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ملخص:
ت�شكُّالت النزعة الدرامية يف �شعر ذي
اهتم البحث بدرا�سة ّ
الرمة ،يف ثالثة حماور؛ املوقف الدرامي؛ واحلوار اخلارجي؛
والداخلي؛ وامل�ستوى اخلطابي .ووظف عن�رص احلوار يف �أ�شعاره
بنوعيه :الداخلي ،اخلارجي ،فمزج بينهما يف �إطار ال�رسد الق�ص�صي،
كثريا يف �إك�ساب ال�شعر مرونة درامية .و�سعى �إىل املزاوجة بني
و�أ�سهم ً
�صيغة اخلطاب ال�رسدي احلكائي ،و�صيغة اخلطاب الدرامي(احلوار).
فقام ال�رسد بدور مه ِم يف �إثراء حركية الن�ص ال�شعري.
الكلمات الدالة :الدراما ،الت�صوير الدرامي� ،شعر ذي الرمة،
الدرامية.
The Formation of Dramaticism in the Poetry of DhiAl-Rimma

Abstract:
The study investigates the formation of drama in
the poetry of
Dhi- Al-Rimma in three parts, the dramatic
situation; the external and internal dialogue; and
the rhetorical level. Dhi- Al-Rimma employed both
types of dialogue in his poems, the internal dialogue
(Monologue) and the external dialogue, and combined
them in the frame of narration, which contributed
in the dramatic flexibility of the poem . Dhi- AlRimma combined the narrative discourse form that
represented in the story elements, and the drama
discourse form that represented in the dialogue. The
narrative form played an important role in enriching
the movement of poetry text.
Keywords: drama, dramatic configuration, DhiAl-Rimma poems, and dramatization, Dramaticism

املقدمة
احلمد اهلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني
حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وبعد:
ت�أتي هذه الدرا�سة للوقوف على العنا�رص الدرامية يف �شعر
الرمة ،وقد قامت على عن�رصي ال�رصاع واحلركة ،بني احلياة
ذي ّ
واملوت ،والوجود والعدم ،والقدمي واجلديد ،والأمل والي�أ�س ،واحل ّل
والترَّحال؛ لت�شارك هذه الثنائيات ال�ضدية يف �إجناز املعنى ال�شعري
عب عنه ب�أ�سلوب درامي فيه فعل ،وحدث ،و�رصاع ،وحماكاة.
الذي رّ
الرمة ت�ستوقفه احلوارات القائمة على
والناظر يف �شعر ذي ّ
القول ،وم�شتقاته ،بالإ�ضافة �إىل الأ�صوات املتعددة؛ لتختفي بذلك
أ�سا�سا يف �أ�شعاره ،يف م�شاهد درامية و�صور
ذاته ،ويربز ال�رصاع � ً
وملمحا فن ًيا بار ًزا ،ا�ستطاع من خاللها
فنية وا�ضحة؛ لت�شكل ظاهرة،
ً
ّ
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الو�صول بالغنائية �إىل الدرامية ،مبا ميكن �أن ن�سميه “الغنائية
متيزت بتعدد الأ�صوات ،واحلوار ،وقد جنح فيها
الدرامية” ،التي ّ
ال�شاعر يف خلق التوازن بني لغة الن�ص الغنائي ،والأبعاد الدرامية،
حيث يحتدم ال�رصاع يف امل�شاهد الدرامية امل�شبعة باملفارقات.
� ّإن جتربة ال�شاعر هي القادرة على خلق ا�ستجابة طبيعيه
مل�شاهد احلياة ،واملوت ،واحل�ضور ،والغياب ،وجتاوزت حدود الذات
واخل�صو�صية الفردية؛ لي�صبح احلدث ق�صة ي�رسدها ال�شاعر ،يربز
عن�رصا �أ�سا�س ًيا يف بناء عالقة جدلية بني احلياة،
ال�رصاع فيها
ً
واملوت ،احل�ضور والغياب ،وغريها من املتناق�ضات؛ لتحقيق
الأ�سلوب الدرامي يف �إجناز املعنى ال�شعري عرب مكونات ال�صورة،
واملفارقات ،واحلركات.
وبرزت املالمح الدرامية يف ق�صائد ذي الرمة تعج
باملتناق�ضات ،واملفارقات ،وا�ستطاع فيها �أن ي�ضبط �سياق
الغنائية �إىل ال�رسدية� ،أو �أن يعرب عن جتاربه ب�أ�صوات متعددة
�أظهرت ال�رصاع يف �شعره حتى لو كان غنائ ًيا.
وتنبع �أهمية الدرا�سة من عدم وجود درا�سات متخ�ص�صة،
بحثت الت�صوير الدرامي يف �شعر ذي الرمة� ،إذ امتزجت ال�صورة
ال�شعرية بكثري من التقنيات ،التي ك�شفت اجلانب الدرامي يف
ق�صائده ، وعليه� ،ستتحرى الدرا�سة مواطن النزوع الدرامي ،وبحث
جتلياته ،بالوقوف على العنا�رص الدرامية يف ق�صائده.
و�ستعتمد يف ذلك املنهج الو�صفي التحليلي ،وذلك بجمع
تطبيقي للتحليل الدرامي
ت�صور
ال�شواهد ،وحتليلها عن طريق تقدمي
ٍ
ٍّ
الرمة .وا�ستفادت الدرا�سة من نظرية التلقي يف توجيه
يف �شعر ذي ّ
الن�صو�ص ال�شعرية ،ونقدها وت�أويلها.

فهرس املوضوعات
تشكُّالت النزعة الدرامية يف شعر ذي الرمة
الرمة �ضمن توجهات ال�شعراء
● ●�أوالً :املوقف الدرامي لذي ّ
يف �إطار ال�شعر العربي القدمي
● ●ثان ًيا :احلوار:
 .أ احلوار اخلارجي ( الديالوج )Dialogue
احلوار الداخلي (املونولوج الدرامي Dramatic Mono� /
.ب
)logue
● ●ثالثًا :امل�ستوى اخلطابي يف �شعر ذي الرمة:
 .أال�صيغة ال�رسدية
.بتوظيف عن�رص االلتفات يف اخلطاب ال�رسدي
.تامل�شهد الدرامي يف �شعر ذي الرمة
تشكُّالت النزعة الدرامية يف شعر ذي الرمة
الرمة:
● ●�أوالً :املوقف الدرامي عند ذي ّ
ي�شري املوقف( )1الدرامي لدى �شاعر ما ،ملوقعه املغاير يف
يتو�سطها ال�شاعر بني الذات والآخر ،والت�صعيد الدائم
ب�ؤرة ال�رصاعّ ،
لبذرة ال�رصاع ،يختمر كنهه يف وعي ال�شاعر عندما يحر�ص �أال
ُيبقي (الأنا) منعزلة عن الآخرين ،مدفوعا مبنطق ال�رصاع بني ذاته،

أ .صفاء عمر صالح العزام
أ.د  .مي احمد يوسف

تشكالت النزعة الدرامية في شعر ذي الرمة

والعامل اخلارجي من حوله .
ابتداء� ،إال �أننا ال
وقد و�صفت �أ�شعار ال�شاعر بالطّ ابع الغنائي
ً
نعدم وجود الطيف الدرامي يف �رصاع الأنا مع الآخر ،و�سجالهما،
الذي ُي�ضفي �أبعاداً �أخرى تعتق �أ�شعاره من الذاتية ال�صرّ ف؛ لتكت�سب
�أبعاداً �أكرث مو�ضوعية يف حمور ال�رصاع �سواء �أكان ذلك على
امل�ستوى الداخلي يف �رصاع الذات مع نف�سها� ،أم يف �رصاع الذات
مع الآخرين.
وي�أتي التفريق بني كل من ال�شعر الغنائي ،والق�ص�صي،
والدرامي ا�ستنادا �إىل مقايي�س معينة يف الأدب .يقول ف .ف.
كوزينوف( :ما يزال الأدب منذ ظهوره يتطور �ضمن ثالثة �أ�شكال
رئي�سة :ال�شكل الق�ص�صي ،والغنائي ،والدرامي ،ذلك � ّأن هذه الأ�شكال
تربز بو�ضوح كاف حتى يف املرحلة الفولكلورية (ما قبل الأدبية)
لفن الكلمة)( ،)2ويعزى هذا التق�سيم الثالثي ح�سب رينيه ويليك �إىل
�أر�سطو ،وهورا�س؛ فيقول�( :إن م�ؤلفات �أر�سطو وهورا�س مراجعنا
الكال�سيكية لنظرية الأنواع ،وا�ستنادا �إليها نفكر بامل�أ�ساة وامللحمة
على �أنهما نوعان متميزان ورئي�سيان ،غري � ّأن �أر�سطو على الأقل
�شاعر بتمييزات �أخرى �أعمق ،بني كل من امل�رسحية  ،وامللحمة ،
وال�شعر الغنائي)(.)3
واختار ال�شاعر القدمي طريقة يف ت�أطري الأحداث ،وعر�ضها على
م�ساحة حكاية الق�صيدة ،ومعنى هذا �أنه اختار واتبع منطا حمددا يف
�أخباره ،وق�صه الأحداث  ،وعر�ضه لل�شخ�صيات ،وت�شخي�صه للمكان،
والزمان داخل حكاية الق�صيدة ،وانتظم �أحداثها وفقا للتتابع
الزمني ،وال�سببي يف �إطارهما الق�ص�صي يف ن�سق معني مبا يتنا�سب
و�إحكام بنائية احلدث ،وهذا ما ين�سحب على غالبية ال�شعراء القدامى
الذين مل ُيتح لهم التبادل املعريف بني العلوم ما ُيخرج �أ�شعارهم
من �إطار الذاتية �إىل الكونية ،التي جاءت كملمح �أ�سا�س لدى �شعراء
احلداثة وما بعدها ،والتي جاءت �أي�ضا نتيجة التبادل املعريف،
الذي يتطابق ومبد�أ التبادل الوجودي من الوجهة الفل�سفية ما جعل
�أ�شعارهم تن�ضح بالدرامية .
يقول حممد مندور( :ولي�س هناك �أي دليل يفيد �أن عرب
اجلاهلية قد عرفوا فن امل�رسح و�صورته ،بل وال فن املالحم مبعناها
الدقيق ،وذلك بالرغم من �أنه قد كانت لهم �أيام وحروب �شهرية،
ف�إنهم مل ي�صوغوا تلك الأيام واحلروب �أو بع�ضها يف �صورة مالحم،
وبالرغم مما نعرث عليه يف �شعرهم من ق�صائد ت�صف احلروب
�شعرا مو�ضوع ًيا
واملعارك ،وذلك لأن ال�شعر العربي مل ي�صبح ً
يوما ً
خال�صا للفن يف ذاته على نحو ما حدث عند
منف�صال عن قائله
ً
()4
اليونان يف املالحم وامل�رسحيات) .
ومع ذلك فقد وجدت هذه الدرا�سة داف ًعا قو ًيا ،ينحو بالبحث
الرمة من �شعراء
جتاه عنا�رص درامية يف �شعر �شاعر عربي هو ذو ّ
الع�رص الأموي املربزين ،وهو �شاعر من جيل ال�شعراء الذين كانت
لهم ب�صمات وا�ضحة يف م�سار تطور ال�شعر العربي برمته ،وهذا ما
وا�ضحا له ،فكان ذو
اهتماما
قدميا ،وحديثًا تبدي
جعل كتب النقد ً
ً
ً
الرمة من �أولئك الف�صحاء الذين �أخذت عنهم اللغة ،وف�صاحتها ،وقد
حجة لأنه بدوي(. )5
ع ّده الأ�صمعي (ت 216هـ) ّ
وهذا يدل على متكن ذي الرمة من اللّغة ،والرواية؛ لأن
العرب اعتادت �أن ت�أخذ اللّغة ،وف�صاحتها ،ومعانيها من البادية،

