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 دراما احلركة والثبات يف ىوىوة متوم بن ُأيّب بن مقبل

 

 ()د. سمر الديوب

 ملخصم
يـطؾؼ هذا افبحٌ مـ ؾؽرة أن افـص افشعري ظومؾ ؾوظؾ ذم افؽشػ ظـ   

دو افؾغي صبؽي ذات ادبدع؛ فؼدرة اخلطوب افشعري ظذ افتؽثقػ افؾغقي؛ إذ تغ

ذفؽ  ضـكبوفدرجي إوػ اؿت(3)فغي افشعر ؽـوئقي ـوكً ّم فـمعؼدة افدٓٓت. و

ظـ حجى ادعـك، وتغققبف؛ فذا هيدف هذا افبحٌ إػ افؽشػ ظـ هذا ادغّقى 

وت، تؾؽ افعالؿوت صـقدراشي افعالؿوت ادتشوبؽي بغ افزمون وادؽون وافشخ ضريؼ

ِسؿفو بـ: اع افؾذان يقّفدان حرـي درامقي يؿؽـ أن كَ صـرافتل حيؽؿفو افتضود، واف

 وافثبوت.  درامو احلرـي

                                                           

() محص.  -ـؾقي أداب وافعؾقم اإلكسوكقي، ؿسؿ افؾغي افعربقي-جومعي افبعٌ -أشتوذ مسوظد 

وؿـد ُظـرف  «مؾحؿـل، تراجقـدي، ؽــوئل»مـ ادعروف أن مؼقفي افغـوئل ؿد اكتسبً إػ افثالثقي افققكوكقي:  (3)

افشعر افغـوئل أكف ترمجي فؾؿشوظر وافعقاضػ، وأكـف صخصـقي افشـوظر، وأكـوه افػرديـي، وإثـر إد  افـذي 

ؾـقم بعـد ثوثؾـي افغــوئل بؿؼـقٓت افقجـداذ، وافـذاا، وافعـوضػل،  جـرىيتؽؾؿ ؾقف افشوظر بؿػرده. وؿد 

إػ ثـوئقـي  «مؾحؿـل، درامـل، ؽــوئل»قدوروف، وؽرمهو تؼسـقؿ ؼؾً جفقد جرار جقـقً، وتزؾقتون توكَ 

 ظذ أشوس افرسدي، ويتعغ ظذ ذفؽ أن افغـوئل يعقد إػ مؼقفي افـقع ؽر افتخققع. «حموـوة، وختققؾ»
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ذم كقكقي متقؿ بـ ُأَ ّ بـ مؼبؾ أن فغتف تتجووز  ذم افـظر ـُ عِ ؿْ ـؿـ يُ ويبدو فِ   

ـْ حيقط هبو مـ ذوات، وإػ مو حتقؾ ظؾقف ـؾ ذات مـ  افذات افػرديي، وتتجف إػ َم

حوجز افغـوئقي؛ إذ تتعوػ ذم هذه  سـريؽ ودرامق   ومشوظر تتشوبؽ؛ فتشؽؾ مقؿػً 

صودم افدرامل، وادقؿػ افدرامل، واحلدث افدرامل، ؾتبدو طقاهر افت دةصـقافؼ

مؼوبؾ حرـي أخر حرـي درامقي متتد خققضفو ذم ادموهوت متؼوبؾي، أو  حرـي افشوظر

ظذ اشتحضور خطوب افصؿً أـثر مـ خطوب  اؿودرً  ومتقازيي، وتبدو افؾغي ـوئـً 

 افبقح.

 التعريف بالشاعر  -1

ـ افعجالن، وهق ظبد ـ ظقف بـ حـقػ بـ ؿتقبي بهق متقؿ بـ ُأَ ّ بـ مؼبؾ ب  

 . (2)بـ ربقعي بـ ظومر بـ صعصعي. يؽـك أبو ـعى، أو أبو احلرةاهلل بـ ـعى 

(1)م جوهع إشالملضـروهق صوظر خم
 

خز تػريؼ (0)أوردت فف ـتى إدب

وؿد ـوكً مـ ظودة افعرب تزويٍ  -وزوج أبقف شوبؼً –اإلشالم بقـف وبغ افدمهوء 

                                                           

ـُ 202أبق جعػر، حمؿد بـ حبقى ت:  (2) ك افشعراء ومــ ؽؾبـً ــقتـف ظـذ اشـؿف، ادجؿقظـي افسودشـي ـَ هـ: 

   .275ص ، 3522طقضوت، جلـي افتلفقػ وافسمجي وافـؼ، افؼوهرة، مـ كقادر ادخ

هــ: ضبؼـوت ؾحـقل افشـعراء، حتؼقـؼ: حمؿـقد صـوـر، دار 213أبق ظبد اهلل، حمؿد بـ شالّم اجلؿحل ت: -

