ
صراعان دراميان دارجيان ،كقصيدة (صراع) ىي دليؿ عمى ىػذا النػكع مػف الصػراع كالمبلحػظ
لي ػػذه القص ػػيدة يج ػػد العنػ ػكاف م ػػف البداي ػػة يحم ػػؿ العدي ػػد م ػػف ال ػػدالالت الكاس ػػعة الت ػػي تنب ػػو
بالصراع الكاضي ،إذ يقكؿ فييا:
كتشبثت بالمكت .........
عيناف
كتشبثت باألرض .......
رجبلف
تؾ
تؾ ٍ ...
ٍ

ك ُّ
اع
أظؿ أزحؼ في الصر ٍ
اع
ييكم شر ٍ
اع
كتمكت في جنبي ذر ٍ

كأكاد أكمش بالكداع(.)1
ففي ىذا المقطع الشعرم يستغؿ الشاعر عناصر الصراع ،فنجد مػف دػبلؿ عنػكاف

القصيدة أف الشاعر يكظؼ إشارات كعبلمات تدؿ عمػى قػكة الصػراع كاحتدامػو ،حيػث تػرؾ
لممتمقػػي مسػػاحة كاسػػعة مػػف التػػفكيبلت ،كالقػػارئ يتسػػا ؿ ىػػؿ ىػػك ص ػراع مػػع الػػزمف أك مػػع
ص ػراع مػػع السػػمطة أك غيػػر ذلػػؾ ،يكظػػؼ الشػػاعر الح ػكار الػػدرامي الػػدادمي ليكشػػؼ عػػف
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.229
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الحالػة النفسػية لمشػاعر ،كىػك فػػي حالػة مػف الدػكؼ كاالرتبػػاؾ ،حيػث يبػدأ الشػاعر قصػػيدتو
باسػػتدداـ تقنيػػة القطػػع كىػػي أداة مػػف األدكات الدراميػػة التػػي تنمػػي حركػػة الصػراع ،كيدتػػار
اإليقاع المكسيقي كأصػكاتان تنسػجـ مػع الحالػة النفسػية لمشػاعر ،نبلحػظ أف الشػاعر يسػتددـ
السرد لتكضيي حالتو ،كيقكؿ في مقطع طدر:
يا لمجباف !
لمجباف !
يا
ٍ

المياف
كدجمت مف ضعفي
ٍ

ضعفي المياف

ما زاؿ يضحؾ في ارتياع
كىناؾ
ماف
في البيك
المغبر ٌ
ٌ
كالز ٍ

كانت ُّ
تعد لي الثٌكاني

حناف
تمؾ العجكز ببل
ٍ
تؾ  ..تؾ..

كيدكر فييا العقرباف
يا لمجباف
بالكداع ؟
يا لمجباف ،متى سيكمش
ٍ

اع(.)1
كأظؿ أزحؼ في ِّ
الصر ٍ

ففػػي ىػػذا المقطػػع الشػػعرم نػػرل أف الشػػاعر يسػػتددـ الح ػكار ليكشػػؼ عػػف الص ػراع
يجسػد
المحتػػدـ لعمػػو بػػيف الشػػاعر كالسػػمطة الحاكمػػة ،كيسػػتددـ لغػػة دراميػػة بسػػيطة كجميمػػةٌ ،

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.230-229
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ىػذا الظمػػـ كالقيػػر الػػذم يعػػاني منػػو ،لكػػف يبقػى الشػػاعر عمػػى األمػػؿ كالحيػػاة ،كميمػػا تعػػاظـ
الشر كالظمـ فبلبد أف يزكؿ كيظير الحؽ كينتصر عمى الباطؿ.
كف ػػي قص ػػيدة (اعت ػػذار) نج ػػد الش ػػاعر يكض ػػي لمق ػػارئ م ػػف د ػػبلؿ التق ػػديـ ،الصػ ػراع
المحتدـ مع السػمطة الحاكمػة الظالمػة الفاسػدة التػي تتمتػع بر يػة جثػث القتمػى ،كىػذا التقػديـ
جا مف ابداع الشػاعر ،كىػك تمييػد لتجسػيد ىػذا الصػراع ككشػؼ الكجػو الحقيقػي لمسػمطات
الدكتاتكرية الظالمة ،كالكشؼ عف حقدىا الدفيف تجاه الناس المظمكميف ،حيث يقكؿ:
بغداد
فميس في
ٍ
بحر
ه

در  ...كال جزيرٍة
كال ٌّ
ندباد
الس ٍ
كك ٌؿ ما قاؿ ٌ

الجاف
عف ممكات
ٍ

المرجاف
عف جزر الياقكت ك
ٍ

عف أنير تحمؿ في أحبلميا

مكانئان
مرافئان
الصيؼ
درافةه مف تسيج قيض ٌ

الصغيرة
في مدينتي ٌ
كاف لنا فييا

البحر كاألصداؼ كالآللش البيضا ي
الميبلد(.)1
البعث ك
حتى
ى
ٍ

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.780-779
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فالصراع يبدك كاضحان في البداية ،حيث تتضي المعػالـ البػارزة لعناصػره ،فيػك يشػير
إلػػى قصػػص ألػػؼ ليمػػة كليمػػة عػػف بغػػداد ،نجػػد الشػػاعر اسػػتغؿ شدصػػية تراثيػػة لتجسػػيد ىػػذا
الص ػراع كىػػي شدصػػية سػػندباد أف كػػؿ مػػا جػػا بػػو سػػندباد ىػػك د ارفػػة ال أسػػاس ليػػا مػػف
الحقيقػػة ،ككظػػؼ فػػي ىػػذا المقطػػع الشػػعرم أسػػمكب الحكايػػة كالسػػرد لتكضػػيي الصػػكرة ،فيػػي
صكرة جزئية محدكدة ،يقكؿ في مقطع طدر:
الببلد
ياآلتكف مف أقاصي
فنحف
ٍ
ى

األسياد
كنحف يا ضيكفنا
ٍ

جديد
نكلد مف
ٍ
نكذب كي ى

المديد
نكذب كي تظؿ في تاريدنا
ٍ

حكاية نمككيا في و
كتب صف ار ى عف ..