ويف االجتاه ذاته ي�شري اجلرجاين (ت 392هـ) �إىل ذلك حني يقول
(و�إذا �أردت �أن تعرف موقع اللفظ الر�شيق من القلب ،وعظم عنائه يف
الرمة من القدماء)(.)6
حت�سني ال�شعر ،فت�صفح �شعر جرير وذي ّ
وا�ستطاع ذو الرمة �أن ي�شاطر الطبيعة ال�صحراوية جتربتي
احلب ،واملوت ب�رضوبها كافة ،وحتدياتها ،وتناق�ضاتها ،التي
ا�شتملت على احلوار الدرامي ،واحلركة اجل�سدية ،والق�صة ال�شعرية
كاملة العنا�رص يف بع�ض الأحيان ،من خالل عن�رصي الت�ضاد،
واملفارقة التي �أقامها بني احلياة ،واملوت �أو الفناء ،م�ستغ ًال كل
�إمكانيات العمل الفني ال�صادر عن حلظة �شعورية واحدة تن�ساب
يف �أجزائه ،ت�أكي ًدا على الت�شبث باحلياة ،والتم�سك بالأمل الذي
ال يغادره حلظة واحدة بعودة املا�ضي بكل ما ير�شح من �سعادة،
و�شقاء ،وحزن ،وفرح.
الرمة �أن يجمع يف ق�صائده بني الغنائية،
وبذلك ا�ستطاع ذو ّ
والوجهة الدرامية ،و�أن يقلّ�ص ما �أمكن من تدفق الغنائية يف �شعره،
فال�شعر لديه مل يعد يقت�رص على الأغرا�ض امل�ألوفة� ،إمنا ات�سع �إىل
�أبعد ما ميكن �أن ينجح يف �إنتاج ق�صائد من الناحية الدرامية ببناء
ق�صائد مطولة متكاملة البناء ال�رسدي املتموج ب�أطياف درامية
حي ًنا ،وق�صائد تن�ضوي على فكرة درامية حي ًنا �آخر .وذهب حممد
مندور �إىل �أن (الدرا�سة املقارنة لل�شعر العربي القدمي وغريه من �أ�شعار
الأمم الأخرى ُتظهر بو�ضوح �أن ال�شعر العربي يتميز بخا�صيتني
كبريتني؛ هما :النغمة اخلطابية والو�صف احل�سي ،وذلك بحكم البيئة
ونوع احلياة ...والبينّ � ّأن هاتني اخلا�صيتني ال تنتجان �شعر الدراما
الذي يقوم على احلوار املختلف النغمات ،ال على اخلطابة الرنانة،
كما يقوم على خلق احلياة وال�شخ�صيات وت�صور املواقف والأحداث
ال جمرد الو�صف احل�سي الذي ي�ستقي مادته من معطيات احلوا�س
املبا�رشة وال يلعب فيه اخليال �إال يف التما�س الأ�شباه والنظائر،
وم ّد العالقات بني عوامل احل�س املختلفة عن طريق اللغة بف�ضل
اال�ستعارات ،والت�شبيهات ،واملجازات املختلفة)(.)7
ورغم ما يت�ضح يف �أ�شعار القدماء من النربة اخلطابية،
والو�صف احل�سي جند عز الدين �إ�سماعيل ،وجالل اخلياط يقران
بوجود النزعة الدرامية يف ال�شعر العربي القدمي .يقول اخلياط( :وكاد
ال�شاعر اجلاهلي يبدع امللحمة والدراما لو �أ�سعفه الزمن ،ف�أ�شكال
من ال�رصاع �أو مظاهر درامية ب�سيطة بدت يف هذه الق�صيدة �أو
تلك� ،إال �أن التعبري املبا�رش عن احلياة  ،والظروف الثابتة والطارئة
 ،واقرتانه مبو�ضوعات حمددة حجب املحاوالت الدرامية الأوىل...
وللعرب ،قبل الإ�سالم ،تاريخ طويل و�أحداث وحروب ميكن �أن تع ّد
مادة درامية �ضخمة مبا تقدم من �رصاع وتعقد وت�شابك)(.)8
ورغم انح�صار غالبية ال�شعر مما يح�سب على القدمي ،ب�أنه
�شعر �أغرا�ض� ،أو منا�سبات يعنى فيه ال�شاعر بت�صوير نف�سه ،والتعبري
عن �شعوره ،وح�سه� ،إال �إن غالبية �أ�شعار ذي الرمة تنطوي على قدر
عال من الرتميز .و�أبدى يف �أ�شعاره مواقف وا�ضحة من الوجود الذي
مي �إىل
يتهدده� ،أو مينحه �إمكانية احلياة خا�صة يف توظيفه رمزية ّ
احلياة ،والطلل �إىل املوت ،والتال�شي وفقا لأ�سلوبي ال�رسد ،واحلوار.
هناك عالقة وطيدة بني الدراما ،وال�شعر منذ زمن بعيد ،وقد
�شكلت هذه العالقة تاريخ احلركة الدرامية عرب الع�صور ،و�إن �شابتها
بع�ض مظاهر االنف�صال يف فرتات تاريخية حمددة �إال �أن ال�شعر،
يف الفرتات الأخرية ،امتزج بالنرث �أي�ضا ،مبا نتج عن هذا االمتزاج
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تطويرا جديدا للدراما ال�شعرية� ،أو ال�شعر احلركي الدرامي(.)9
ق�صيدة التفعيلة ،وق�صيدة النرث يف بدايات القرن الع�رشين ،وهو ما عدَّه النقاد
ً
فال�شعر يبد�أ غنائ ًيا مطل ًقا ،ثم غنائ ًيا مقي ًدا بحدث ،ثم مييل �إىل احلكاية ،واحلبكة ،وال�رسد ،والروح الق�ص�صي ،وامللحمي ،ثم يقرتب من
الدراما َعفْو ًيا فتتولد فيه جذور تعد النواة الدرامية الأوىل(.)10
ثانيًا :احلوار
 .أ احلوار اخلارجي( :الديالوج:)Dialogue /
()11
الرمة يف ا�ستدعاء اخلليل� ،أو اخلليلني ،وحمبوبته مي على ال�صعيد الإن�ساين ،يقول ( :الطويل)
يتب ّدى هذا الأ�سلوب يف �شعر ذي ّ

وال ذو حِ جا َي�ستنطِ ُق الدار يعذر
َالئ����ص �أ�شبا ُه احلَن ّي���اتِ ُ�ض ّمر
ق
ُ

خليل���ي ال َر�س��� ٌم بوهبني رِ
خمبُ
فَ�س�ي�را فقد طا َل الوق���وفُ و َملَّ ُه
الرمة الذي ابتد�أ به
ال �شك �أن توظيف عن�رص احلوار لدى ذي ّ
جو من احلركة
الأبيات ال�سابقة ُموظف يف �إطار �رسدي؛ لإ�شاعة ّ
يف الأبيات .والبعد التمويهي لذلك التوظيف يف ا�ستوقافه اخلليلني
ي�أتي ل�سببني �أحدهما� :إن�شاء البعد التعوي�ضي على ال�صعيد النف�سي
خلو الديار من �أهلها ،ومن حمبوبته
من �شعور ال�شاعر بالعزلة� ،إزاء ّ
مي على وجه اخل�صو�ص؛ وثانيهما� :إحداث نوع من امل�شاركة �أي
م�شاركة الآخر باحلدث.
وكل ما �سبق له دوره يف تعميق بنى الن�ص يف �إطار امل�شهد
حلركية الن�ص ،التي ابتد�أها ال�شاعر بالوقوف ،واال�ستوقاف
التكاملي
ّ
وبث ال�شكوى.
يف:
خليليّ ،
ّ
وال يخفى ما للحوار من دور يف حتري الأحداث ،وتثبيت
العن�رص الدرامي يف الق�صة ،فهو يعك�س التوتر الدرامي ،وي�صل به �إىل
ذروته فيما ي�شبه العقدة .وقد اهتم ذو الرمة باحلوار كنمط تعبريي
ي�ساعد على تنمية احلدث ،ويجلي اجلوانب النف�سية لل�شخ�صية .وهنا

تتجلى �إحدى عنا�رص اخل�صائ�ص الفنية ،واجلمالية التي يهدف
�إليها ا�ستخدام احلوار يف ال�رسد ال�شعري ،وهي اكت�ساب املروي
طابعا واقعيا ،فاحلوار هو الو�سيلة الرئي�سة للت�أثري يف القارئ ،وهو
الإمكانية املتاحة جلعل امل�شهد ملمو�سا؛ من خالل احلوار تتطور
الأحداث ،ويزداد تفاعلها.
الرمة �إىل ا�ستنطاق دار الأحبة يف قوله( :وال ذو
وي�سعى ذو ّ
حجا ي�ستنطق الدار ُيعذر) ،واللجوء �إىل �شخ�صنة الأ�شياء املتحجرة،
لبث الروح فيها ،و�إ�شاعة
وحماولة ا�ستنطاقها ،حماولة من ال�شاعر ّ
جو من احلركية �إال �أنها لي�ست �سوى حركة تدور يف فلك جتريدي ،ال
ي�صلح �إىل التج�سيم املعرب كما هو الو�صف يف الدراما �إذ �إن احلركة
وحدها ال ت�شكل حدثًا درام ًي ًا وال بد من اجتماع خا�صيتي احلركة،
واملو�ضوعية يف العمل الدرامي املكتمل.
والفعل الدرامي يت�ضمن حركة ما داخلية ،تتنازعها ال�شخو�ص
على نحو من التج�سيد املتخيل ،ففي قوله ( :الطويل )

ف�س�ي�را فقد طال الوق���وف وملّه

قالئ����ص �أ�شباه احلن ّي���ات ُ�ضمرُ

لك اخلري ه�ل� ّا
عجت �إذ �أنا واقفٌ
َ

�
ُ
م���ي و�أز ِفرُ
أغي����ض البكا يف دار ّ

حركية الفعل الدائر يف امل�ستقبل بقوله ( :ف�سريا) فيها ما يرمز �إىل بنية اجلدب املهيمن على الطلل؛ وبالتايل ال داعي للوقوف .و�أعقب
تلك القطيعة بحركة �أخرى يف قوله( :الطويل)

الت�شبع الكامل بالتوترات
ففي هذا امل�شهد حركة الفتة ،ت�صل بالق�صيدة �إىل تواترات �شبه درامية ،واالنعطاف يف م�سري الرحلة ،دليل
ّ
الداخلية.
خلو املكان من �أهله (فتنظر �إن مالت ب�صربي �صبابتي �إىل جزعي ،)...م�شهد
مي� ،أو ّ
وذلك اال�ستدراج غري امل�ؤمل يف �سري الرحلة بلقاء ّ
يعززه رحيل مي بالتوتر ،وال�صدام الذاتي مع العامل املو�ضوعي اخلارجي ،وهذه �إحدى �سمات البناء الدرامي ،الذي يدرك فيه الإن�سان �أن
أول من ذوات تعي�ش يف
ذاته (ال تقف وحدها معزولة عن بقية الذوات الأخرى �إمنا هي ومهما كان لها ا�ستقالليتها لي�ست �إال ذات ًا م�ستمدة � اً
عامل مو�ضوعي تتفاعل فيه مع ذوات �أخرى)(.)12
وميا على �أنهما �شخ�صان( :الطويل)
ويتخيل ال�شاعر يف هذا امل�شهد احلواري خليليهّ ،
ّ