 . 322 ،335ص ، 3522ادعورف، افؼوهرة، 

ؼقـؼ: ظبـد افسـالم هــ: خزاكـي إدب وفـى فبـوب افعـرب، حت3451ظبد افؼودر بـ ظؿر افبغدادي، ت:  -

 .3/331ج  ،هـ3255هورون، ضبع بقٓق،

هـ: افشعر وافشعراء، حتؼقؼ: أمحد صوـر، دار إحقـوء افؽتـى 282( ظبد اهلل بـ مسؾؿ بـ ؿتقبي افديـقري، ت: 1)

 .022ص  ، 3524-3500افعربقي،

  ، 3502وت، ( أبــق جعػــر حمؿــد بـــ حبقــى: ادحــّز، حتؼقــؼ: إيؾــزة فقخــتـ، ضبــع ادؽتــى افتجــوري، بــر0)

 .122-122ص 
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ق بغ رجول  إبـوء مـ كسوء أبوء بعد وؾوهتؿ. وؿد حّرم اإلشالم هذه افعودة، وؾرَّ

افذي ـون يعقش ؾقف  ضـلـثريـ وكسوء آبوئفؿ. فؽـ كػس افشوظر طؾً حتـ إػ ادو

 مع افدمهوء. 

وـون افشوظر ظثمذ اهلقى، يؿقؾ مقؾ إمقيغ. ؾؼد تدخؾ ذم افـزاع ادرير   

 بغ ظع بـ أ  ضوفى «اهلل ظـف ضـلر» ي ظثمن بـ ظػونافذي ؿوم بعد مؼتؾ اخلؾقػ

رأس بـل هوصؿ، ومعوويي بـ أ  شػقون رأس بـل أمقي. ؾؼد رثك  «ـّرم اهلل وجفف»

وكودى بوٕخذ بثلره، وهدد بوفؼقوم فؾؿطوفبي بدمف  «اهلل ظـف ضـلر» اخلؾقػي ظثمن

 ا، واكتصورً شـلوسـقاف مـف ٓكتمئف وبوفسالح، ثؿ أرشؾ افشعر ذم مقؿعي صػغ ؽضبً 

احلورثل ؾقؿـ هجو مـ افؼبوئؾ افتل ـون مقؾفو مع  صـلفؼقمف افذيـ هجوهؿ افـجو

 . (2)معوويي ذم هذه احلرب

، (2)، ؾؼد صـَّػف ابـ شاّلم ذم ضبؼوت ؾحقففؾحاًل  اويعّد ابـ مؼبؾ صوظرً   

ؾحؾ،  وجعؾف ذم افطبؼي اخلومسي مـ ؾحقل اجلوهؾقي. ويرى حمؼؼ افديقان أكف صوظر

 .(8)فؽـف فقس مـ ـبور ؾحقل افشعراء

 دةصـومناسبة الق-2

 صـلفتؿقؿ بـ ُأَ ّ بـ مؼبؾ صعر ذم وؿعي صػغ، وؿد رّد ظذ افشوظر افـجو  

دة ذـر ؾقفو معوويي بـ أ  شػقون، وؾراره مـ احلرب ذم صـقاحلورثل؛ إذ كظؿ ؿ

                                                           

هــ: اإلصـوبي ذم متققـز 722ابـ حجر افعسـؼالذ، ت:  -صفوب افديـ أبق افػضؾ -ظذ شبقؾ ادثول–اكظر  (2)

 .352/ 3 هـ، 3127افصحوبي، ضبع افؼوهرة،

 .335ضبؼوت ؾحقل افشعراء، ص  (2)

مل، مطبقظـوت مديريــي إحقــوء (ابــ مؼبــؾ: افــديقان، حتؼقـؼ: د. ظــزة حســـ، وزارة افثؼوؾـي واإلرصــود افؼــق8)

 .7مؼدمي ادحؼؼ، ص ، 3522افساث افؼديؿ، دمشؼ، 
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افتل ـون ضؾعفو ؿقم ابـ مؼبؾ وشوئر افؼبوئؾ  اصػغ، وهجو ؿقس ظقالن، وظومرً 

مع معوويي ظذ ظع، وؾخر بؼقمف، وبوفقمكقي ظومي. وـون بـق احلورث بـ ـعى ؿقم 

دة ظذ افقزن كػسف، وافروي كػسف، صـقمع ظع، ؾلجوبف ابـ مؼبؾ بؼ صـلافـجو

 . (7)يؿقؾ مقؾ إمقيغ مع ؿقمف بـل ظومر ويـؼض ؾقفو ؿقفف. وـون ابـ مؼبؾ ظثمكق  

  (5)دة النوىوةصـوالق -1

ـــــُبعونِ  ـــــل  بوفسَّ ـــــوَر احل ـــــو دي  أٓ ي

    