المجيد
عف مجدنا
ٍ

درافة قاؿ بيا السندباد
كاف لنا فييا
البحر كاألصداؼ كالآللش البيضا ي
كالميبلد(.)1
كالمكت ال ٌذم يجيش
ٍ

يتض ػػي الصػ ػراع ف ػػي ى ػػذه المقطكع ػػة كم ػػا ف ػػي س ػػابقاتيا ،ى ػػذا الصػ ػراع الن ػػاتج ع ػػف
االضػػطراب الػػذم أصػػاب الشػػاعر مػػف ظمػػـ السػػمطة كحكميػػا األسػػكد ،كيسػػتمر باسػػتدعا
شدصية سندباد في ىذ المقطع كي كد مرة ثانية أف كؿ ما جا ىك مجرد درافة.
كفػػي قصػػيدة (دػػداعه) التػػي يتجمػػى فييػػا الصػراع بشػػكؿ كاضػػي ،يػػدكر ىػػذا الصػراع
بيف الشاعر كمحبكبتو ،كىي رمز اآلماؿ كاألحبلـ الضائعة ،يقكؿ:
دبلؿ
كمف
ٍ
) (1المصدر السابؽ ،ص..782-781
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المياه
الرماؿ إلى
عطش ِّ
ٍ
كانت تمكح لنا الحياه

أطياؼ طؿ
ُّ
فنظؿ نغرؽ في الضبلؿ
ك ُّ
الدرب
يبدك كما نراه
عطشي مميت
كالدرب يبدك كما نر ٍاه
ماذا كر ٍاه  ..؟

ىذا التمفت لمحياة  ..ماذا

كر ٍاه  ..؟(.)1

يسػػتددـ الشػػاعر فػػي المقطػػع السػػابؽ المفػػردات التػػي تػػدؿ عمػػى بػػد الص ػراع ،مثػػؿ

(عطػػش ،كنغػػرؽ ،تعبػػي) ىػػذه المفػػردات سػػاىمت فػػي دف ػع عجمػػة الص ػراع ،كػػذلؾ يكظػػؼ
أسػػمكب االسػػتفياـ االسػػتنكارم الػػذم يجسػػد الحالػػة النفسػػية لمشػػاعر ،باإلضػػافة إلػػى أسػػمكب
القطػػع الػػذم يتػػرؾ لممتمقػػي مسػػاحة كاسػػعة مػػف التػػفكيبلت ،كيسػػتمر الص ػراع فػػي االحتػػداـ
كالصعكد ،يقكؿ:
ىذا ُّ
الدجى  ..ماذا كراه ..؟
ماذا كراه  ..؟
ُّ
أنظؿ نغرؽ في الضبلؿ
كمف دبلؿ
المياه
عطش الرماؿ إلى
ٍ
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.774-773
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ُّ
أتظؿ تددعنا الحياة ! ..؟ (.)1
ففي ىػذه القصػيدة صػراع دائػـ كمسػتمر ،فيظيػر الصػراع مػف ثنايػا بعػض المفػردات
كاأللفاظ مثؿ ":الدجى كالصمت كالضبلؿ كالرمػاؿ" ،كاسػتددامو لػبعض األسػاليب اإلنشػائية
ساىـ في تكضيي مػا يعانيػو الشػاعر ،كينيػي القصػيدة باسػتفياـ اسػتنكارم ،كىػذا يػدؿ عمػى
أف ىذا الصراع لـ ينتو بعد.
ففػي قصػيدة (الدطػػكة الضػائعة) التػي تمثػػؿ صػراع بػيف القريػػة كالمدينػة ،حيػث يقػػكؿ
فييا:
كسفلتني
فماذا ستفعؿ في المدينة ! ..؟
ستضيع دطكاتؾ الغبية في شكارعيا
الكبيرٍة
كلسكؼ تسحقؾ األزقات الضريرة
كلسكؼ
ينمك المٌيؿ في أعماقيا الصما طماالن حزينة
ماذا ستفعؿ في الػ ػ ...
كببل صديؽ
ال ....
ليس في تمؾ المدينة مف صديؽ(.)2
ففػػي ىػػذ المقطػػع كظػػؼ الشػػاعر عنصػػر المفارقػػة التػػي مػػف دبلليػػا يظيػػر الص ػراع
بكافة معالمو ،نجػده لػـ يحػددىا بالتسػمية كىػذا مػف حبػو ليػا كعشػقو لشػكارعيا كأزقاتيػا ،أمػا
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.274
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.277 -276
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أسبابو مف نفكره مػف المدينػة؛ فؤلنػو يدشػى ضػياع دطكاتػو فػي شػكارعيا الكبيػرة ،كانسػحاقو
فػػي األزقػػات الض ػريرة ،كدكفػػو مػػف كحشػػة الميػػؿ ،كرعبػػو مػػف عػػدـ كجػػكد صػػديؽ ،كيسػػتددـ
الشػػاعر بعػػض العناصػػر الدراميػػة منيػػا أسػػمكب البتػػر كاألسػػاليب اإلنشػػائية لتكضػػيي مكقفػػو
مف المدينة ،فيك صراع متكاصؿ ي دم إلى أف تكػكف مركبػة مػف عبلقػات متشػابية تتفاعػؿ
فييا العناصر تفاعبلن عضكيان يصعب الفصؿ بينيما ،كيقكؿ في مقطع طدر:
كظممت أنتظر القطار إلى المدينة
ي
كمضيت ً
عنؾ
كمف دبلؿ نافذة القطار
مرت
تطفك
النيار
كترسب في ِّ
الرماؿ ككنت أنتظر ٌ
مع المدينة

مرت سنكف
كبرت بعيني المٌيالي السكد كالتيبت
غيكمؾ يا دجكف(.)1
قػػاـ ىػػذا الصػراع الحالػػة النفسػػية كالشػػعكرية لمشػػاعر ،فيػػك متػػفثر بالشػػاعر األمريكػػي
ت .س .إليكت( )2الذم لو مكقؼ كاضي مف المدينة ،إنو يرل فييػا أسػاس الشػركر كضػياع

) (1المصدر السابؽ ،ص.776-775
2
حائز عمى جائزة نكبؿ في األدب في  1948.يكلد في 26
) ) كىك شاعر كمسرحي كناقد أدبي ككاتب مقالة ،ه
سبتمبر  1888كتكفي  4يناير  1965كتب قصائد  :أغنية حب جي .ألفرد بركفركؾ ،األرض اليباب ،الرجاؿ
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اإلنسػػاف ،ممػػا أسػػيـ فػػي شػػحف التػػكتر كاث ػ ار الص ػراع دادػػؿ بنيػػة القصػػيدة ،كدعػػـ مكقفػػو
بمجمكعة مف المفردات(الميالي السكد ،تطفك ،التيبت) كىذا سػاىـ فػي دفػع عجمػة الصػراع،
كيقكؿ الشاعر في مقطع طدر:
فممف أعكد  ..؟!
لقريتي
ُّ
يحز أرصفة المحطة
ٍأك لمشتا