وقد ُيلت���وى دون احلبيب فيهجر

مي برهة
َعدتني العوادي عنكِ يا ّ

(مي) ،على الرغم من ح�ضوره الذي يوحي باملادية ،والقرب� ،إال �أنه ال يعدو �أن يكون �شخ�صية
هذا العن�رص التمثيلي باختالق �شخ�ص ّ
مي،
ّ
متخيلة يتجاوز بها ال�شاعر ذاته املكبلة بالقيود يف رحيل مي ،وما هو يف نهاية الأمر �إال �صوت ال�شاعر املت�ضمن يف اختالق �شخ�ص ّ
عن�رصا متثيل ًيا يف �شعر غري قابل للتمثيل �أ�سا�ساً.
واحلديث معها وهو من قبيل (املونولوج التمثيلي  )Monologueالذي يت�ضمن
ً
وقد �أ�شار ت� .س �إليوت �إىل �شيء من هذا القبيل عندما حت ّدث عن املونولوج التمثيلي ب�أنه (�صوت ال�شاعر خماطب ًا غريه من النا�س)...
(.)13
وبر�أي �إليوت �أن ال�صوت الثالث يف الدراما ال�شعرية يقابل �صوت ال�شاعر يف املونولوج التمثيلي(.)14
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ومن هذه الوجهة يتبني �أنه يف الق�صائد ذات الطابع الغنائي،
مثل ق�صائد ذي الرمة ميكن �أن ترزح حتت عنا�رص متوترة �شبيهة
بالدرامية؛ ما ي�ؤكد تعزيز الر�أي �أنها لي�ست درامية �صرِ ف ،وال
ي�صلح جت�سيدها على خ�شبة امل�رسح؛ لأنها يف �أق�صى تواتراتها
تظل منعطفة على داخل ال�شاعر ،وال متتلك الأ�صوات الأخرى �أ ًيا
كان تداخلها يف هذا املقام� ،أن ت�صنع ال�صوت الدرامي الثالث ،الذي
م�صاف ال�شعر الدرامي.
يجعلها يف
ّ
تفرده ،و�أن يكون
و�أهم خا�صية ينماز بها ال�صوت الثالث هو ّ
له موقف خال�ص عن موقف ال�شعر ،مبعنى � ْأن يتحدث بهوية تنعزل
متام ًا عن هوية ال�شاعر بل�سان ،و�صوت ،وموقف بعيد عن تدخل
ال�شاعر التي متكننا من ر�صد �شخ�صه جم�سداً ب�صفات ت�ؤهله �إىل
درجة الت�شخي�ص امل�رسحي.
وي�ؤكد ذلك ما ذهب �إليه ت� .س �إليوت �أنه على امل�ؤلف
امل�رسحي�( :أن يكون منق�سم الوالء ،عليه �أن ي�شعر مع �أبطاله الذين
قد ال ي�شعرون يف �أي حال مع بع�ضهم البع�ض ،وال يتعاطفون)(.)15

ويتجرد ال�شاعر امل�رسحي من �أي تعاطف ،ويتجرد حتى من
ّ
ذاته ،وهذا بال�ضبط ما ي�سمى البناء الدرامي بالتكامل( ،فالدراما يف
تتج�سد على خ�شبة امل�رسح بوا�سطة �أ�شخا�ص،
جوهرها حركة لأفعال
ّ
احل�سي
ولكن الفعل يف الدراما ال يعني الأعمال ،والأحداث ،والن�شاط
ّ
للإن�سان فح�سب ،و�إمنا يعني �أي�ض ًا العمليات الفعلية والدوافع
النف�سية الكامنة خلف تلك الأفعال)(.)16
و�إنَّ ما يزيد عمق البنية الدرامية نزوعها �إىل التكثيف؛ لأن
ما يجعل الفعل الدرامي يف الق�صيدة فع ًال م�شعاً ،و�ضاح ًا بالداللة
قدرة ال�شاعر على بناء احلدث بناء ملاح ًا بارعاً ،و�إن �أي ترهل يف
تف�صيالت احلدث �سي�ضيع على ال�شاعر فر�صة اقتناء التجربة.
تدرج ال�شاعر يف الأبيات ال�سابقة لأ�سباب القطيعة بو�صل
مي ،واجلزع من الو�صول �إليها بكل �أ�سبابها ،ويت�آزر فيها البعدان
الزماين ،واملكاين ،كل ذلك ميثل ن�سيج ًا من التواترات التي ُت�ضاعف
من حدة ال�رصاع� ،إذ ال �أمل بالن�سبة لل�شاعر على م�ستويني :الزمان
واملكان ،ودخوله يف دائرة التخمني بحلول و�صل مي( .الطويل)

مم���رٌ لأًحباب���ي مِ ���رارا ً ومنظ���رُ

يهي���ج الب���كا �أال ت���رّمي وانه���ا
ُ
كل تلك الدوائر حتا�رص ال�شاعر ،وتزيد من ح ّدة توتره ،وترتبط
�ستبدى ،حم�رض،
(مي) مثل :وهبنيُ ،م
ً
الأماكن اخلالية من حلول ّ
ال ّزرق ،ال ّدحل ...ارتباطً ا كاملاً بوعي ال�شاعر .وينق�سم بنف�سه �إىل
ق�سمني يف حوار خليليه حماو ًال �إعادة التوازن يف انق�سامه على
الذات بني خماطِ ب ،وخماطَ ب.
ويعتمد ذو الرمة كثرياً على امل�شهد البيئي ،الذي يتقا�سم معه
وت�شظياتها على امل�ستوى النف�سي ،ويقدم من خالله
ان�شطار الذات،
ّ
عالقة متوترة على ال�صعيد الإن�ساين قائمة على الرحيل ،وجتايف
املكان ،والبعد ال�سابق من �ش�أنه توحيد احلدث.
ويق�صد بوحدة احلدث على امل�ستوى الدرامي �أن مادة
املو�ضوع ذات فعل مرتابط ،تبد�أ من نقطة انطالق مهمة هي بداية
الأحداث ،ثم تت�أ ّزم ،وتت�صاعد �إىل ذروتها �إىل �أن ت�صل �إىل نهاية،
تتوج فيها تنامي العقل الدرامي.
ّ
وتقوم ال�شخ�صيات كذلك ب�أداء الفعل الدرامي ،وتظهر �صفاتها،
وتتحدد طبيعتها ،فر�سمها عملية هامة يف البناء الدرامي ،فيجب �أن
تكون وا�ضحة املالمح ،ذات �أبعاد طبيعية واجتماعية ،الأمر الذي
ي�صعب معه ر�صدها يف القالب ال�شعري الغنائي ،وهي ال�سمة الغالبة
يف �شعر ذي الرمة .
يقول عبد العزيز حمودة يف كتابه (البناء الدرامي)ّ �( :إن
امل�رسحيات التي توارثتها الب�رشية منذ �أول م�رسحية �إغريقية
متكاملة حتى املرحلة التي ت�سمى مبرحلة الكوميديا اجلديدة يف
تاريخ امل�رسح الروماين كانت جميعها م�رسحيات �شعرية؛ الأمر
الذي يعني �أن امل�رسح حينما بحث عن �أداة للتعبري اللّغوي مل يجد
�أمامه �أف�ضل من ال�شعر)(.)17
على الرغم من � ّأن بع�ض الدار�سني ذهبوا �إىل خلو ال�شعر العربي
القدمي من الدراما �أو من النزعة الدرامية ،فقد �أكّ د بع�ضهم الآخر �أن
العملية الإبداعية ال�شعرية بح ّد ذاتها درامية؛ فمن الذين ذهبوا �إىل
خلو ال�شعر العربي القدمي من الدراما طه ح�سني ،حني نفى عن ال�شعر

القدمي ك ّل �صفة �إال الغنائية ،يقول« :ف�أنت ترى �أن �شيوخ املدر�سة
القدمية يخلطون ويف�سدون الأمر حني يرون �أن يف ال�شعر العربي
ق�ص�صا �أو متثيال ،واحلق � ّأن ال�شعر العربي غناء كله فيه مميزات
ً
ال�شعر الغنائي ،فهو �شخ�صي مبعنى �أنه ميثل قبل ك ّل �شيء نف�سية
الفرد وما يت�صل بها من عاطفة وهوى وميل)(.)18
ومن �أبرز �سمات التفكري الدرامي املحافظة على ن�سق الوحدة
داخل الق�صيدة ،مبعنى �أن يبحث ال�شاعر عن نتيجة ت�ؤلّف بني
العنا�رص املت�ضادة� ،أو املت�ضاربة وكثرياً ما جند هذا امللمح يف
يوحد بينها.
ت�آلف املتناق�ضات على مبد�أ ن�سقي ّ
الرمة يف �أ�شعاره على تر�سيخ ال�رصاع
وكثرياً ما مي�ضي ذو ّ
ثنائيتي املوت /واحلياة ،البناء/الهدم ،احللّ/الرتحال،
وفق
ْ
احل�ضور/الغياب...
وهذا الإطار من الوحدة ما ي�سعى �إليه ال�شاعر يف امل�رسح
�رشيطة تكري�س البعد املو�ضوعي للأ�صوات املتداخلة التي يوظّ فها
ودرجتها من التو ّتر.
وتكفل الوحدة يف �إطارها الدرامي ،وحدة احلدث الدرامي،
واملق�صود به هنا �أن مادة املو�ضوع ذات فعل مرتابط ،تبد�أ من نقطة
انطالق مهمة ،هي بدايات الأحداث ،ثم تت�أ ّزم ،وتت�صاعد �إىل ذروتها
تتوج فيها تنامي الفعل الدرامي.
�إىل �أن ت�صل �إىل نهاية ّ
ووحدة احلدث تعني�( :أن يكون العمل الدرامي الواحد قائم ًا
على منطق عام يخ�ضع له �أي ترابط �أجزائه ترابط ًا على وفق قانون
داخلي وهذا يعني � ّأن لكل عمل منطقه الذي يخ�ضع له والتي يجمعها
ّ
منطق عام قائم على �أ�سا�س ال�رضورة واالحتمال)(.)19
وال ت�صنع الوحدة املو�ضوعية ،والع�ضوية مبفردها وحدة
احلدث� ،إذ تتطلّب وحدة احلدث الدرامي عنا�رص �أخرى �أكرث
حتيز ال�شاعر؛ لي�صلح �أن
مو�ضوعية يف حتديد الآخر كيا ًنا من�ش ًقا عن ّ
يتب ّنى موقف (الآخر) املو�ضوعي الذي يتح ّدث وفق ًا ملا متليه طبيعة
احلدث الدرامي عليه ،ال وفق ًا ملا ميليه ال�شاعر بحيث تكون ال�شخ�صية
140

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الرابع واألربعون ) - (2آذار 2018