 (34)أمـــــؾَّ ظؾقفـــــو بـــــوفبِذ ادََؾـــــقانِ  

 

 

ــــــو ــــــٌؿ مؾقامُه ــــــٌؾ دائ ــــــوٌر وفق  هن

 

 ظــــذ ـــــؾ  حــــوِل افــــدهِر  تؾػــــونِ  

 أبِقـــل ديــوَر احلــل  ،ٓ َهْجــَر بقــــو، 

 

ـــَدثونِ   ــــ احلَ ـــوٍت م َـّ روظ ـــ وفؽ
(33) 

ـــّرةٌ   ـــقِش ِؽ ـــوِس وافع ـــدمهوَء إذ فؾـ  ف

 

ـــــبو يَ وإذ ُخؾُ    (32)انِ ســــــرؼوكـــــو بوفص 

ًْ ببعِض افّطـرِف حتـك ؾفؿُتـفُ    تشؽَّ

 

 حقـــوًء، ومـــو ؾوهـــً بـــف افشـــػتونِ  

 ـبقضــــِي ُأدحــــُل يقحــــِقُح ؾقؿفــــو 

 

 

(31)ِهَجّػوِن مرتوظو افّضـحك َوحـَدانِ  
 

 

 

 مـــ ِشــبوٍع وضــوئٍػ  وًس ســـقأحّســو َح 

 

 

ـــدانِ   ـــو َ ِ ـــَد إٓ دون م ـــال وْخ  (30)ؾ

ْوكَ   ــــدَّ ــــغ اف ــــوداِن ب ــــَقةٍ يؽ  َؽْغِ وَأْف

 

 (32)وذاِت افؼتـــوِد افِســـؿِر يـســـؾخونِ  

                                                            

 .7اكظر: مؼدمي حمؼؼ افديقان، ص  (7)

 .102-112افديقان:  (5)

ٓ يػرد أحدمهو (34)  .احلل: افؼبقؾي، افسبعون: مقضع ذم ديور ؿقس، ادؾقان: افؾقؾ وافـفور، وهق مـ ادثـك 

 .احلدثون: مو حيدث مـ ادصوئىروظوت: مـ افروع، افػزع،  (33)

 .افغرة: افغػؾي، خؾؼوكو يرسان: شفالن ضقعون (32)

إدحل: مبقض افـعوم ذم افرمؾ، يقحقح: يصقت ؾقق افبقضي  إذا رئؿفـو وأطفـر وفقظـف، اهلجـػ مــ  (31)

 .افـعوم: اجلوذم افثؼقؾ افؽثر افريش

 .طق(ضوئػ: صخص ضوئػ، افقخد: رضب مـ افسر افرسيع ذم رسظي خ30)

 .افدوكؽون، أفقة، ذات افؼتود: مقاضع (32)
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 ي ؿوفــً  ، وؿوفــً فصــوحبلشـــقظ

 

 

 بُزؿــــــِي مؾحــــــقٍب: أٓ تؾجــــــوِن  

 ؾؾـــم وجَلــــو أمَؽـَـــً مــــ ِظـوهنـــو 

 

ًُ ظـ بعـِض اخلـالِط ِظــوذ   وأمسْؽ

 

 

ـٍ  ــْؾ خؾــقع هــؾ تــرى مـــ طعــوئ  تلمَّ

 

 ؾــــقَق إضــــونِ  
ِ
ـَ بوفعؾقــــوء ْؾــــ حتؿَّ

(32) 

ـــ  ـــوؾؼ ـــزاَك مقهـ ـــغ تِ ـــو ب  ول: أراه

 

ً  

 

 

ــداذ  ــبالِد ه ــُؿ اف ــوَم إذ ظؾ  (38)وضِْؾح

ـــف  ـــذ ظقـ ـــل ظ ًْ ظقـ ـــَؾ ـــد أؾَض  وؿ

 

ــــراذ  ــــداِة ِؿ ــــَع إحلــــوُق احلُ وَؿطَّ
(37) 

 

 

 

ــــوَن بعــــد إؿومــــيٍ  ـَ مـــــ جـّ ــــ ْؾ  حتؿَّ

 

 

 مــــ ؾـــمادك ظـــوذ 
ٍ
 (35)وبعـــد ظــــوء

رٍ   ـــؿ  ـــديـ مش ـــوِد افق ـــؾ  وّخ ـــذ ـ  ظ

 

ــــــُػ   ــــــف ثؼق  (24)إرانِ  ـــــــلنَّ ِمالَضْق

ةٍ    ـســـْقَن افســـديَؾ ــــؾَّ أدمـــوَء ُحـــرَّ

 