الصغار تيز قريتنا الضنينة
أك لمفكانيس ٌ
أك النسا المائتات مف الحياة

ال ...
لف أعكد ...
لمف أعكد كقريتي أمست مدينة ؟
في كؿ منعطؼ ضيا
في كؿ زاكية ضيا
جديد
في كؿ مرمى دطكة ضك لمصباح
ٍ
سيصيي بي:
يد  ..؟(.)1
ماذا تر ٍ
ففػػي المقطػػع السػػابؽ نجػػد الشػػاعر يسػػتمر فػػي تكظيفػػو لممفارقػػة الدراميػػة بػػيف المدينػػة
كالقريػػة ،كيعػػكد لكصػػؼ القريػػة التػػي ُّ
يحزىػػا الشػػتا  ،كنسػػائيا المائتػػات مػػف ضػػنؾ الحيػػاة،
نبلحػػظ الشػػاعر يسػػتددـ لغػػة الرمػػكز كاإلشػػارات ،فالفػػانكس الصػػغير رمػػز الضػػياع كالشػػتا
رمز انقطاع التكاصؿ اإلنساني كتجمػد العبلقػات اإلنسػانية ،ككظػؼ أسػمكب القطػع ليكشػؼ
الجكؼ ،أربعا الرماد ،كالرباعيات األربع .مف مسرحياتو :جريمة في الكاتدرائية كحفمة كككتيؿ .كما أنو كاتب مقالة
التقميد كالمكىبة الفردية( .المكسكعة الحرة كيكيبيديا).
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.277
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الحال ػ ػػة الص ػ ػػعبة كالمعان ػ ػػاة الت ػ ػػي يعيش ػ ػػيا الش ػ ػػاعر ،ك ػ ػػذلؾ األس ػ ػػاليب اإلنش ػ ػػائية التعج ػ ػػب
كاالسػػتفياـ ،كىك ػذا تضػػافرت مجمكعػػة مػػف العناصػػر الدراميػػة التػػي تصػػؼ الصػػكرة الكميػػة
لممدينة ،ال فرؽ بيف القرية كالمدينة؛ ألف القرية أمست مدينة ،القرية رمػز الطيػارة كالبػ ار ة،
كالمدينة غدت رمز الضياع كالتيو كالقمب القاسي كالكحدة.
ف ػػي قص ػػيدة (ض ػػياعه) ن ػػرل أف الصػ ػراع كاض ػػي م ػػف بداي ػػة القص ػػيدة حت ػػى نيايتي ػػا،
فالعنكف يحمؿ داللة كاسعة مػف الضػياع كالمعانػاة ،كىػذا مػا أراده الشػاعر أف يتػرؾ لممتمقػي
مساحة كاسعة مف التفكيبلت كالتسا الت لمؿ الفراغ ،يقكؿ:
كلكف
كركضت دمؼ ر اه ٍ ..
ما أضعت سكل ر اه

تمقى
كبحثت في عينيو لـ ٍ
سكاه
ىك نفسو
ما زاؿ يسدر مف ىكاؾ
كمف ىكاه
كيظؿ يسدر  ..ما الحياة
ما زالت ُّ
الدنيا تراه
كال تراه
طاه
يمشي كما شا ت يد ٍ
فبل تحس بو دطاه

ال ...
لف أر ٍاه

ىذا اليكل الممعكف  ...ال
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أنا لف أراه(.)1
ففي ىذا المقطع الشعرم صراع دارجي كاضي بيف قكتيف ،الشػاعر كمػا يحممػو مػف
أمػػؿ كمنػػى ،كص ػراع اليػػفس كاألمػػؿ ،في ػذه القصػػيدة يسػػرد فييػػا الص ػراع ،لػػك نظرنػػا لكممػػة

ركضػػت نجػػدىا تحمػػؿ داللػػة أليمػػة بالنسػػبة لمشػػاعر كتشػػكؿ ىاجسػان يبلحقػػو فػػي كػػؿ مكػػاف،
كظؼ المغة الدرامية التي تدؿ عمى الحركة كالحػدث ،كػذلؾ كظػؼ السػرد كالحكايػة لكصػؼ
المعاناة بشكؿ دقيؽ ككاضي.
تزدػ ػػر قصػ ػػائد الشػ ػػاعر بمنػ ػػد الحيػ ػػدرم بيػ ػػذه البنيػ ػػة الدراميػ ػػة كىػ ػػي بنيػ ػػة الص ػ ػراع

(الدػػارجي) كتتمثػػؿ فػػي قصػػيدة (الشػػاىد المقتػػكؿ) الػػذم يكػػكف الص ػراع فييػػا بػػيف الشػػاعر
كبيف الظمـ كاالستبداد حيث يقكؿ فييا:
األدير ...؟
مف قتؿ المقاكـ
ٍ
مف قتؿ ال ػ  ..؟

أعرؼ ىم ٍف

قؿ مف ىك ؟

مف ىك مف ؟
لك قمت مف.
األمير
لصرت يا عطكفة
ٍ

األدير
الشاىد المقتكؿ في المقاكـ
ٍ
األمير
أنا كأنت أييا
ٍ

األمير(.)2
أنا كأنت أييا
ٍ

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.284-283
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.577
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أف تكرار االستفياـ ينبش عف الصراع الػدائر فػي البلشػعكر ،نتيجػة لتصػادـ الشػاعر
بكاقعو ،كمف ثـ فتتابع االسػتفياـ ىنػا مػف الكسػائؿ التعبيريػة التػي مػف شػفنيا إيضػاح صػكرة
الص ػراع ،كمػػا أنيػػا تحمػػؿ شػػحنة عاطفيػػة يحػػاكؿ الشػػاعر بيػػا أف يكضػػي لممتمقػػي مفسػػاتو
القائمة.
كفػػي قصػػيدة أدػػرل تحمػػؿ ص ػراعان دارجي ػان كىػػي قصػػيدة (أكديػػب) كالػػذم يػػدكر ىػػذا
الصراع بيف شدصية السػارد /الشػاعر كالسػمطة الدكتاتكريػة الحاكمػة كيجػي الصػراع عمػى
لساف الجكقة حيث يقكؿ فيو:
الركح المقركرٍة
يا صمتان في ٌ
يا مدة أيد مبتكرٍه