قابلة للتج�سيد ،وهذا ما ال ترتفع به ق�صائد ال�شاعر يف هذا املقام
�إىل حتقيقه ،لذلك يجري التح ّدث عن احلوار ،وتع ّدد الأ�صوات ،وما
درامية داخل حمور �رصاع ال�شاعر مع
يتخلّل ذلك من توترات �شبه
ّ
ما حوله ،بو�صفها �أطيافا درامية� ،أو نزعة درامية يجري ر�صدها.
واحلوار الدرامي ي ّت�سق ا ّت�ساق ًا تام ًا مع الفعل امل�رسحي،
ال�شعرية
وينماز باحليوية ال التكلُّف .و(لكل عمل درامي قيمته
ّ
وتتبدى قيمته الدرامية ب�شكلٍ كامل يف �أثناء التج�سيد
الداخلية،
ّ
ّ
امل�رسحيّ � ...إن التج�سيد املبهر للعمل الدرامي ميتلك �أهمية كبرية،
عالوة على ذلك فعلى الرغم من حذاقة البنية الأدبية للعمل الدرامي،
وتطور النزاع ب�شكل
ف�إن القراءة وحدها ال تكفي للك�شف عن املوقف،
ّ
عام)(.)20
.ب (املونولوج الدرامي)Dramatic Monologue /
يعد املونولوج الدرامي من الأنواع الأدبية النموذجية؛ للتعبري
عن ر�ؤية ال�شاعر للعامل ،ف� ّإن ا�ستقراء النموذج الدرامي يف هدمه

للتوازن بني العاطفة ،والب�صرية يدلنا على �أنه لي�س حماكاة للحياة،
لكنه منظور خا�ص ،وخربة فردية بها ،وهذا املنظور اخلا�ص يظهر
ب�صفة خا�صة يف املونولوج الدرامي حني نبني وجهة نظر املتكلم،
ويكون مدخلنا �إىل الق�صيدة هو التحديد� ،أو حتى الت�شويه للحقيقة
املادية ،واملعنوية .ومتدنا زاوية النظر �إىل الق�صيدة الدرامية بر�ؤية
غري م�ألوفة للأ�شياء العادية ،وتفتح لنا الطريق نحو فهم معانيها،
وتذكرنا – يف الوقت نف�سه -بحقيقتها املادية ،بينما يعطي
للتفرد يف وجهة
املحتوى الت�شويهي للق�صيدة وحدتها برت�سيخه
ّ
النظر(.)21
الرمة �أن الأبيات التي ت�شي بالتوجه اىل
ويلحظ يف �شعر ذي ّ
عنا�رص خارجية يف �أ�سلوب احلوار� ،أنها تنهل يف �أ�سا�سه من بنية
�رسدية ،فاحلوار هو القا�سم امل�شرتك بني طبيعة الن�ص ال�رسدي،
والدرامي �إال �أنه يف �شعره غالب ًا ما ينتهي �إىل االرتداد الداخلي� ،أو
ي�سمى (باملونولوج) .يقول(:)22
ما ّ

(البحر الطويل)

وعيب على ذي الل ُِّّب لوم العواذلِ
ٌ

�أعا ِذ ُل قد �أكرثتِ م���ن قي ِل قائـلٍ
َّبت يف ال ّدهـ َر ما كفى
�أعا ِذ ُل قد َجر ُ

َّ
رت في أعقاب ٍّ
ونظ ُ
وباطـل
حق
ِ
ِ

و ُيلحظ يف البيتني ال�سابقني �رشوع ذي الرمة باحلوار
اخلارجي ،و�إحداث نربة من التفاعل على املحيط اخلارجي ،و�إن
الدرامية املتمثلة بعن�رص احلوار،
متوهم ًا �إال �أن تلك الأطياف
كان
ّ
ّ
من �ش�أنها تر�سيخ �إيقاع حيوي جلوانب الق�صيدة .ويلج�أ ال�شاعر �إىل
التكرار يف قوله�( :أعاذلُ  )..والتكرار �سمة يجنح �إليها عدد من ال�شعراء
بهدف الك�شف الداخلي عن ذواتهم وا�ست�شعار رمزية الواقع املحيط
الذي هو يف حقيقة الأمر يف عالقة ت�ضاد مع ال�شاعر يف ج ّل لوازمه.
وثمة بعد �آخر لتوظيف �أ�سلوب التكرار (يف الن�ص) فهو يعمل
على (�إ�ضاءة عتمة و�إنارة م�صابيحه من اجلانبني :الأول منهما

يتعلّق ب�إظهار الوحدة الع�ضوية للن�ص بحيث تبدو الأبيات يف داخلة
متما�سكة مي�سك بع�ضها رقاب بع�ض وك�أنها قد انتظمت يف عق ٍد
فريد� .أما اجلانب الآخر فهو ال �شك مت�صل بالقيمة اجلمالية ،التي
ُيحدثها �أ�سلوب التكرار ،من خالل الك�شف عن م�شاعر الذات ،و�إدها�ش
املتلقي
ب�شعرية ال�شعر)(.)23
ّ
التوجه �إىل
وال �شك �أن تكرار ال�شاعر �أعاذل ي�شي ب�أهمية
ّ
اخلارجي ،وم�شاركته � ّإياه حلظة انفعالية ما توحي بعزلته على
ال�صعيد النف�سي .يقول(:)24

(الب�سيط)

تق���ادم العهد واله���وج املراويد
ريب املن���ون وطي���ات عباديد..

ي���ا دار م ّية مل ي�ت�رك لها علما
�سقي���ا لأهلك من ح���ي تق�سمهم
توجه
ثمة طرفان �
ّ
أ�سا�سيان يف العن�رص احلواري ال�سابق ّ
�إليهما ال�شاعر ،هما :ميَّ ،و�صاحباه.
مية مل
يظهر يف بداية الأبيات �صوت ال�شاعر الفردي( :يا دار ّ
ُيرتك لها علما) ،في�ضفي على البيت الأول ال�سكون املطبق على معامل
احلياة.
بث
ويتو�سل ال�شاعر يف البيت الثاين ب�أ�سلوب احلوار ُبغية ّ
بال�سقيا ،ومن هنا تنجلي لنا خ�صو�صيته
احلياة� ،إذ يدعو لتلك الديار ُ
يف حماولته التم�سك مبعامل احلياة ،وب ّثها ،ثم ينتقل �إىل �صيغة
درج)؛ ليوحي �إىل احتماالت
االلتفات( :يا
�صاحبي انظار �آواكما ٌ
ّ
احلياة امل�شمولة يف �إطار ما كان ،وهذا ديدن ال�شاعر يف ق�صائده
التقليدية .ويف حلظة حديثه عن املوت يتحدث عن احلياة ،ويحاول
ا�سرتجاع ما كان ذلك �إ ّال �أ�سلوب من االلتفات من هي �إىل هما ،ومن
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فهمه يقع يف �إطار جمعي ،ال فردي ،وا�ستمراره
مي �إىل �صاحبيهّ ،
ديار ّ
يف لغة احلوار ،يف (هل ُتب�رصان حمو ًال بعدما ا�شتملت) ،حماولة منه
لبث �إيقاع احلياة ،وجتديده ،الذي �رسعان ما ينتقل بعده �إىل قطع
ّ
تلك الأوا�رص يف ارتداده الداخلي �إىل النف�س ،بقوله :عوا�سف الرمل
ي�ستقفي تواليها .وا�ستمر يف هذه ال�صيغة من املتواليات الداخلية
يف الأبيات :ال�ساد�س وال�سابع والثامن والتا�سع؛ لينعطف فيما بعد
يف البيتني العا�رش واحلادي ع�رش �إىل حوار الطبيعة ،املتم ّثل بظهور
عن�رص ثالث على م�شهد احلياة �أال وهو الظبية.
�إن انقطاع لغة احلوار يف الأبيات ال�سابقة على هذين البيتني،
مية ،الذي
كان مبثابة تهديد جديد للوجود يعقب فناء الديار برحيل ّ
جعله افتتاحية الق�صيدة ال�سابقة ،والذي ميثل العن�رص الغائب عن
امل�شهد ال�سابق؛ ليربز خليلي ال�شاعر الذي يرتق يف حواره لهما ثوب

أ .صفاء عمر صالح العزام
أ.د  .مي احمد يوسف

تشكالت النزعة الدرامية في شعر ذي الرمة

االنطما�س ،واالحماء ،والتال�شي.
ولل�رصاع �رضورته يف بنية احلدث الدرامي ،بو�صفه عن�رصاً
درامي ًا يف ت�صوير ال�شخ�صيات ،وم�ؤ�رشاً على نزاعاتها الذاتية،
ومتثي ًال لإيراداتها يف ت�صميمها على بلوغ �أهدافها ،وهو عن�رص
فاعل يف �شد انتباه املتلقي ،ملا يحققه من نتائج على �صعيد احلدث،
ويف خلق الت�شويق الذي ال ب ّد منه ،والرتقب الذاتي لدى املتلقي(.)25
�إن ما �أ�رشنا �إليه �سابق ًا من مفهوم الدراما ،والبناء الدرامي،
وخ�صائ�صه ،وعنا�رصه املهمة ،يف�سرّ لنا اجتاه خمتلف الفنون،
والأنواع الأدبية ،ومنها ال�شعر على وجه اخل�صو�ص نحو البناء
الدرامي ،بو�صفه �أ�شمل هذه الفنون ،و�أكرثها قدرة يف التعبري عن
التجربة املو�ضوعية ،واجلماعية ،فالتعبري الدرامي هو �أعلى �صورة
من �صور التعبري الأدبي.
وينطبع ال�شعر التقليدي بعموميته �إىل املناجاة ،وت� ّأمل دواخل
النف�س ،وهذا ما دعا الن ّقاد �إىل البحث عن �إيقاع الق�صيدة وفق ًا
مل�ضمونها الغنائي ،ونعت عديد من الق�صائد وفق ًا للغنائية املنبعثة
من الق�صيدة؛ ما �أدى �إىل النظر �إىل عديد من ق�صائد القدماء من ذلك
القالب ال�شكلي ،الذي يح�رص الق�صيدة وفق ًا للنمطي ،وامل�ألوف ،وهو
عدم انزياح ال�شاعر عن القوالب التقليدية يف �إطار التاريخي.
وال �شك يف �أن نظريات التلقي �أتاحت عدداً من الآليات النقدية،
التي تف�صح عن مكامن الن�ص ،و�إلقاء ال�ضوء على تقنيات ال�شاعر
التي ُيجاوز من خاللها الوقوف على القالب ال�شكلي ح�سب� ،إىل
قدرته على الت�شكيل الداخلي ،و�ضبط العامل املنهجي يف التعامل
مع الن�صو�ص ،بعيداً عن ح�رصها يف �إطار �سياقاتها االجتماعية،
والتاريخية.
وعلى هذا النحو تغيرّ ت العمليات الإجرائية ،التي ميار�سها
للتطور املعريف النا�شئ عن التطور يف
الن ّقاد على الن�صو�ص ،وفق ًا
ّ
عملية التلقي.واملونولوج يف الدراما يدعونا �إىل ت� ّأمل ال�شاعر نف�سه،
بكل ما ي�شي فيها من رمزية ،وبكل ما تختزله ذاته من بوح احلياة
على نح ٍو ُم�ش ّفر ترميزي ،و�إال لأ�صبح ال�شعر جمرد انعكا�س للواقع
املحيط بال�شاعر ،وال ننفي معه �أن يكون ال�شعر �شعراً يف الأ�سا�س.
وميكننا يف ال�شعر الدرامي متييز �صوت ال�شاعر ،و�إن تخ ّفى
وراء �شخ�صية خيالية� ،أو تاريخية ،ويف هذه احلالة يفر�ض الكاتب
�شعره على هذه ال�شخ�صية فيما يعرف باملونولوج الدرامي .ويعدُّ
املونولوج الدرامي مبثابة ق�صيدة تلقيها على �أ�سماعنا �شخ�صية
�أخرى غري الكاتب نف�سه ،لكننا نتعرف �صوته من خالل تلك
جم�سدة يف النهاية
ال�شخ�صية التي تتوحد مع الكاتب
ّ
ويتوحد معهاّ ،
املوقف الدرامي(.)26
الرمة لوجدناها ُتف�صح عن عدد من
و�إذا نظرنا �إىل �أ�شعار ذي ّ
املتطورة يف الوجود ،واختزال �أيقونة احلياة التي �أقام
الإملاعات
ّ
بناءها على طرفني من الت�ضاد عامل اخل�صب الذي تختزله �أيقونة
(مي) ،وعامل ُم َه ّد ٌد بالتال�شي وهو ما اختزله م�شهد (الطلل) ،واخلراب
و�آثار الديار املتهالكة بفعل الطبيعة .وهذه النظرة الوجودية يف
ِف؛ لأن تكون
�شعر ذي الرمة � ّأي ًا كان �شكلها من البناء الذي مل ُي�سع ْ
جم�سدة بهيئة �أ�شخا�ص حقيقيني يف دور احلوار� ،إال �أنه مبد�أ
دراما ّ
ُموفق يف ت�أ�سي�س نواة ال�رصاع القائم على الت�ضاد.
و�إن تلك احليوية املتنامية تك�سب الن�ص حركية خا�صة ،يف