 (23)ومحـــراَء ٓ حيـــذي هبـــو َجَؾـــمنِ  

مٍ   ــــدَّ ــــديٍس مس ــــوٍع أو َش ــــؾَّ َرب  وـ

 

ــــرانِ   ــــّرٍة وِج ــــِذؾرى ُح ــــِد ب  (22)يؿ

ــــزً   ـَ ُفَؽق ــــؾْؽ ــــقزةً  اش ــــوفقؿغ وف  ب

 

  ًٓ ــقاف هوُمػ ِصم  (21)ِؾ ذي افغـذيونِ س

                                                            

 .افعؾقوء وإضون: مقضعون (32)

 .: بعد هزيع مـ افؾقؾوتزاك: مقضع ذم ديور بـل ؾؼعس، ضؾحوم: مقضع، مقهـً  (38)

أؾضؾً ظقـل: رأيـً افظعـوئـ افراحؾـي أحســ ثـو رأى صـديؼل، إحلـوق احلـداة: إرساظفـؿ  (37)

 .بوحلداء وافسقق

 .جـون: اشؿ مقضع، ، ظـوء ظون: صديد (حتؿؾـ: ارحتؾـ،35)

وخود افقديـ: بعر يرسـع ذم مشـقف مـع شـعي خطـق، ادشـؿر: افبعـر افرسـيع افؽؿـقش ذم افسـر، مالضـو  (24)

 .افبعر: ـتػوه، افثؼقػ: ادثؼػ، اإلران: توبقت ادقتك

حيـذي: ٓ يــمثر، جؾــمن: إدمـوء: افـوؿــي افبقضــوء، احلـرة: افعتقؼــي افؽريؿــي، محـراء: كوؿــي محــراء، ٓ   (23)

 .مؼصون جيز هبم افشعر وافصقف

بعر ربوع: وصؾ إػ شـ افسوبعي وهل افسـ افتل تشتد ؾقفو ؿقتـف، افسـديس: بعـر ضعــ ذم افثومــي   (22)

 .مـ شـف، ادسدم: مـ ؾحقل اإلبؾ، افذؾرى: أصؾ افعـؼ مـ افبعر، اجلران: مؼدم افعـؼ مـ افبعر

 .ذم ديور بـل ظؼقؾ، افغذيون: افسقالن  فؽقز وفقزة: مقضعون (21)
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ـــــورً  ـــــلذرعٍ  اوأوؿـــــدَن ك  ب
ِ
 فؾّرظـــــوء

 

ًٓ شــــق   ؽـــَر ذاِت ُدخـــونِ  وحً صــــقو و

ــرةً   ــَديـ ُكْؼ  افقحق
ِ
ــوء ـــ م ـَ م  ؾصــّبْح

 

ـــَدوانِ   ـــدا َض ـــٍؿ إذ ب ـــزاِن رْظ  (20)بؿق

ـَ مـ فقؾـِي اف  ـْ ـَ مل يُس  ىســروأصَبْح

 

َبرانِ   ــدَّ ــَي اف ــذي افشــقِق إٓ ُظؼب  (22)ف

ـــو  ـــقُر ـلهن ـــعرى تغ ـَ وافش  ـــ ْش  وظرَّ

 

َجـقانِ   صفوُب ؽضـو ُيرمـك بـف افرَّ
(22) 

ــــــيٍ أ  ــــــقِض كعوم ــــــوٌن بب َـّ فّب ــــــوُه  ت

 

 (28)حقاهو بذي افؾ ْصَبِغ ؾقَق َجــونِ  

ةٌ    ؾفـــْؾ ُيْبؾَِغـّـــل أهـــَؾ دمهـــوَء ُحـــرَّ

 

 (27)وأظـــقُس كّضـــوُح افؼػـــو َمَرجـــونِ  

ي وِظـْذَرا   فؼد ضـوَل ظــ دمهـوَء فـد 

 

ـــــــل بــــــلم  ُؾــــــالنِ   ـْ تمهُنــــــو َأ
 وـِ

ًُ جلُّفـــوِل افّرجـــوِل خموَضـــيً    َجَعْؾـــ

 

ــــق صــــ ْ   ــــد بقَّـُْتفــــو بؾســــوذوف  ًُ ؿ

ـــم  ـــسِك افػخـــَر إك  ؾؼـــْؾ فؾِحـــمِس ي

 

ـــ  ـــمُم بقًت ـــك افؾ ـــمنِ  وبـ ـــؾ  ي ـــقَق ـ  ؾ

ـٌ   ــــقَك ــــف كجــــراُن ثــــؿَّ َحَب  أؿــــّرْت ب

 

ٌُ ؾوٕرشــــوُن ؾوفَؼَرطــــونِ    (25)ؾَتثؾقـــ

ًَ أن تؾؼــــك ؾــــقارَس ظــــومرٍ   ــــ  متـّْق

 