لممـ دطكاتؾ ..
اتركنا ..
أغرز طىاتؾ
ذاتؾ
في ى

يا قرفان مف دنيا ميجكرة
اتركنا
اتركنا
اتركنا(.)1
ىنػػا يتجمػػى الص ػراع بكػػؿ معالمػػو مػػف دػػبلؿ الح ػكار ،حيػػث يػػدكر ىػػذا الح ػكار بػػيف
السارد /الشاعر كشدصية أكديب ،كنجد الحيدرم في ىذا المقطع متمردان عمى حياة الث ار
لذلؾ نجدىـ يطمبكف منو الرحيؿ حتى ال يعكر عمييـ حياتيـ التػي يعيشػكنيا ،كتكػرار كممػة
اتركنػػا أكثػػر مػػف م ػرة كىػػي داللػػة عمػػى عػػدـ رضػػاىـ بكجػػكده بيػػنيـ؛ ألف أفكػػاره ال تناسػػب
) (1المصدر السابؽ ،ص.453
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أفكارىـ ،فمنع فػي المشػاركة فػي جنػازة كالػده ،كيسػتمر فػي حػكاره مػع الجكقػة ،كيحػاكؿ الػرد
عمى طمبيـ إياه بالرحيؿ ،إذ يقكؿ:
طه لك تدرم
ما أطكؿ رحبلتي في صدرم
في عيني المبقكرٍه

رحبلتي تمتد طكاؿ اليكـ
في اليقظة
في النكـ
ال الضحكة تغفك في صدرم
ت رجمييا
الرغبة ٌ
مد ٍ
ال ٌ

سرم
كاستقمت س انر في ٌ

الصكرة
ال ٌ

الرحمة لمفجر(.)1
ه
درب في ٌ

ففي ىذا المقطع نرل الشػاعر محافظػان عمػى مبادئػو كلػف يتدمػى عنيػا ميمػا كصػمت

كيجسد مف دبلؿ ىذا المقطع حالػة الترحػاؿ كالتشػرد كالنفػي كاالغتػراب التػي حمػت
األمكر،
ٌ

بػػو فػػي حياتػػو ،كذكرنػا فػػي السػػابؽ أف الشػػاعر عػػاش حياتػػو متػػنقبلن بػػيف المنػػافي كلػػـ يسػػتقر
في بمد ،لذلؾ نجده في حالة مف الثكرة عمى المجتمع.
كفػػي قصػػيدة (ح ػكار عبػػر األبعػػاد الثبلثػػة) يظيػػر الص ػراع الدػػارجي بشػػكؿ كاضػػي
حيث يككف بيف األب كابنو ،فعدـ اىتماـ األب بو فػي الصػغر أدل ذلػؾ إلػى قتمػو ،لدرجػو
أنو تركو متسكالن بيف أزقات الشكارع ،حيث يقكؿ:
الرب
اسمان يدنيني مف ٌ
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.455-454
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اسمان يدنيني مف الصمب
اسمان  ..اسمان  ...اسمان
ففنا يا ناس ببل اسـ
سكيف أكغؿ في قمب أبي
اب  ..بابا  ..بابا
كطرقت األبك ى

كرشكت البكابا

استجديت امرأة  ..طفبلن  ..شيدان
كشبابا.
ما ردكا
ال باب ينفعؾ كال شباؾ ينسد
إف جا مسا (. )1
يش ػػكؿ ى ػػذا المقط ػػع حج ػػـ المإس ػػي كالمعان ػػاة الت ػػي عاناى ػػا ى ػػذا الطف ػػؿ م ػػف مػ ػ اررة
كعػػذابات إىمػػاؿ أبيػػو لػػو ،حيػػث يبػػدأ ىػػذا المقطػػع بكصػػؼ دقيػػؽ لمػػا حصػػؿ مػػع الطفػػؿ،
كيكرر اسما أكثر مف مرة ،كىذا دليؿ عمى انو يفقػد كػؿ شػي فػي الحيػاة حتػى اسػمو الػذم
جسػػد المكقػػؼ ذك ػره لكممػػة (سػػكيف) التػػي أحػػدثت
يعبػػر مػػف دبللػػو عػػف كػػؿ شػػي  ،كالػػذم ٌ
ادتراقان كبي انر في القصيدة برمتيا لمكشؼ عف اليـ الكبير الذم حؿ بيذا الطفؿ منػذ صػغره،

كيبػػدك مػػف دػػبلؿ ىػػذا المقط ػع أف الطفػػؿ كػػاف أشػػبو بالمتسػػكؿ حيػػث طػػرؽ األب ػكاب حتػػى
كصػؿ إلػى مرحمػة أنػػو اسػتجدل بكػؿ المجتمػع مػػف امػرأة كطفػؿ كشػيدا ،لكػػنيـ رغػـ ذلػؾ لػػـ
يكترثكا لو.
كفػػي مقطػػع طدػػر مػػف القصػػيدة يكػػكف الصػراع بػػيف الديػػر كالشػػر(العدؿ كالظمػػـ) فػػي
المجتمػػع ،لػػذلؾ نجػػد الشػػاعر (البطػػؿ) يكشػػؼ عػػف زيػػؼ كظمػػـ المحكمػػة كىػػك ماكػػث فييػػا،
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.500
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التػػي ال تحكػػـ لممظمػػكـ كتػػدعي فػػي شػػعارىا المشػػير (العػػدؿ أسػػاس الممػػؾ) كىػػذا مػػا ال نػراه
دادؿ المحكمة حسب قكلو حيث يقكؿ:
ً
الممؾ
أساس
العد يؿ
ي
و
تح ًؾ
صو  ..ال ٍ

كذب
كذب  ...ه
كذب  ...ه
كذب  ...ه
ه

العدؿ
أساس
ؾ
ٍ
المم ي
ي

أف تممؾ سكينان  ..تممؾ حقؾ في قتمي

صو  ..ال ً
و
تحؾ

ما أكذبيـ  ..ما ألعنيـ
العدؿ أساس الممؾ أكشؾ أف أضحؾ لكال
أني
ب في الظف
أترس ي
ٌ
ففكشؾ أف أبكي

تحؾ  ..ال ً
صو  ..ال ً
تحؾ ..ال
اصمت  ...اصمت(.)1
نبلحػػظ مػػف دػػبلؿ ىػػذا المقطػػع أف الصػراع يصػػؿ إلػػى ذركتػػو ،نجػػد أف الشػػاعر فػػي
مرحمػػة مػػف محاسػػبة القضػػا كيتيمػػو بالكػػذب كاالفت ػ ار كعػػدـ انصػػاؼ العػػدؿ ،كأف الشػػعار
الػػذم يتمتػػع بػػو القضػػا ال أسػػاس لػػو مػػف الكاقػػع كالعكػػس صػػحيي بنظ ػره ،إف تك ػرار كممػػة
كػػذب أكثػػر مػػف م ػرة كىػػذه داللػػة قاطعػػة عمػػى زيػػؼ القضػػا  ،لكػػف ميمػػا طغػػى الظمػػـ البػػد
لمعدؿ أف يسكد كىذا ما أراد الشاعر ايصالو لنا.