الإف�صاح عن �إيقاع حياة ال�شاعر املتذبذب بني الو�صل /والقطع� ،أو
بني احلياة /واملوت ،وهذا الت�أرجح النف�سي جنح ذو الرمة بت�أ�سي�سه
عرب تقنية (املونولوج)� ،إحدى تقنيات الدراما الذي يحاول فيه
توظيف العنا�رص اخلارجية كافة؛ ليبلورها �إىل ارتدادات داخلية،
يت�شكّل لنا من خاللها وحدة االنطباع يف �إطارها ال�رسدي ،وتتقاطع
فيه الر�ؤية احلقيقية يف العامل اخلارجي ،والر�ؤية الداخلية التي هي
حم�صلة ر�ؤية ال�شاعر لذلك العامل ،ولي�س انعكا�س ًا له.
ثالثًا :املستوى اخلطابي يف شعر ذي الرمة:
 .أال�صيغة ال�رسدية:
حركية الن�ص
مهم يف �إثراء
ّ
قامت ال�صيغة ال�رسدية بدور ّ
ال�شعري لدى ذي الرمة ،وقد ت�ضمنت معظم ق�صائده الأ�شكال
ال�رسدية والدرامية املختلفة ،الأمر الذي ميكن لل�شاعر معه �أن يعزز
التجربة ال�شعرية ويغنيها� ،إذ � ّإن معظم تلك الأ�شكال جتعله يعرب
نوعا ما من التعبري
بعي ًدا عن ال�ضوابط ال�شعرية ال�صارمة التي حتد ً
الذي حتكمه الكلمات ،والأوزان ،فتتيح الأ�شكال ال�رسدية املختلفة
طر ًقا جديدة له؛ لك�رس هذه ال�ضوابط ،و�صقل التجربة ال�شعرية.
واالعتقاد الغالب عند الدار�سني لل�شعر القدميّ � ،أن العرب (بد�ؤوا
�أوال بال�سجع بال وزن نحو ما و�صل �إلينا من �سجع الكهان  ..فقد كان
العرب ي�ساجعون �أي يتذاكرون بال�سجع ،ولعلّهم و�ضعوا ال�سجع �أوال
لتقييد علومهم �أو ما يريدون حفظه)(.)27
فالنرث �أول كالم العرب ،وا�ستدعت احلاجة لديهم �إىل تخليد
م�آثرهم ،مما دعا بهم �إىل التقيد ب�أعاري�ض معينة ،من �أ�شهرها
ال�سجع لوزن الكالم؛ ت�سهيال حلفظه ،ثم طوروها �إىل �أن �صارت
منثورا ،فاحتاجت العرب �إىل الغناء
�شعرا ،فقد (كان الكالم كله
ً
مبكارم �أخالقها وطيب �أعراقها ،وذكر �أيامها ال�صاحلة ،و�أوطانها
النازحة ،وفر�سانها الأجماد ،و�سمحائها الأجواد لتهز نفو�سها �إىل
الكرام ،وتدلّ �أبناءها على ح�سن ال�شيم ،فتوهموا �أعاري�ض جعلوها
موازين للكالم ،فلما مت لهم وزنه �سموه �شعرا ،لأنهم �شعروا به �أي
فطنوا له)(.)28
�إن جميء الق�صيدة يف �إيقاع ق�ص�صي ،من �ش�أنه �أن ي�ستميل
�إىل الإ�صغاء ب�شوق �إىل الوقائع .وجاء املزج وا�ضحا يف �شعر ذي
الرمة بني ال�شكل ال�رسدي ،واملونولوج الدرامي حتديدا املمتزج
بالغنائية� ،إذ تعد الغنائية وثيقة ال�صلة باملونولوج يف حني ت�أخذ
الق�صيدة حيزها الدرامي الأو�سع يف �إطار الديالوج.
واعتناء ال�شاعر بالبنية ال�رسدية (تعنى عناية فائقة بالأجزاء
التي تغذي الوحدة مبزيد من التداخالت ،الأمر الذي يلقي على
القارئ بعبء �أكرب فهو مطالب بالوقوف عند الأجزاء التي تغذي
الوحدة مبزيد من التداخالت ،امل�ستقلة يف حد ذاتها امللتفة يف
الوقت نف�سه حول املعنى الواحد( ،))29وذلك (عندما ت�ضاف اجلزئية
على ما قبلها و متهد ملا بعدها ،وعندما تر�ص الأجزاء بع�ضها
بجانب بع�ض ،ف�إنها ت�ؤدي يف النهاية �إىل املعنى املوحد الذي
�أ�سهمت فيه الأجزاء املرتا�صة ال�سابقة)( ،)30مما يوحي �إىل القارئ
�أنه �أمام ق�صة� ،أو �شبه ق�صة.
وتكمن �أهمية احلركة يف متا�سك البنى الداخلية لق�صائد ذي
الرمة ،ومتكني ال�شاعر من �ش ّد خيوط احلبكة ،الأمر الذي ُيحيل ال�شعر
�إىل ف�ضاء الدرامية ،التي تكون ح�صيلة ت�آزر عدد من البنى الداخلية
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يف متا�سك دوالّها ،وتنوير الب�ؤر احلا�سمة يف انعطاف ال�شاعر يف
الذاتية املتعلقة �إىل تفعيل العنا�رص اخلارجية الأخرى ،وا�ستقطابها
وفق ًا حلركية تت�صارع فيها الذات ،وتبلغ ذروة ت�أزمها الدرامي يف
ِ�صدامه بالواقع اخلارجي ،الذي ي�شكّل بالن�سبة �إليه بذرة التوتر على

ال�صعيد الذاتي.
الرمة �إىل املزاوجة بني �صيغة اخلطاب ال�رسدي
وقد �سعى ذو ّ
املتمثل بالعنا�رص احلكائية ،و�صيغة اخلطاب الدرامي املتمثل يف
احلوار .يقول(:)31

(الطويل)

�سحي���ق الأعايل ج��� ْدر ُه ُمتن�سَّفُ
ِ
آري و�أج���ذا ِم م�سج ٍد
عف َْت
َ
غ�ي�ر � ٍّ
رفان �صوتي ِد ْم َن ُة الدار تَهتِف
لعِ ِ