ــقِد واحلــدثونِ   ــغ افِس  (14)بصــحراَء ب

 

 

 

ــــقَن  ــــل أٓ تؽ ــــو هلػت ــــفْدهَتؿأي  ص

 

 ذّفـــــٍي وهـــــقانِ  شــــــلؾُتســـــؼك بؽل 

                                                            

افقحقدان: موءان ذم بالد ؿقس، افـؼرة: مقضع ذم افصخر جيتؿع ؾقف ادوء، رظؿ: جبؾ ذم ديـور َبجقؾـي،  (20)

 .ضدوان: جبالن تؾؼوء افقحقديـ، بؿقزان: بم يقازن

ء، شـؿل ــذفؽ؛ ٕكـف ظؼبي: مـ تعوؿى افـجقم، افدبران: كجؿ مـ مـوزل افؼؿـر بـغ افثريـو واجلـقزا (22)

 .يتبع افثريو

، وهـق وافشعرى: كجؿ، تغقر: تغقى، افغضـو مــ صـجر افرمـؾ فـف هـدب، افرجـقان: واحـدمهو رًجـ (22)

 .كوحقي ـؾ يشء

 .فبون: اشؿ رجؾ، ذو افؾصبغ: مقضع، جـون: مقضع بـجد، جبؾ أو واد (28)

وفطف صؼرة يسـرة، افـذؾرى: مــ افؼػـو (حرة: كوؿي حرة، وهل افـجقبي افؽريؿي، إظقس: افبعر إبقض  27)

 خؾػ إذن، مرجون: صػي حر وأظقس، يضطرب ذم افسر مـ رسظتف.

 .(كجران: مديـي معروؾي بوحلجوز، حبقكـ: مقضع بوفقؿـ، إرشون وتثؾقٌ وافؼرطون: مقاضع25)

 .(افسقد واحلدثون: ؿريتون بوفشوم14)
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 صــفدهَتؿ
ِ
ًَ ِجــْرَم اخلـُػســوء  وفــق ــــ

 

ًَ ؿــــــوًة ؽـــــَر ذاِت ِشــــــونِ    ُجِعْؾـــــ

ــق صــفَدْت أِم افـجو   َبـوضـــر صـــلوف

 

ــــــمذ  ــــــؾ  ي ــــــَدتـو بؽ ــــــّػغ َؾ  بص

 وجـــــوءْت بـــــف حّقوــــــٌي َظَرـّقـــــيٌ  

 

 (13)تـوزَظفـــــو ذم ُضفِرهـــــو رجـــــالنِ  

ــو افبحــَر أ  ـُ مـعـ ــفشـــرن يوكحــ  بقا ب

 

 (12)وؿــد ـــون مـــؽؿ مــوؤه بؿؽــونِ  

 مفهوم الدراما  -4 

ـف مقؿػ م. ؾفل تؼوبٌؾ بغ مقؿػغ، يتقفد اع وافتضودصـرمو مـ افاتقفد افدر  

ويعـل افبعد افدرامل احلرـي؛ أي  (11)«احلرـي، وٓ تتػؼ مع افسؽقن»جديد. إهنو 

اع صـري. ويتعغ ظذ ذفؽ أن افن ـؾ ؾؽرة يؼوبؾفو ؾؽرة، وـؾ ظوضػي تؼوبؾفو ظوضػإ

د افدرامو، وهق ظومؾ أشو (10)فؾشؽؾ افدرامل شـليقف 
 
ويؿؽـ أن كرى أن افدرامو ، 

، وجقهُر افشعر ؿوئٌؿ ظذ افتؽثقػ. ـم تعـل افتضود ذم (12)تعـل ؾقم تعـقف افتؽثقػ

مع أن  ادقاؿػ، وآكػعوٓت. وتتقؾر ادالمح افدرامقي ذم إجـوس إدبقي ادختؾػي

حل، ؾقؿؽـ أن كجد ؿصوئد ذم أدبـو افعر  افؼديؿ ؿد سـرافشوئع وؾرهتو ذم افـص اد

 درامقي، دمؾً ذم صقر خمتؾػي ـوحلقار، وافـجقى...  جقاكىبً إفقفو سـرت

                                                           

 .عرـقي: ادرأة افػوجرة، افومضطربً  و(احلقوـي: ادرأة افتل متق مشقً 13)

 .(افبحر: بؿعـك ادوء افعذب هـو، وهق يريد هنر افػرات ظذ إؽؾى12)

د. حمؿد إبراهقؿ محدي: كظريي افدرامو اإلؽريؼقي، افؼـي ادكيي افعودقـي فؾـؼـ، مؽتبـي فبــون كـو ون،  (11)

 .0ص ، 3550

فؽــ افـدـتقر  348ص ، 3557افعومـي فؾؽتـوب،  د. ظبد افعزيز محقدة: افبــوء افـدرامل، اهلق ـي ادكـيي (10)

ذم افبـوء ؾؼط، وذم احلؼقؼي افكـاع أشـوس افسـقـى افشـعري؛ ٕكـف حيقـؾ ظـذ  ومحقدة يرى افكاع رصاظً 

 ظالؿي بغ افـسؼغ: افظوهر وادضؿر، ومو يتقفد ظـ ذفؽ مـ رصاع بغ ادتؼوبالت.