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.482
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ففي قصيدة (اغتياؿ) يبػدك أف العنػكاف يحمػؿ داللػة الحالػة النفسػية التػي كػاف يعػاني
مني ػػا الش ػػاعر بمن ػػد الحي ػػدرم كى ػػي اغتي ػػاؿ الن ػػاس الش ػػرفا ال ػػذيف ي ػػتـ مبلحق ػػتيـ م ػػف قب ػػؿ
السػػمطة ،كنبلحػػظ أف العن ػكاف يحمػػؿ شػػكككان كدالالت كاسػػعة ال يمكػػف فيميػػا اال بػػالغكص
في القصيدة كىذا العنكاف باعتقادم فيػو حػذؼ ،لػذلؾ تػرؾ الشػاعر لممتمقػي التػفكيبلت التػي
يمكػػف أف تكػػكف مناسػػبة ليػػذه القصػػيدة ،كيبػػدأ القصػػيدة مجسػػدان الحالػػة النفسػػية التػػي تسػػيطر
عميو ،يقكؿ:
تترصدني
ٌ

كتطارد دطكم مف ٍّ
ظؿ يغرؽ
في الكحؿ،
ِّ
لظؿ يتبلشى في ألفى ظ ٌؿ

كتقكؿ :ستقتمني(.)1
قػ ػػاـ الص ػ ػراع الدػ ػػارجي فػ ػػي ىػ ػػذا المقطػ ػػع بالكشػ ػػؼ عػ ػػف الكجػ ػػو الحقيقػ ػػي لمسػ ػػمطة
الحاكم ػػة ،فالش ػػاعر ىن ػػا يب ػػرز ص ػػكتو م ػػف قم ػػب المعان ػػاة ،حيػػث يكظ ػػؼ كمم ػػات (تترص ػػد،
كتطارد ،يغرؽ) ،كجػا الشػاعر بيػذه الكممػات ليػدلؿ لنػا عمػى عنفػكاف السػمطة ضػد الشػرفا
كاألبري ػػا  ،كالمتتب ػػع لمكمم ػػات الت ػػي كظفي ػػا الش ػػاعر م ػػف (تترص ػػد كتط ػػارد) فيي ػػا ن ػػكع م ػػف
االعتػػدا كالتعػػدم عمػػى اآلد ػريف ،تظيػػر الحالػػة النفسػػية مػػف دػػبلؿ كممػػة سػػتقتمني ،ككفنيػػا
ىاجس يبلحؽ الشاعر كىذا ما يجبرنا عمى التعاطؼ مػع الشػاعر كالكقػكؼ فػي صػفو ضػد
ىذه السمطة ،كيبقى ىذا الياجس متكاصبلن عند الشاعر حيث يقكؿ:
تترصدني
حتى في رعشة كفٌي كفي غمضة جفني
حتى في حنجرتي الدرسا
) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.753
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تقكـ كبكابة سجف،
تترصدني
مف زمف أعمف عبر لساف مقطكع
مني
ك ٌؿ ب ار تو ٌ

كالى زمف يسترجع بي،
دشية و
عبد و
قف أك زىكؾ
في كجو أقبي مف ً
كثف

كتقكؿ ستقتمني(.)1
إف تكرار كممة (تترصدني) في ىػذه القصػيدة تػدؿ عمػى أنيػا ىػاجس تطػارد الشػاعر
كأنو يعػاني مػف المطػاردة مػف مكػاف إلػى طدػر ،حيػث يػددؿ فػي التفاصػيؿ يكشػؼ أف ىػذا
حساسة في جسده كىي حنجرتو الدرسا كما أسماىا كىذا بفعػؿ
الياجس يصؿ إلى أماكف ٌ

القػػكة التػػي تتمثػػؿ فػػي السػػمطة أم أني ػا تطػػارد ك ػ ٌؿ شػػدص يتحػػدث فػػي المجتمػػع ،كيظيػػر

الشػاعر فػػي حالػة مػػف التيمػػيش مػف حكلػػو ،ىػذا مػػا أجػػج الصػراع مػػف دػبلؿ حػكار الشػػاعر
مػػع نفسػػو حيػػث يقػػكؿ :كالػػى زمػػف يسػػترجع بػػي ،ككفنػػو زمػػف ممػػي باآلىػػات كالظمػػـ ،فػػي
المقط ػع الثالػػث مػػف القصػػيدة يحػػاكؿ تعبئػػة الجمػػاىير لمكقػػكؼ ضػػد الظمػػـ كالسػػمطة حيػػث
يقكؿ:
ما أقسى فكىتي بركانؾ يا كطني!
ما أقسى ىذا الكىج األسكد!
في عينؾ يا كطني(.)2

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.754-753
) (2األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.754
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يحاكؿ الشاعر مف دبلؿ ىذا المقطع تعبئػة المجتمػع ضػد السػمطة الحاكمػة ،كيقػكؿ
أف ىػػذه النػػاس قػػكة بركانيػػة سػػتنفجر فػػي كجػػو الظمػػـ كأف ىػػذا الحػػر األسػػكد سػػيطاؿ ىػػذه
السمطة المترصدة بالشرفا  ،كيبدك الشاعر مكجيان س الن لممترصد قائبلن:
يا أنت المترصد
مف دمؼ شفاعة دنجرؾ المسمكـ،
اقتمني ...اقتمني  ...اقتمني
كلكف قؿ لي:
نصر في و
ما جدكل و
ميزكـ
زمف
ٍ
ما جدكل أف تقتؿ إنسانان مقتكالن
يا كطني ...؟!(.)1
يكجو الشاعر س االن لممترصد متيمان ىذه السػمطة بػفف حكميػا كدنجرىػا مسػمكـ ضػد
الشرفا  ،كيريد الشاعر فيـ ىذه المعادلة مف دبلؿ تكجييو س االن لممترصد ،ما فائدة نصر
بكجػػكد سػػمطة ميزكمػػة التػػي تترصػػد لمشػػرفا كتنسػػى مس ػ كلياتيا األساسػػية ،كمػػا فائػػدة أف
تقتؿ إنسانان ىك في األصؿ مقتكؿ بفعؿ إجراـ ىذه السمطة كاعتقد أف الشاعر لـ يصؿ إلػى
نياية ىػذا الظمػـ إلنيائػو كجعػؿ النيايػة مجيكلػة ،كىػذا دليػؿ أف ىػذه المبلحقػة مسػتمرة ضػد
األبريا .