�أمِ ْن �أج��� ِل دا ٍر بالرّماد ِة قد م�ضى
لها زم��� ٌن ظَ ل ّْت بك ال ُ
ترجفُ
أر�ض ُ
�رشف
وقفن���ا ف�سلّمنا
مب ٍ
ْ
ف���كادت ُ
يبني ال�شاعر �أ�شعاره يف م�ستواها اخلطابي على عن�رصين
رئي�سيني:
�أولهما :على م�ستوى اللغة؛ وثانيهما :على م�ستوى امل�ضمون
احلية ،وال�صامتة من حوله ،وحماولة
املتعلّق مبحتويات العنا�رص ّ
ت�شخي�صها من خالل �أ�سلوبية احلوار ،و�أن�سنة ال�صامت منها.
وعلى امل�ستوى اخلطابي الأول ،يحاول توظيف �سل�سلة من
حيزها اللغوي ،من خالل توظيف الأفعال ال ّدالة على
الدوالّ يف ّ
الفاعلية ،واالنفعال بت�شظّ ي املكان ،ومن هنا يدخل ب�ؤرة ال�رصاع
على امل�ستويني الزماين ،واملكاين.
ففي الأبيات ال�سابقة يزاوج بني �صيغتي الفعل املا�ضي ،عرب
�سل�سلة من الأفعال ال ّدالة على االندثار ،والأفعال يف الزمن احلا�رض؛
بحركية االنفعال املفرط على م�ستويي الزمان ،واملكان،
مما ي�شي
ّ
يت عنها/
ترجتف)( ،وقفنا /
وذلك :يف قوله(( :م�ضى /
ُ
ُ
تهتف) ع ّد ُ
تتع�س ُف ُ /يجاهِ ْد َن /
)
تعزف
النف�س
/
أ�س
يذرف)�( ،أبدى الي�
والدمع
ُ
ُ
ّ
ف�أ�صبحن ت�صيرّ ْت ...ويالزم الفعل املا�ضي حركة ثبات ال�شاعر الآيلة
�رضب من ال�سجال مع عن�رص الزمن ،الذي انترث برحيل الأحبة،
�إىل
ٍ
املتعينة با�ستخدام �أفعال امل�ضارعة التي
وبني حركة فاعلية املكان
ّ
وحي الأماكن ،التي تال�شت
وا�ستح�ضار
م�شاركته،
�أوحى من خالل
ْ
مي عن املكان ،حيث جاءت امل�ضارعة من ن�صيب املكان،
برحيل ْ
ترجتف،
والإن�سان ،و�أ�سند االرجتاف للأر�ض يف قوله :الأر�ض
ُ
والهتاف لل ّدار يف قوله :وال ّدار تهتف ،والذرف ← لدموع ال�شاعر
والتع�سف
و�أ�صحابه يف قوله :وال ّدمع يذرف والعزوف ← للنف�س،
ّ
← للنقا املُنهار واملجاهدة ← للمجرى يف قولهُ :يجاهِ دن جمرى،
أ�صبحن
وغريها من متوليات الأفعال يف قوله( :ت�صيرّ ت �رصمية) و(�
َ
يمُ ّهدن اخلدور).
و�أول ما ُيطالعنا الإح�سا�س املفرط بالغربة عن النف�س،
�ضبابي الر�ؤية لدى ال�شاعر،
والأماكن ،والأحبة ،فهو يت�ص ّدر موق ًعا
ّ
ثور ًة عارم ًة �ضد النف�س ،و�رصاع ينقلنا من ُعر�ض البحار ل�شطٍ ال
معنى لال�ستقرار ،من
تعرف �أمواجه املكوث ،ومل تعتمد مالحمه
ً
القيامة �إىل حلظة امليالد الأوىل لإن�سانيتنا ،وهكذا ما بني م ٍد وجزر،
من النهاية �إىل البداية دومنا �رصخةٍ ؛ لإعالن التوقف ،الذي يزدحم
ب�ش ّتى الأوزان التي تطول ،وتق�صرُ تب ًعا لتدفق عاطفة ال�شاعر،
ف�ض ًال عن اعتماده على �أثر االمتداد ال�صوتي ،الذي �أحدثته القافية
املكت�شفة ال املنتقاة يف حلظةٍ �شاعرية ،متتد بامتداد �آهاته ،فرناه
يتحدث ب�صيغة املا�ضي يف �أفعال التال�شي ،واالندثار ،وغريها
الكثري من الألفاظ التي �أ�صبح يرددها على اعتبار ما كان ،حيث
كان �شاه ًدا على كل عالمات القيامة ،و�إعالنها ملوت املكان� ،أما
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الآن فهو يف حلظة ت�أمل و�سكون ،يف حلظة ان�سحاب من الذات ،بل
مبادية
يف حلظة حتقيق امل�صري .وي�سعى ال�شاعر �إىل االرتباط احل�سي
ّ
الأر�ض .ويعمد كذلك �إىل املزاوجة بني الأ�سلوب ال�رسدي الق�ص�صي،
والأ�سلوب الدرامي يف مثول حوار الرفقاء يف بع�ض ق�صائده.
.ب توظيف عن�رص االلتفات يف اخلطاب ال�رسدي.
وا�ضحا من حيث الأداء،
مي ِّثل ال�شعر العربي امتدا ًدا ق�ص�ص ًيا
ً
والتنا�سق ،واحلركات .وقد ظلّت �أ�شكال هذه الق�ص�ص ترمتي يف
�أغرا�ضه ،وتت�ضح يف معاجلاته ،وتتحدد من خالل معانيه ،وظ ّل
ال�شعراء ينهجون هذا النهج ،وي�سلكون امل�سلك التقليدي يف ال�صياغة،
واملتابعة؛ من �أجل احلفاظ على البناء الق�ص�صي املرتبط بحياتهم،
وامل�ستمد من واقعهم االجتماعي والفكري واحلياتي(.)32
الرمة بكثري من
وقد امتزجت ال�صورة ال�شعرية لدى ذي ّ
التقنيات ،التي ك�شفت اجلانب الدرامي يف ق�صائده ،فالطبيعة مبا
ت�شتمل عليه من مكان تناوبت عليه رياح املوت ،و�أمطار البعث،
�رصاعا نف�س ًيا يف نف�سه جتاه هذا املكان.
�شكلت
ً
ومتثل ال�صحراء ،و�رضوب �رصاعها ،واحليوانات دور الغرمي
يف ق�صة �شعرية يحتل اخليال م�ساحة كبرية يف ن�سج �أحداثها؛ مما
بدوية ،حتمل
الق�ص .وذو الرمة �شخ�صية ّ
يخلق ً
جوا درام ًيا داال على ّ
فيما حتمله بني طياتها �صفات ال�صحراء ،و�سمات البدوي (النجدي)
بكل ما تعنيه هذه الكلمة ،وت�شري الروايات �إىل �أ ّنه كان �شديد
ق�ضى �أغلب حياته يف ال�صحراء،
االرتباط بالبيئة التي �أجنبته ،فقد ّ
(يف �أكثبة الدهناء يف اليمامة ،ومل يخرج منها �إال حلاجة ثم ال يلبث
�أن يعود �إليها)(.)33
ويجتمع يف �شعره عن�رصان يف بنية امل�شهد ال�رسدي ذي
النزعة الدرامية ،هما:
♦ ♦�أولهما :البنية اللغوية الت�شفريية (الرمزية) ،ال ّدالة على
جراء �سطوة الطبيعة،
االنق�سامات الداخلية التي ي�شعر بها ال�شاعر ّ
املت�صحر املليء باملخاوف.
والواقع
ّ
♦ ♦ثانيهما :جلوئه امل�ستمر على �أ�سلوب احلوار� ،سواء �أكان
على �صعيد الديلوج �أم املونولوج.
ويف كال املنحنيني ال�سابقني يحاول جاهداً ا�ستنطاق حميط
املوات املقرون باجلدب ،ورحيل الظاعنني ،و�إ�سباغ معامل احلياة؛
�شعرية ذي الرمة توظيفه لعدة
لذلك �أكرث ما ي�سم م�شهد النزاع يف
ّ
م�ستويات خطابية يف م�شاهده التي يجنح فيها �إىل الت�صالح مع
مقوماتها ،وهذا �سبب جلوئه امل�ستمر �إىل عن�رص
حياة فقدت فيها ّ
الت�شخي�ص ،الذي ي�سبغه على اجلمادات ،واحليوانات على نحو

أ .صفاء عمر صالح العزام
أ.د  .مي احمد يوسف

تشكالت النزعة الدرامية في شعر ذي الرمة

(مبي) تلك احلبيبة التي
الو�صل
ترميزي ،حماو ًال ا�سرتجاع معامل ْ
ّ
لطاملا رمز بها �إىل احلياة� ،إذ ُي�شاطره احلزن جميع موجودات الكون
ال�ساكنة ،واملتحركة؛ لإثراء م�شهد �رصاعه مع تلك الطبيعة القا�سية.
(املشهد الدرامي يف شعر ذي الرمة)
الو�صافني يف ال�شعر العربي بعامة والأموي
ذو الرمة من �أكرب ّ
ال�سيما يف و�صف الطبيعة وال�صحراء ،وق�صيدته البائية
بخا�صة
ّ
التي جاءت يف �ستةٍ وع�رشين ومئة بيت ُت َع ّد من �أروع الق�صائد يف

ال�شعر العربي عامة وو�صف ال�صحراء خا�صة.
جند من خالل اخلو�ض يف �شعر ذي الرمة حالُ مبثابة اقتحام
للأدغال ونلحظ رحلة �شاقة وطرق وعرة ،وعلى الرغم من ذلك
فالرحلة �شائقة ممتعة ي�صحبنا فيها ذو الرمة �إىل عامله ال�صحراوي
الذي طاملا ع�شقه ،وكان �شديد احلب والوالء له ومن ثمَّ لقب بـ (�شاعر
احلب وال�صحراء)(.)34
يربز ذو الرمة يف بائيته وخا�صة املطلع �إذ يقول:

""ما با ُل عينك منها املاء ين�سكب
�إىل � ْأن يقول:

ك�أنَّه م���ن كلى مقري���ةٍ �سرَ ُب"

""برّاقة اجلي��� ِد واللبات وا�ضح ٌة

(جند يربز احلالة الدرامية يف و�صفه الرائع لـِ (ميَّة) حمبوبته
متثال ملحبوبته ي�صنعه بخيالٍ كب ٍري ،وا�ستغرق ذلك منه
وك�أنك �أمام
اً
وقت ًا طويالً ،بحيث مل يرتك فيه جزئية � اّإل و�أمتها على �أكمل وجه)
(.)36
وهذا يدل على متكن ذي الرمة من اللّغة ،والرواية؛ لأن
العرب اعتادت �أن ت�أخذ اللّغة ،وف�صاحتها ،ومعانيها من البادية،
ويف االجتاه ذاته ي�شري اجلرجاين (ت 392هـ) �إىل ذلك حني يقول
(و�إذا �أردت �أن تعرف موقع اللفظ الر�شيق من القلب ،وعظم عنائه
الرمة من القدماء)(.)37
يف حت�سني ال�شعر ،فت�صفح �شعر جرير وذي ّ
وا�ستطاع ذو الرمة �أن ي�شاطر الطبيعة ال�صحراوية جتربتي
احلب ،واملوت بكافة �رضوبها ،وحتدياتها ،وتناق�ضاتها ،التي
ا�شتملت على احلوار الدرامي ،واحلركة اجل�سدية ،والق�صة ال�شعرية
املتكاملة العنا�رص يف بع�ض الأحيان ،من خالل عن�رصي الت�ضاد،
واملفارقة التي �أقامها بني احلياة ،واملوت �أو الفناء ،م�ستغ ًال كل
�إمكانيات العمل الفني ال�صادر عن حلظة �شعورية واحدة تن�ساب
يف �أجزائه ،ت�أكي ًدا على الت�شبث باحلياة ،والتم�سك بالأمل الذي
ال يغادره حلظة واحدة بعودة املا�ضي بكل ما ير�شح من �سعادة،
و�شقاء ،وحزن ،وفرح.
الرمة �أن يجمع يف ق�صائده بني الغنائية،
وبذلك ا�ستطاع ذو ّ
والوجهة الدرامية ،و�أن يقلّ�ص ما �أمكن من تدفق الغنائية يف �شعره،
فال�شعر لديه مل يعد يقت�رص على الأغرا�ض امل�ألوفة� ،إمنا ات�سع �إىل
�أبعد ما ميكن �أن ينجح يف �إنتاج ق�صائد من الناحية الدرامية ببناء
ق�صائد مطولة متكاملة البناء ال�رسدي املتموج ب�أطياف درامية
حي ًنا ،وق�صائد تن�ضوي على فكرة درامية حي ًنا �آخر.
وذهب حممد مندور �إىل �أن (الدرا�سة املقارنة لل�شعر العربي
القدمي وغريه من �أ�شعار الأمم الأخرى ُتظهر بو�ضوح �أن ال�شعر العربي
يتميز بخا�صيتني كبريتني؛ هما :النغمة اخلطابية النربة اخلطابية)
(ويق�صد بها �شدَّة اللهجة وو�ضح اخلطاب واملبا�رشة يف �إلقاء
املعاين والألفاظ ،وهي �آلية مبا�رشة يف اخلطاب الفني .ومييل ال�شاعر
من خالل النربة اخلطابية �إىل الإقناع؛ لأنَّ النربة اخلطابية تكون يف
�أم ٍر َجلَل (�ش�أن عظيم)؛ فاخلطابة حتر�ص على ك�سب امل�ستمع �إىل
جانب الأطروحة التي يدافع عنها اخلطيب)(.)38
والو�صف احل�سي ،وذلك بحكم البيئة ونوع احلياة ...والبينّ � ّأن