 . ومو بعدهو 0دي، كظريي افدرامو اإلؽريؼقي، صد. حمؿد إبراهقؿ مح -ظذ شبقؾ ادثول–اكظر  - (12)
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، فؽـ هذا افؽالم ٓ يعـل وحل أشوًش سـروافدرامو مصطؾح مرتبط بوفػـ اد  

إجـوس إدبقي ادختؾػي؛ ثو يعـل  هو ظؾقف؛ إذ كجد أن افدرامو تـتؼؾ إػصـرؿ

 إمؽون احلديٌ ظـ دموور إجـوس إدبقي، وتداخؾفو. 

(12)وإذا كظر افـؼود إػ افدرامو ظذ أهنو حرـي  
 

ؾنكـو كـظر إفقفو ظذ أهنو حرـي 

 ًٓ ي افػؽريي، أو ادشؽؾي آجتمظقي ضـق؛ إذ يعؿد افشوظر إػ حتقيؾ افؼؾؽريي أو

، ؾقسعك مـ وراء ّي رـي متجسدة ذم كصف افشعري ذي افطوبع افرؤيقِ واإلكسوكقي إػ ح

 يطؿح إفقف.  بدياًل  وتتضود معفو؛ فققجد واؿعً   ياحلرـي إػ أن يستبدل برؤيتف رؤيهذه 

دة ظذ صبؽي ظالؿوت بوفدمهوء، وافزمون، وادؽون، صـقوؿد رـز افشوظر ذم هذه افؼ  

 ي، وافثبوت ظذ صعقد هذه افعالؿوت  . ؾؽقػ دمؾً درامو احلرـصـلوافشوظر افـجو

 ./اآلخر  الدرامي وثنائوة األىا اجلاىب -5

 .احلديث الطليل ومتعلقاته  -5-1  

يرتبط افـص ـؾف بخقط درامل واحد؛ ؾؼد حتدث متقؿ ظـ افدمهوء افتل تقَّؿف   

ؽون فو، ومل يستطع أن يطؾؼ ؿؾبف مـ ؿققدهو؛ فذا ي س حلول ادؽون، وحتقفف إػ مبِ ُح 

 هلو. وحغ يؽتشػ أن افسعل وراءهو وهؿٌ  امقحش. إكف يسعك ذم إثرهو فعؾف جيد أثرً 

، وادستؼبؾ ضـرفـػسف ذم احلو صـرف يؼرر أن يقجف مهف كحق ادستؼبؾ؛ فقـتؾقٓ ضوئؾ 

 بعد أن ُهِزم ؾقم يتعؾؼ بعالؿتف بوفدمهوء. 

أجؾ اع خورجل مـ صـرإػ  ،مـ أجؾ افدمهوء سـلاع كػصـرويـتؼؾ مـ   

ظذ خصؿف  صـرإلحراز افـ ا، ويسعك جوهدً شـلوسـقافدؾوع ظـ ؿبقؾتف ومقؿػف اف

 دة. صـقل بوهلزيؿي ذم بدايي افؼبعد أن مـ   صـلافـجو

                                                           

 .77ص ، 3552، افؼـي ادكيي فؾـؼ، مؽتبي فبـون، 3كبقؾ راؽى: ؾـقن إدب افعودل، ط (12)
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 ويؿؽـ أن كؼسؿ افـص إػ مشفديـ:   

 .افشوظر وافدمهوء وضقابط افديـ اجلديد -

 . وشـقوشـقو وافشوظر وأخر ادختؾػ ؿبؾق   -

رامقي مـ أول بقً بنطفوره شبى حزكف، إهنو ادرأة افتل ظػً وتبدأ افـزظي افد  

 وراء افظعوئـ، وحمووفي سـرافدرامل مع اف اجلوكىافديور برحقؾفو، ويتصوظد 

افدرامل.  اجلوكىافؾحوق هبـ. ويرؾع هذا افتسؾسؾ درجتل افتقتر واحلزن، ويصّعد 

طر ظؾقف شـقادرأة، وفؼد ؾؼد أشبوب افسعودة ـؾفو، وحتقل ادؽون وافزمون، ورحؾً 

اع صـرمـ ؿؿي حزكف حغ اكتؼؾ إػ اف و. فؽـف وجد خمرًج سـلاحلزن، وافؼؾؼ افـػ

ذا ضبقعي درامقي؛ إذ متثؾ  ا؛ فذا يغدو اؾتؼوده افدمهوء اؾتؼودً صـلاخلورجل مع افـجو