كفػػي قصػػيدة أدػػرل كىػػي قصػػيدة (بػػيف مسػػافتيف) التػػي تحمػػؿ ص ػراعان دارجي ػان بػػيف
الشاعر كالسمطة رمز الظمـ يقكؿ:
الريي لف تديفنا
أعكلت
إف
ٍ

أك كلكلت مزمجرٍه
) (1المصدر السابؽ ،ص.754
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كالمٌيؿ دمؼ بابنا المسكره
يظ ٌؿ أرضان مقمره
ما داـ لي عبر دركب أمس المبعثرٍه
ً
مكعد
مسافة تسفلني عف
كمكعد يمتد في ألؼ ً
غد
ما داـ لي(.)1
كالمتتب ػػع لي ػػذه القص ػػيدة يج ػػد أني ػػا قص ػػيدة درامي ػػة كامم ػػة ،حي ػػث اس ػػتددـ العناص ػػر
الدراميػػة األساسػػية منيػػا :الح ػكار كالحػػدث كالسػػرد(الحكاية) كالمفارق ػة الدراميػػة ،يتحػػدث مػػف
دػػبلؿ عناصػػر الطبيعػػة لمتعبيػػر عػػف ظمػػـ السػػمطة كلػػك الحظنػػا الشػػاعر لكجػػدناه يسػػتددـ
كممات قكية جدان مثؿ الريي كفيو داللة القكة كاالقتبلع ،كيريد اف يقكؿ أف الظمـ ميما عظـ
فإنو سيزكؿ كسيبزغ فجر الحريػة ،لػذلؾ يسػتددـ المفارقػة ،كيبقػى عمػى األمػؿ فػي مكاجيػة،
الظمـ .كيقكؿ في مقطع طدر:
حكاية لـ تكلد
كلـ أزؿ في عتميا الم بد
و
صندؿ
بعض
أحمـ أف أصير
ى

محترؽ

كمبدره(.)2
نبلحظ مف دبلؿ ىذا المقطع أف الشاعر عمى قناعة تامة أف الحؽ سينتصػر عمػى
الباط ػػؿ ،نج ػػده ينتق ػػؿ م ػػف الس ػػرد إل ػػى الحػ ػكار ال ػػدادمي كى ػػذا يكش ػػؼ ع ػػف الحال ػػة النفس ػػية

) (1األعماؿ الكاممة ،بمند الحيدرم ،ص.579
) (2المصدر السابؽ ،ص.580
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لمشاعر ،كاستددـ لغػة دراميػة مكثفػة ،فمػف دػبلؿ ىػذه المغػة يرسػـ الشػاعر الصػكرة الكاعيػة
لنفسو.
ىكذا يتبيف أف الشاعر بمند الحيدرم قد ن ٌػكع مػف اسػتدداـ الصػراع الػدرامي بنكعيػو الػدادمي
كالدػػارجي ،الػػذم يعػػد عنص ػ انر أساسػػيان مػػف عناصػػر البنػػا الػػدرامي ،كىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف
العناصر شكمت البنا الدرامي كىي الشدصيات كالحكار كالصراع كالحدث ،كأنيا متبلحمة
ال يمكف الفصؿ بينيا.
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الخاتمـــــــــــة
النتائج والتوصيات:
أوال  -النتائج:
لقد اىتدى البحث إلى جممة من النتائج نوجزىا بما يأتي:
 -1يعػػد الشػػاعر بمنػػد الحيػػدرم مػػف شػػع ار الرعيػػؿ األكؿ مػػف الشػػع ار المحػػدثيف فػػي حركػػة الشػػعر
العربي المعاصر في العراؽ ،الذم كاف لو دكر بارز في حركة الشعر العربي المعاصر.
 -2إف الشاعر بمنػد الحيػدرم عاشػؽ لمتػراث بفنكاعػو ،كشػ ٌكؿ ىػذا التػراث مصػد انر غنيػان مػف مصػادر
ثقافتو التي أغنت دطابو الشعرم.
 -3لقد مني تكظيؼ التراث بعدان جماليان لقصيدة بمند الحيدرم ،مع الحفاظ عمى بنائيا الفني.
 -4زاد البن ػػا ال ػػدرامي القص ػػيدة عن ػػد بمن ػػد الحي ػػدرم عمقػ ػان كثػ ػ ار  ،كأس ػػيـ ف ػػي تط ػػكير لغت ػػو الت ػػي
استددميا دادؿ القصيدة.
 -5بعد الدراسة في قصائد الشاعر بمند الحيدرم تبيف لي أنو ال فصؿ بيف العناصر الدرامية.

ثانياً -التوصيات:
 -1دراسة البنا الدرامي عند الشع ار الفمسطينييف ،الذم يزدر شعرىـ بيذه الظاىرة الدرامية.
 -2دراسة الشاعر بمند الحيدرم مف جكانب أدرل مثؿ عنصرم المكاف كالزماف في شعره .
 -3دراسة الشعر العربي مف زكايا فنية مدتمفة كمتعددة.
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المصادر والمراجع
أوالً :المصادر:
القرآن الكريم
الكتاب المقدس(العيد القديم والجديد)
بمند الحيدري وتشتمل األعمال الكاممة عمى الدواوين اآلتية:
الدواوين:
ز -بمند الحيدري ،األعمال الكاممة ،ط،1دار سعاد الصباح ،الكويت1995 ،م.
س-

أو ًال :المصادر:

ش-

أبكاب إلى البيت الضيؽ – لندف 1990ـ.

ص -أغاني الحارس المتعب – بيركت – 1971ـ.
ض -أغاني المدينة الميتة – بغداد 1951-ـ.
ط -إلى بيركت تحياتي – بيركت – 1985ـ.
ظ -جئتـ مع الفجر – بغداد – 1961ـ.
ع -حكار عبر األبعاد الثبلثة – بيركت 1972ـ.
غ -دطكات في الغربة – بيركت – 1965ـ.
ؼ-

دفقة الطيف – بغداد 1946 -ـ.