َلبب"()35

ك�أنها ظبي ٌة �أف�ضى بها َ ُ

هاتني اخلا�صيتني ال تنتجان �شعر الدراما الذي يقوم على احلوار
املختلف النغمات ،ال على اخلطابة الرنانة ،كما يقوم على خلق
احلياة وال�شخ�صيات وت�صور املواقف والأحداث ال جمرد الو�صف
احل�سي الذي ي�ستقي مادته من معطيات احلوا�س املبا�رشة وال يلعب
فيه اخليال �إال يف التما�س الأ�شباه والنظائر وم ّد العالقات بني عوامل
احل�س املختلفة عن طريق اللغة بف�ضل اال�ستعارات والت�شبيهات
واملجازات املختلفة)(.)39
ورغم ما يت�ضح يف �أ�شعار القدماء من النربة اخلطابية،
والو�صف احل�سي جند عز الدين �إ�سماعيل ،وجالل اخلياط يقران
بوجود النزعة الدرامية يف ال�شعر العربي القدمي .يقول اخلياط:
« وكاد ال�شاعر اجلاهلي يبدع امللحمة والدراما لو �أ�سعفه الزمن،
ف�أ�شكال من ال�رصاع �أو مظاهر درامية ب�سيطة بدت يف هذه الق�صيدة
�أو تلك� ،إال �أن التعبري املبا�رش عن احلياة والظروف الثابتة والطارئة
واقرتانه مبو�ضوعات حمددة حجب املحاوالت الدرامية الأوىل...
وللعرب ،قبل الإ�سالم ،تاريخ طويل و�أحداث وحروب ميكن �أن تع ّد
مادة درامية �ضخمة مبا تقدم من �رصاع وتعقد وت�شابك)(.)40
ورغم انح�صار غالبية ال�شعر مما يح�سب على القدمي ،ب�أنه
�شعر �أغرا�ض� ،أو منا�سبات يعنى فيه ال�شاعر بت�صوير نف�سه ،والتعبري
عن �شعوره ،وح�سه� ،إال �إن غالبية �أ�شعار ذي الرمة تنطوي على قدر
عال من الرتميز .و�أبدى يف �أ�شعاره مواقف وا�ضحة من الوجود الذي
يتهدده� ،أو مينحه �إمكانية احلياة خا�صة يف توظيفه رمزية مي �إىل
احلياة ،والطلل �إىل املوت ،والتال�شي وفقا لأ�سلوبي ال�رسد ،واحلوار.
هناك عالقة وطيدة بني الدراما ،وال�شعر منذ زمن بعيد،
وقد �شكلت هذه العالقة تاريخ احلركة الدرامية عرب الع�صور ،و�إن
�شابتها بع�ض مظاهر االنف�صال يف فرتات تاريخية حمددة �إال �إن
ال�شعر ،يف الفرتات الأخرية ،امتزج بالنرث �أي�ضا ،مبا نتج عن هذا
االمتزاج ق�صيدة التفعيلة ،وق�صيدة النرث يف بدايات القرن الع�رشين،
تطويرا جديدا للدراما ال�شعرية� ،أو ال�شعر احلركي
وهو ما عدَّه النقاد
ً
الدرامي(.)41
فال�شعر يبد�أ غنائ ًيا مطل ًقا ،ثم غنائ ًيا مقي ًدا بحدث ،ثم مييل �إىل
احلكاية ،واحلبكة ،وال�رسد ،والروح الق�ص�صي ،وامللحمي ،ثم يقرتب
من الدراما َعفْو ًيا فتتولد فيه جذور تعد النواة الدرامية الأوىل(.)42
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اخلامتة
بحثت الدرا�سة يف ت�شكالت النزعة الدرامية يف �شعر ذي الرمة،
والك�شف عن العنا�رص الدرامية ،وجتلياتها يف ق�صائده ،يف �ضوء
م�شاهد ال�رصاع التي ولّدتها املتناق�ضات ب�أ�سلوب درامي فيه فعل،
وحدث ،و�رصاع ،وحماكاة.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
الرمة �أن يجمع يف ق�صائده بني الغنائية،
♦ ♦ا�ستطاع ذو ّ
والدرامية؛ �إذ ارتبط املو�ضوع يف �شعره ب�رصاعات جتاوزت حدود
ذات ال�شاعر ،والغناء ال�شخ�صي؛ لت�شكل بع ًدا من �أبعاد جتاربه
ال�شعرية ،عرب عنها ب�أ�صوات متعددة ،وب�أ�سلوب �رسدي ،فربز
ال�رصاع �أ�سا�س ًيا يف �أ�شعاره حتى لو كان غنائيا ،وظهرت الدرامية
ملمحا فن ًيا بار ًزا ،و�سمة من �سمات ق�صائده.
ً
الرمة بكثري من
♦ ♦امتزجت ال�صورة ال�شعرية لدى ذي ّ
التقنيات التي ك�شفت اجلانب الدرامي يف ق�صائده ،وو ّفرت م�شاهد
ال�رصاع ،واملفارقات يف �أ�شعاره حوارات قائمة؛ لإجناز املعنى
ال�شعري ،وخدمته عرب مكونات ال�صورة ،واحلركات التي تنقل
وبينت الدرا�سة م�شاهد النزعة الدرامية
�صورتها �إىل املتلقيّ .
يف �أ�شعاره ،والتي �أ�سهمت بدور مهم يف �صقل جتربته ال�شعرية،
و�إغنائها ،و�أظهرت ال�شاعر يف دور القا�ص الذي �أخذ ي�ستغل املكان،
والزمان ،وال�شخو�ص ،وغريهامن عنا�رص العمل الق�ص�صي ،للتعبري
عن واقعه ،وك�شف ال�رصاع الداخلي يف نف�سه ،وت�صوير عالقاته
ب�أ�سلوب �رسدي.
الرمة،
♦ ♦تعددت م�شاهد النزعة الدرامية يف ن�صو�ص ذي ّ
و�أكرث ما يتجلى هذا ال�رصاع يف الثنائيات ال�ضدية التي حملتها
�أ�شعاره( :احلياة /املوت ،والي�أ�س /الأمل ،واحلب/البغ�ض ،والوجود
/العدم ،والقدمي /اجلديد ،والأمل /الي�أ�س ،واحل ّل /الترَّحال،
يك�شف ال�رصاع
واحل�ضور/الغياب)؛ �إذ ا�ستطاع من خالل �أ�شعاره � ْأن
َ
ي�صور طبيعة العالقة بينه وبني الأ�شياء،
الداخلي يف نف�سه ،و�أن
ّ
ب�أ�سلوب درامي قائم على ال�رسد واحلوار.
♦ ♦�أ�صبحت املفارقات التي �أنتجتها هذه الثنائيات ال�ضدية
مرايا لت�أويل الن�ص ،وترجمته ،عرب مكونات ال�صورة واملفارقات
واحلركات التي تنقل �صدى احتماالتها �إىل املتلقي ،وعليه فقد
�أفادت الدرا�سة من نظريات التلقي يف ت�أويل الن�صو�ص؛ �إذ و ّفرت
م�شاهد ال�رصاع ،واملفارقات يف �أ�شعاره حوارات قائمة؛ لإجناز
املعنى ال�شعري ،وخدمته عرب مكونات ال�صورة ،واحلركات التي
تنقل �صورتها �إىل املتلقي ،الذي بدوره يتلقاها م�ؤوال معنى
�أعمق يف التف�سري ،فالن�ضوج الفني يف �أ�شعاره� ،أ�سعف يف كثري
من املحاور با�ستقراء �آليات ع ّززت من �إيراد الدليل بوجود مالمح
م�ستويي :الر�ؤية ،والبناء؛ ال�ستقرائها،
درامية يف ق�صائده على
ّ
ْ
ومعرفة حدودها .وقد اكت�سبت الن�صو�ص ال�شعرية القدمية تع ًددا يف
وتنوعا يف �أوجه قراءاتها ح�سب نظرية التلقي؛
م�ستويات الت�أويل،
ً
للك�شف عن عنا�رص درامية خمبوءة داخل الن�صو�ص ال�شعرية.
♦ ♦ال�رصاع هو الأ�سا�س الذي يعتمد عليه البناء الدرامي ،وما
يالزمه من متناق�ضات ،و�أ�شعار ذي الرمة حفلت باملتناق�ضات،
واملفارقات التي ولّدت �رصاعات م ّثلها ال�شاعر يف م�شاهد درامية
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اكتملت فيها عنا�رص الدراما املتمثلة بالإن�سان ،وال�رصاع،
وتناق�ضات احلياة؛ فالإن�سان ،وال�رصاع ،وتناق�ضات احلياة هي
العنا�رصالأ�سا�سية لكل ق�صيدة لها الطابع الدرامي ،وما تو ّفره من
حوارات ،وتعدد �أ�صوات.
♦ ♦اعتمد البنـاء الــدرامي يف �أ�شعار ذي الرمة علـى حركيــة
التفاعـل املزدوج بني نف�س ال�شاعر ،وواقعه املحيط ،فلج�أ فيه �إىل
اخلروج من �إطار الغنائية الذاتية �إىل �ألق الأحداث مبا فيها من
�رصاعات ،وتناق�ضات واقعية؛ ترثي الن�ص ،وتربز عوامل ال�شاعر من
خالل �شخ�صيات ،و�أحداث متناق�ضة مت�صارعة تعي�ش معه ،وحتيط
به.
بنوعيه :احلوار
♦ ♦وظف ذو الرمة عن�رص احلوار يف �أ�شعاره
ْ
الداخلي ،واحلوار اخلارجي ،فمزج بني املونولوج والديلوج الدرامي
كثريا يف �إك�ساب ال�شعر مرونة
يف �إطار ال�رسد الق�ص�صي ،و�أ�سهم
ً
درامية .فاحلوار �شكل من �أ�شكال البناء ال�شعري تخرج به الق�صيدة
من غنائيتها الذاتية ،وفق ما يقت�ضيه مو�ضوع التجربة الوجدانية؛
لإغناء التجربة ،و�إبراز جوانب ال�رصاع احلياتي يف عدد من البنى
تتج�سد عرب تلك احلوارية ،ملا للحوار من
ال�رسدية ،والدرامية التي
ّ
دور يف تنمية الأحداث ،فهو يعك�س التوتر الدرامي يف �أ�شعار ذي
الرمة ،وي�صل به �إىل ذروته فيما ي�شبه العقدة ».واحلوار اخلارجي
�شكل من �أ�شكال البناء ال�شعري ،تخرج به الق�صيدة من غنائيتها
الذاتية وفق ما يقت�ضيه مو�ضوع التجربة الوجدانية؛ لإغناء
التجربة ،و�إبراز جوانب ال�رصاع احلياتي يف �شتى املجاالت ،وي�سهم
احلوار اخلارجي يف جت�سيد حركة الواقع الإن�ساين ،املادي والذهني
جت�سيدا حيا )43().
الرمة �إىل املزاوجة بني �صيغة اخلطاب ال�رسدي
♦ ♦�سعى ذو ّ
املتمثل بالعنا�رص احلكائية ،و�صيغة اخلطاب الدرامي املتمثل يف
حركية الن�ص
مهم يف �إثراء
ّ
احلوار .وقامت ال�صيغة ال�رسدية بدور ّ
ال�شعري ،وقد ت�ضمنت معظم ق�صائده الأ�شكال ال�رسدية ،والدرامية
املختلفة ،الأمر الذي ميكن لل�شاعر معه �أن يعزز التجربة ال�شعرية،
ويغنيها� ،إذ � ّإن معظم تلك الأ�شكال جتعله يعرب بعي ًدا عن ال�ضوابط
نوعا ما من التعبري الذي حتكمه
ال�شعرية ال�صارمة ،التي حتد ً
الكلمات ،والأوزان ،فتتيح الأ�شكال ال�رسدية املختلفة طر ًقا جديدة
لل�شاعر؛ لك�رس هذه ال�ضوابط ،و�صقل التجربة ال�شعرية.
الرمة لغة �أ�شعاره يف م�ستواها اخلطابي على
♦ ♦بنى ذو ّ
توظيف الأفعال ال ّدالة على الفاعلية ،واالنفعال؛ �إذ راوح بني �صيغتي
الفعل املا�ضي عرب �سل�سلة من الأفعال ال ّدالة على االندثار ،والأفعال
بحركية االنفعال املفرط على م�ستويي
يف الزمن احلا�رض مما ي�شي
ّ
وكثريا ما كان يعمد �إىل �أ�سلوب االلتفات� ،إذ يتن ّقل
الزمان ،واملكان.
ً
التحول يف الأفعال ،وال�ضمائر
من م�ستوى �إىل �آخر على م�ستوى
ّ
عرب احلوار الذي ميتزج فيه الأ�سلوب الق�ص�صي بالأ�سلوب الدرامي،
وي�ضفي من خاللها على امل�شهد عدداً من الأطياف الدرامية املتمثلة
بعن�رصي التحول ،واحلركة ،وما مينح العدول االلتفاتي الن�ص
جمالية ال�صياغة اللغوية املتوافرة يف قوة �أ�سلوب االلتفات،
الأدبي
ّ
عالوة على �إ�رشاك القارئ يف عملية التلقي ،والت�أويل.