افدمهوء ذم جوهؾقتف افزمـ بلهبك صقره؛ فذا بدأ بوفذروة افدرامقي، حلظي وؿقؾف ظذ 

ثؿ ظود إػ اخلؾػ، ؾصّعد  «أٓ يو ديور احلل بوفسبعون »ذـره افدمهوء افطؾؾ، وت

ه احلثقٌ وراء افظعوئـ، وضؾبف مسوظدة خؾقؾف، شـرحغ تذـر  واحلدث درامق  

 (18)بوفزمـ افػـل سـلاع افـػصـرؾحّقل اهلؿ إػ هّؿ مجوظل، ورؾع مـ درجي اف

/ ضـل، افزمـ ادوافشوظر/ افدمهوء»يؿثؾ افطؾؾ فدى متقؿ صبؽي ظالؿوت:   

وهل ظالؿوت حيؽؿفو افتضود، كتبغ مـفو  «، ادؽون افعومر/ ادؽون افبو ضـراحلو

ادؽون بقصػف ظتبي زمـقي دمؿع بغ  ضـرمقؿػ افذات افشوظرة ورؤيتفو؛ إذ حي

، افبؼوء وافػـوء، ؾقتعدد ادؽون بتسؿقوت خمتؾػي متثؾ حول افتضود ضـرواحلو ضـلادو

                                                           

كؼصد بوفزمـ افػـل أن افشوظر يؼدم ذم ؿصقدتف وهؿ افقاؿع، ٓ افقاؿع. وزمـ وؿقؾف ظـذ افطؾـؾ ٓحـؼ  (18)

، ؾبـدأ بوفؾحظـي وبلشـؾقب اخلطـػ خؾًػـ وتؿد ظـذ تؼـقـي مـو يعـرف حوفق ـفزمـ شعقف وراء افظعوئـ فؽـف اظ

 احلورضة، ثؿ اكتؼؾ إػ ادويض.
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ًٓ وفعؾقوء/ جـّون، يؿقـً »ذم خمتؾػ درجوهتو:  ؾثؿي حضقر ضوغ فؾزمـ ذم ، (17)«، صم

، ويبدو بدياًل  ووحيوول افشوظر أن يقجد زمـً  «حدثون، مؾقان، فقؾ، هنور»افطؾؾ 

. إكف وثوكقً  ، أو بؿعـك آخر يبدو افشوظر ضؾاًل صـلفسطقة افزمـ افذي يال وخوضعً 

ـ، ثؿ حيوول أن  ِرج كػسف حيوول افـفقض ـؾم ـبو بؿسوءفي افطؾؾ، وبتذـر افظعوئ

  موضٍ شـرحغ يؽتشػ ظبٌ أن يبؼك أ صـلمـ أزمتف اخلوصي بودقاجفي مع افـجو

وّػ، وفـ يعقد. وتزداد درجي إمل ـؾم حوول أن  رج كػسف مـف، ؾؿقؿػف ثوبً أموم 

اع بغ ادؽون وظقامؾ افطبقعي حّقفف إػ مؽون صـرافسؾى افزموذ فؾؿؽون، وثؿي 

قل افبذ ذم افطؾؾ أمر يرؾع مـ تقتر افشوظر. وبذفؽ كجد أن حول مقحش، وصؿ

 اجلدب ادؽوذ صقرة فؾؼطقعي بقـف وبغ افدمهوء. 

افطؾؾ ظذ إرادة افشوظر. ؾودؽون ادضود ذم افطؾؾ، وادؽون افذي  صـرفؼد اكت  

 أخػك أثر افدمهوء ذم صقرة افظعوئـ يعورضون رؽبي افشوظر ادتعؾؼي بوفدمهوء. وحغ

أراد أن يؼقؿ معف ظالؿي تصوحلقي، ؾلـثَر مـ ذـر  ضـرصعر بسطقة ادؽون بزموكف احلو

أشمء إمؽـي ، فؼد أراد أن يؽقن فػعؾف شؾطي افؼدرة ظذ افتشؽقؾ. ويؿؽـ أن 

 كؿثؾ حلرـي افشوظر وافدمهوء مؼوبؾ حرـي ادجتؿع بوفشؽؾ أا: 

 

 بروز الصوت الفردي مقابل صوت ادجتمع  تعديل ىظرة ادجتمع  حركة الذات وفاعلوتها

 

 

 مشهد حركي

                                                           