ؽ -دركب في المنفي – بغداد – 1996ـ.
ؾ -رحمة الحركؼ الصفر – بيركت – 1968ـ.
ؿ -قصائد أدرل – بغداد – 1957ـ.
المعاجم:
ـ -حمػػادة ،إبػراىيـ ،معجػػـ المصػػطمحات الدراميػػة كالمسػػرحية ،مكتبػػة األنجمػػك المصػرية ،ط،3
القاىرة 1994ـ.
ف -إم ػػاـ ،عب ػػد الفت ػػاح إم ػػاـ ،معج ػػـ ديان ػػات كأس ػػاطير الع ػػالـ (م ػػج )3مكتب ػػة م ػػدبكلي لمنش ػػر،
القاىرة(،د.ت).
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ق -عبد النكر ،جبكر ،المعجـ األدبي ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت1979 ،ـ.
ك -عمكش ،سعيد ،معجػـ المصػطمحات األدبيػة المعاصػرة ،دار الكتػاب المبنػاني ،ط ،1بيػركت،
1985ـ.
م -حجػػازم ،سػػمير ،معجػػـ المصػػطمحات فػػركع األدب المعاصػػرة كنظريػػات الحضػػارة ،مكتب ػػة
جزيرة الكرد(،د.ط)(،د.ت).
أأ -كىب ػػة ،مج ػػدم ،كزميم ػػو كام ػػؿ المين ػػدس ،معج ػػـ المص ػػطمحات العربي ػػة ف ػػي المغ ػػة كاألدب،
مكتبة لبناف ،بيركت1984 ،ـ.
ثانياً  -المراجع:

أ -الكتب:
 إبراىيـ ،محمد حمدم ،دراسة في نظرية الدراما اإلغريقية ،دار الثقافة ،القاىرة(د.ت).
 إسمف ،مارتف ،تشريي الدراما ،ترجمة أسامة منزلجي ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،ط1987 ،1ـ.
 إسػػماعيؿ عػػز الػػديف ،الشػػعر العربػػي المعاصػػر كظػكاىره الفنيػػة كالمعنكيػػة ،دار الفكػػر العربػػي ،ط،1
القاىرة1967 ،ـ.
 شعت ،أحمد جبر األسطكرة في الشعر الفمسطيني المعاصر ،ط ،1غزة2002 ،ـ.
 البياتي ،عبد الكىاب ،تجربتي الشعرية،ط ،1منشكرات نزار قباني ،بيركت1981 ،ـ.
 ترحيني ،فايز ،الدراما كمذاىب األدب ،الم سسة الجامعية لمدراسات كالنشر ،بيركت1988 ،ـ.
 التطاكم ،عبد اهلل ،أشكاؿ الصراع في القصيدة العربية ،مكتبة األنجمك المصرية1999 ،ـ.
 الحاج ،فكزم ،الشعر العربي في القرف العشريف ،مكتبة القدس لمطبع كالنشر ،ط2012 ،2ـ.
 ح ػػافظ ،زين ػػب فرغم ػػي ،الدص ػػائص الجمالي ػػة كالمس ػػتكيات الداللي ػػة ف ػػي ش ػػعر أحم ػػد عب ػػد المعط ػػي
حجازم(د.ت).
 حمكدة ،عبد العزيز ،البنا الدرامي ،الييئة العامة المصرية ،القاىرة1998 ،ـ.
 الدياط ،الجبلؿ ،األصكؿ الدرامية في الشعر العربي ،دار الرشيد لمنشر(د.ط) ،العراؽ1982 ،ـ.
 داككد ،أنس ،األسطكرة في الشعر العربي الحديث ،ط ،3دار المعارؼ ،القاىرة1992 ،ـ.
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 داككد ،أنػػس ،د ارسػػات نقديػػة فػػي األدب الحػػديث كالت ػراث العربػػي ،المنشػػفة الشػػعبية لمنشػػر كالتكزيػػع
كاإلعبلف ،ليبيا(،د.ت).
 رض ػػا ،حس ػػيف ارم ػػز ،ال ػػدراما ب ػػيف النظري ػػة كالتطبي ػػؽ ،الم سس ػػة العربي ػػة لمد ارس ػػات كالنش ػػر ،ط،1
1972ـ.
 ازيػد ،عمػي عشػرم ،اسػتدعا الشدصػيات التراثيػػة فػي الشػعر العربػي المعاصػر ،دار الفكػر العربػػي،
ط ،1القاىرة1997 ،ـ.
 زايد ،عمي عشرم ،عف بنا القصيدة العربية الحديثة ،مكتبة الشباب ،ط ،4القاىرة1995 ،ـ.
 سعيد ،عمي أحمد" ،أندكنيس" مقدمة لمشعر العربي ،ط ،3دار العكدة ،بيركت1979 ،ـ.
 شعت ،أحمد جبر ،جماليات التناص ،مجدالكم لمنشر كالتكزيع ،عماف2012 ،ـ.
 طاليس ،أرسطك ،فف الشعر ،ترجمة إبراىيـ حمادة ،مكتبة األنجمك المصرية1983 ،ـ.
 عباس ،إحساف ،اتجاىات الشعر العربي المعاصر ،المجػاس الػكطني لمثقافػة كالفنػكف األدبيػة(د.ط)،
الككيت1990 ،ـ.
 عجكر ،محمد ،التقنيات الدرامية كالسينمائية في البنا الشعرم المعاصر ،دائرة الثقافػة كاالعػبلـ فػي
الشارقة ،ط ،1االمارات2010 ،ـ.
 عصػػفكر ،جػػابر ،التػراث اإلنسػػاني فػػي شػػعر أمػػؿ دنقػػؿ ،دار ىجػػر لمطباعػػة كالنشػػر ،ط ،1القػػاىرة،
1987ـ.
 ع ػػكض ،محم ػػد ،الص ػػكرة كاإليق ػػاع ف ػػي ش ػػعر بمن ػػد الحي ػػدرم ،دار العم ػػـ كاإليم ػػاف لمنش ػػر كالتكزي ػػع،
القاىرة2007 ،ـ.
 الغػػذامي ،عبػػد اهلل ،الدطيئػػة كالتكفيػػر مػػف البنيكيػػة إلػػى التش ػريحية نظريػػة كتطبيػػؽ ،المركػػز الثقػػافي
العربي ،ط ،6بيركت2006،ـ.
 فرام ،ىيرماف ،األدب كاألسطكرة ،ترجمة عبد الحميد شيحة ،مكتبة نيضة مصر1989 ،ـ.
 فرحات ،أسامة ،المكنكلكج بيف الدراما كالشعر ،الييئة المصرية العامة لمكتاب(د.ط)1997 ،ـ.
بب -الق ػػط ،عب ػػد الق ػػادر ،م ػػف فن ػػكف األدب(المس ػػرحية) ،دار النيض ػػة العربي ػػة لمنش ػػر(د.ط)
بيركت1978 ،ـ.
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 قميحػػة ،مفيػػد ،االتجػػاه اإلنسػػاني فػػي الشػػعر العربػػي المعاصػػر ،دار اآلفػػاؽ الجديػػدة ،ط ،1بيػػركت،
1981ـ.
 كمػػاؿ ،أحمػػد زكػػي ،د ارسػػات فػػي النقػػد األدبػػي ،الشػػركة المص ػرية لمنشػػر ،لكنجمػػاف ،ط ،1القػػاىرة،
1997ـ.
 الكنػػدم ،محمػػد عمػػي ،الرمػػز كالقنػػاع فػػي الشػػعر الحديث(السػػياب ،كنػػازؾ ،كالبيػػاتي) ،دار الكتػػاب
الجديد المتحدة ،بيركت2003 ،ـ.
 المبلئكة ،نازؾ ،قضايا الشعر العربي ،دار العمـ لممبلييف1983 ،ـ.
 مندكر ،محمد ،األدب كفنكنو ،اإلدارة العامة لمنشر ،القاىرة2005،ـ.
 النادم ،عمي ،مددؿ إلى فف كتابة الدراما ،الييئة المصرية العامة لمكتاب2005 ،ـ.