أ .صفاء عمر صالح العزام
أ.د  .مي احمد يوسف

تشكالت النزعة الدرامية في شعر ذي الرمة

اهلوامش:
(1.1املوقف :)Situation /هو �أحد امل�صطلحات الوجوديَّة من الناحية
و�ضع الكائن احلي
الفل�سفيَّة ،واملوقف يف علم النف�س �أو االجتماعْ :
�أو ال�شخ�ص الإن�ساين من حيث تفاعله يف وقتٍ من االوقات مع بيئته
االجتماعية ،راجع :جميل �صلبيا :املعجم الفل�سفي :بالألفاظ العربية
والفرن�سية والإجنليزية والالتينية ،ج ،1دار الكتاب اللبناين ،بريوت،
1982م� ،ص .451 - 450
2.2عدد من الباحثني ال�سوفييت املخت�صني بنظرية الأدب والأدب العاملي:
نظرية الأدب ،ترجمة :جميل ن�صيف التكريتي ،دار الر�شيد1980 ،م،
�ص.79
3.3رينيه ويليك ،و�أو�ستني وارين :نظرية الأدب ،ترجمة :حميي الدين �صبحي،
امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش1987 ،م� ،ص.238
4.4املحاكاة تعتمد يف جزء منها على ال�رسد الذي يقف فيه امل�ؤلف خلف
احلدث لي�ضعه �أمام القارئ ،وهي كذلك تعتمد على املحاكاة املبا�رشة التي
مبا�رشا)� .أر�سطو طالي�س :فن
(تقوم فيها ال�شخ�صيات بتمثيل الأفعال متثيال
ً
ال�شعر ،ترجمة� :إبراهيم حمادة ،مكتبة الأجنلو امل�رصية1983 ،م� ،ص.74
5.5وعليه ،فقد ولد الإن�سان مقل ًدا كما يقول �أر�سطو ،لأنه يجد لذة يف املحاكاة،
ونتعر�ض هنا لفكرة املحاكاة لأنها مدخلنا الأول لأول عن�رص من عنا�رص
البناء الدرامي ،وهو الق�صة �أو (احلدوتة) �أو ال�رصاع الذي متثله الق�صة.
و�إذا عدنا �إىل الإن�سان البدائي جند �أنه قد عرف حتى ذلك الوقت عن�رص
(احلدوتة) عن طريق ميله الفطري للمحاكاة ،ب�إدراكه ال�رصاع بني اخلري
وال�رش �أو بني قوى املوت وقوى احلياة .ينظر :عبد العزيز حمودة :البناء
الدرامي� ،ص.20 - 19

�ص.66 - 65
1717عبد العزيز حمودة :البناء الدرامي ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب،1998 ،
�ص.13 - 12
1818طه ح�سني :يف الأدب اجلاهلي ،دار املعارف ،القاهرة ،ط� ،12ص.320
1919ف�ؤاد ال�صاحلي :علم امل�رسحية وفن كتابتها� ،ص.50
�2020أ� .أنيك�ست :تاريخ درا�سة الدراما� ،ص.117
�2121أ�سامة فرحات :املونولوج بني الدراما وال�شعر ،الهيئة امل�رصية العامة
للكتاب ،د.م ،د.ت� ،ص.165
2222ذو الرمة ،الديوان ،ج� ،2ص .1353ونظّ رت هنا :مبعنى ك�شفت.
2323يو�سف عليمات :بنية اللغة ال�شعرية عند العذريني ،جميل بثينة منوذجاً،
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك ،اربد� ،1991 ،ص.91
2424ذو الرمة ،الديوان ،ج� ،2ص.1354
2525ف�ؤاد ال�صاحلي :علم امل�رسحية وفن كتابتها� ،ص.105
�2626أ�سامة فرحات :املونولوج بني الدراما وال�شعر� ،ص.22
2727جورجي زيدان :تاريخ �آداب اللغة العربية ،ج ،1الأني�س للن�رش ،اجلزائر،
1993م� ،ص.96
2828جورجي زيدان :تاريخ �آداب اللغة العربية ،ج� ،1ص.98
2929نبيلة ابراهيم  ،فن الق�ص�ص يف النظرية والتطبيق  ،مكتبة غريب  ،القاهرة،
�ص. 247
3030املرجع نف�سه
3131ذو الرمة  ،الديوان  ،ج� 3ص 1561ـــ . 1565

6.6وكان �سقراط �أول من �أ�شار �إىل مفهوم املحاكاة ،ثم تبعه �أفالطون و�أر�سطو؛
ف�سقراط اقت�رص قوله على �أن الر�سم وال�شعر واملو�سيقى �أنواع من التقليد
واملحاكاة . ،فايز ترحيني :الدراما ومذاهب الأدب ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية،
بغداد1988 ،م� ،ص.94

3333اال�صبهاين اخلوان�ساري  :رو�ضات اجلنان �صححه  :حممد الرو�ضاين  ،د.ن،
د.ت �ص 497

8.8حممد مندور :امل�رسح� ،ص.15

3434زكريا عبد املجيد النوتي :ثورة الوح�ش بني النابغة وذي الرمة ،ط،1
�ص ،91 ،83اترياك للن�رش والتوزيع ،القاهرة.

7.7املرجع ال�سابق� ،ص.239
 .9.9الأ�صمعي :فحولة ال�شعراء ،تقدمي� :صالح الدين املنجد ،دار الكتب اجلديدة،
1971م� ،ص.39
1010القا�ضي اجلرجاين :الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه ،حتقيق :حممد �أبو
الف�ضل �إبراهيم ،مطبعة البابي احللبي ،القاهرة1966 ،م� ،ص.244
العدوي (ذو الرمة) :ديوان ذي الرمة �رشح الإمام� :أبي ن�رص
1111غيالن بن عقبة
ّ
�أحمد بن حامت الباهلي �صاحب الأ�صمعي ،رواية الإمام �أبي العبا�س ثعلب،
حتقيق :عبد الع ّدو�س �أبو �صالح ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت� ،ص.611
1212عز الدين �إ�سماعيل :ال�شعر العربي املعا�رص ،املكتبة الأكادميية ،ط،5
1994م� ،ص.280
1313ت� .س� .إليوت� ،أ�صوات ال�شعر الثالثية ،نقلها �إىل العربية :منح اخلوري،
الآداب ،العدد الأول ،كانون الثاين (يناير)1955 ،م� ،ص.35
1414املرجع ال�سابق.
1515ت� .س �إليوت� ،أ�صوات ال�شعر الثالثة� ،ص.35
1616ف�ؤاد ال�صاحلي :علم امل�رسحية وفن كتابتها ،دار الكندي ،الأردن2001 ،م،

3232نوري حمودة القي�سي  ،ملحات من ال�شعر الق�ص�صي يف االدب العربي ،
املو�سوعة ال�صغرية  ،دار اجلاحظ للطباعة  ،بغداد  1980م �ص9

3535ديوان ذي الرمة ،ج� ،2ص.1350
�3636رشبل داغر ،ال�شعرية العربية احلديثة ،ط� ،1988 ،1ص.80
3737القا�ضي اجلرجاين :الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه ،حتقيق :حممد �أبو
الف�ضل �إبراهيم ،مطبعة البابلي احللبي ،القاهرة1966 ،م� ،ص.244
3838حممد عبد العمود ،احلداثة وال�شعر العربي املعا�رص� ،ص ،51+52ال�رشكة
العاملية للكتاب.1986 ،
3939حممد مندور :امل�رسح ،دار املعارف ،ط� ،3ص.14
4040جالل اخلياط :الأ�صول الدرامية يف ال�شعر العربي ،دار الر�شيد للن�رش ،بغداد،
1982م� ،ص.57
4141ينظر� :أحمد �سخ�سوخ :الدراما ال�شعرية بني الن�ص والعر�ض امل�رسحي،
الهيئة امل�رصية العامة للكتاب2005 ،م.
4242جالل اخلياط :الأ�صول الدرامية يف ال�شعر العربي� ،ص.57
4343ب�رشى مو�سى �صالح  :ال�صورة ال�شعرية يف النقد الأدبي احلديث  ،املركز
الثقايف العربي  ،بريوت  1994 ،م .
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املصادر واملراجع:

2121عليمات  ،يو�سف  :بنية اللغة ال�شعرية عند العذريني ،جميل بثينة منوذجاً،
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك ،اربد.1991 ،

�1.1إبراهيم ،نبيلة :فن الق�ص�ص يف النظرية والتطبيق ،مكتبة غريب،
القاهرة.

2222فرحات� ،أ�سامة :املونولوج بني الدراما وال�شعر ،الهيئة امل�رصية العامة
للكتاب ،د.ت ،د.م.

نظرية الدراما من هيجل �إىل مارك�س،
�2.2أ� .أنيك�ست :تاريخ درا�سة الدراما:
ّ
ترجمة� :ضيف اهلل مراد ،من�شورات وزارة الثقافة� ،سوريا2000 ،م.

2323القي�سي ،نوري :ملحات من ال�شعر الق�ص�صي يف الأدب العربي ،املو�سوعة
ال�صغرية ،دار اجلاحظ للطباعة ،بغداد1980،م.

�3.3إ�سماعيل ،عز الدين  ،ال�شعر العربي املعا�رص :ق�ضاياه وظواهره الفنية
واملعنوية ،املكتبة الأكادميية ،ط1994 ،5م.

2424مندور ،حممد :امل�رسح ،دار املعارف ،القاهرة ،ط.3

4.4الأ�صبهاين اخلوان�ساري :رو�ضات اجلنان� ،صححه :حممد علي الرو�ضاين،
د.ن ،د.ت.
5.5الأ�صمعي :فحولة ال�شعراء ،تقدمي� :صالح الدين املنجد ،دار الكتب اجلديدة،
1971م.
6.6اجلرجاين  ،القا�ضي  :الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه ،حتقيق :حممد �أبو
الف�ضل �إبراهيم ،مطبعة البابي احللبي ،القاهرة1966 ،م.
7.7ح�سني  ،طه  :يف الأدب اجلاهلي ،دار املعارف ،القاهرة ،ط.12
8.8اخلياط  ،جالل  :الأ�صول الدرامية يف ال�شعر العربي ،دار الر�شيد للن�رش،
بغداد1982 ،م.
9.9داغر�،رشبل ال�شعرية العربية احلديثة ،ط� ،1988 ،1ص.80
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