ب-

رسائل الماجستير والدكتوراه:

 أب ػػك مص ػػطفي ،أحم ػػد محم ػػد ،ت ػػدادؿ األجنػػػاس األدبي ػػة ف ػػي القص ػػيدة العراقي ػػة المعاصػ ػرة ،رسػ ػػالة
ماجستير( ،غير منشكرة) ،الجامعة اإلسبلمية2015،ـ.
 البردكي ػ ػػؿ ،ص ػ ػػبلح ،تكظي ػ ػػؼ التػ ػ ػراث ف ػ ػػي الش ػ ػػعر الفمس ػ ػػطيني المعاص ػ ػػر ،رس ػ ػػالة دكت ػ ػػكراه (غي ػ ػػر
منشكرة)2001،ـ.
تت -بركة ،نظمي ،العناصر الدرامية في القصيدة الحديثة ،رسالة دكتكراه (غير منشكرة).
 رجػػب ،صػػالي حسػػف ،التشػػكيؿ الػػدرامي فػػي شػػعر سػػميي القاسػػـ ،رسػػالة دكتػػكراه ،معيػػد الد ارسػػات
كالبحكث العربية  ،القاىرة2008 ،ـ.
 عبػػاس ،ش ػريفة عثمػػاف ،أدكات البػػا الفنػػي فػػي شػػعر أمػػؿ دنقػػؿ ،رسػػالة ماجسػػتير (غيػػر منشػػكرة)،
الدرطكـ2009 ،ـ.
 عبد الم مف ،مجدم ،البنية الدرامية في شعر الميجر(،د.ت).
 ن ػػدل ،ديان ػػا مج ػػدم ،األس ػػطكرة كالم ػػكركث الش ػػعبي ف ػػي ش ػػعر كلي ػػد س ػػيؼ ،رس ػػالة ماجس ػػتير (غي ػػر
منشكرة) ،جامعة النجاح2013 ،ـ.

ج -المجبت العممية والجرائد:
 أبك حميدة ،محمد صبلح ،جماليات المكاف في ديػكاف(ال تعتػذر عمػا فعمػت) محمػكد دركيػش ،مجمػة
جامعة النجاح لؤلبحاث ـ(2008 ،)22ـ.
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الحػػاج ،فػػكزم ،التشػػديص فػػي القصػػيدة الغندراميػػة ق ػ ار ة نقديػػة فػػي بعػػض شػػعر أمػػؿ دنقػػؿ ،مجمػػة
جامعة النجاح لؤلبحاث ،مجمد(2000 ،)14ـ.

 حمداف ،عبد الرحيـ ،البنية السردية في ديكاف (لماذا تركػت الحصػاف كحيػدنا) محمػكد دركيػش ،مجمػة
جامعة الشارقة( ،ـ( ،)7ع2010 ،)3ـ.
 حمػػداف ،عبػػد الػػرحيـ ،األسػػطكرة فػػي م ارثػػي ال ػرئيس ال ارحػػؿ ياسػػر عرفػػات ،مجمػػة جامعػػة األقصػػى،
ـ( ،)12ع( ،)1يناير 2008ـ ،كمية دير البمي التقنية -غزة – فمسطيف.
 دىن ػػكف ،طم ػػاؿ ،جمالي ػػات التكػ ػرار ف ػػي القص ػػيدة المعاصػ ػرة ،مجم ػػة كمي ػػة اآلداب كالعم ػػكـ اإلنس ػػانية،
ع()2ك(2008 ،)3ـ.
 سالـ ،عادؿ كريـ ،معالجة الجكقة بيف تقاليػد المسػرح اإلغريقػي كالر يػة اإلدراجيػة المعاصػرة ،مجمػة
بابؿ لمعمكـ اإلنسانية ،ـ( ،)22ع( ،)3جامعة بغداد ،كمية الفنكف الجميمة2014 ،ـ.
ثث -الظػػالمي ،مػػازف عبػػد الحميػػد ،النسػػؽ الػػدرامي فػػي شػػعر فػػكزم ك ػريـ ،جامعػػة الككفػػة،
بغداد ،د.ت.
 عصفكر ،جابر ،أقنعة الشعر العربي ،مجمة فصكؿ ،ع(1981 ،)4ـ.
 النعامي ،ماجد محمد ،تكظيؼ التراث كالشدصيات الجيادية كاإلسبلمية في شعر إبػراىيـ المقادمػة،
مجمة الجامعة اإلسبلمية ،ـ( ،)15ع(2007 ،)1ـ.

المواقع االلكترونية:
 الحكار المتمدف2003//http://www.ahewar.org/debat/nr.asp،ـ.
 ظاىر ،نادر ،تكظيؼ التراث في شعر معيف بسيسك ،مكقع دنيا الكطف2012،ـ.
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/08/06/267585.html
 العبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدم ،كديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ،بمنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرم ،دي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاف العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب
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.http://www.startimes.com/f.aspx?t=14522426
 محمكد ،حكاس ،بمند الحيدرم ضمع مربع الحداثة الرابع الذم لـ ينصؼ ،جريدة االتحاد( ،د.ت).
.http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=41830
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