 .(افعؾقوء مـ افعؾق، وافظفقر وآرتػوع17)
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ًٓ صـرفؼد أدرك افشوظر أن حرـي اف مـ جفي افزمون ادرتبط بودؽون.  اع بدأت أو

ٓ  وؾؼد حتقفً ؿقؿ ادجتؿع بتلثر افدظقة اجلديدة، وإبعوُده ظـ افدمهوء أصبح واؿعً 

وؾئ؛ فذا ؿرر افدخقل ذم ؽون ؽر متؽون واداع مع افزمصـرمػر مـف، ؾلدرك أن اف

اع افسوبؼ. وهق ذم صـرفـػسف بعد خسورتف ذم اف صـرفقـت -صـلمع افـجو–اع آخر صـر

إذ  -افطؾؾ–ؾي ؛ فقضػل صقرة إجيوبقي ظذ ادؽون ادقحش شـقشعقف هذا ٓ يعدم و

فؾدمهوء افظوظـي، ؾفل أكثك مـ أصؾ اخلؾؼ ورحؿ  ورمزي   اتبدو بقضي افـعوم إضورً 

ًٓ احلقوة، وهل ا  حلقوة. ؾوإلجيو  ذم صقرة افـعومذم ديؿقمي ا فتل يبـل ظؾقفو آمو

افتقتر  صـرمع أن هذا اإلجيو  حيؿؾ ظـ ،يتصورع مع رمز افتقحش ذم افطؾؾ ،وافبقضي

  .«ؾال وْخَد إٓ دون مو َ ِدان»ظي افتل أفح ظؾقفو: سـرصػي اف ادقجقد ذممعف 
 وحلقار معف: بوٕن افطؾؾ مقحش خمقػ يسعك إػ أكسـتف   

ــــــُبعون ــــــوَر احلــــــل  بوفسَّ ــــــو دي  أٓ ي

 

ــــــوفبِذ ادؾــــــقان   أمــــــؾَّ ظؾقفــــــو ب

وـلكف يريد أن يبعٌ احلقوة ذم هذا ادؽون ادقحش بليي ضريؼي؛ فقخرجف مـ  

؛ إذ يعؾق افصقت إكثقي يتخّطك احلقوءفؾؿرأة  وتف. وافالؾً أكـو كجد مقؿػً شـقوح

 ًٓ  اختوذ مقؿػ:  حموو

ــبعِض ا ــفتشــّؽً ب ــك ؾفؿُت  فطــرِف حت

 

 حقـــوًء ومـــو ؾوَهـــً بـــف افشـــػتون 

ؾتبدو رؽبتفو ؾقف ثوثؾي فرؽبتف. إهنو صوحبي مقؿػ مضود دقؿػ ادجتؿع،    

فؽـف مقؿػ ادغؾقب ظذ أمره، وهق مو يبؼل خطَّل افشوظر/ ادجتؿع خطغ 

  متقازيغ. وحغ أوهؿ أكف ؿبؾ بضقابط ادجتؿع اجلديد ؾورؿفو ذم افقؿً كػسف؛

برؽبتف ذم افدمهوء، وادمف ذم افقؿً كػسف إػ ادشورـي ذم  وإذ احتػظ داخؾق  

  أحداث جمتؿعف.
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وحشي افطؾؾ، ؾحوول حمووفي  تعقدهبزموكف فـ  ضـلفؼد أيؼـ أن ادؽون ادو  

 يوئسي أن يؾحؼ بوفظعوئـ فعؾف يصؾ إفقفو. 

 الشاعر وحركة الظعائن -5-2

. إػ افؾحوق بلثرهـ اؾؼد شعك افشوظر جوهدً افتضود.  وحيؽؿ هذه احلرـي أيًض   

ـّ فؽؾ مـ افطرؾغ ضريؼً  ؛ فذا ضوع إثر. وتظؾ افدمهوء أمـقي تعرش ذم وخمتؾػً  وفؽ

 ؿؾبف، وظؼؾف. وؿد أخذت هذه إمـقي ضبقعي درامقي؛ ٕن حلضقرهو ذم حقوتف وصعره

افبديؾي  يداخع بغ رؤيتف واؿَعف، وافرؤي اعصـرضبقعي درامقي، ؾفل تؽشػ ظـ 

 افتل يريدهو. 

فؼد أخػك ادؽون فؾؿرة افثوكقي أثر افدمهوء ذم مشفد افظعـ؛ إذ تبدو طعوئـ   

اع ذم مشفد صـراع اإلكسون/ افزمون. ويؿؽـ أن كرى أن افصـرافدمهوء كتوج 

ذم  ا. إكف يسعك جوهدً صـلاع ذم ادشفد أا: افشوظر/ افـجوصـرافظعوئـ متفقد ف

، وهذا مو تتضؿـف أبقوت صـرمرحؾي افقلس، وفؽل حيقز افـإثرهو فؽل ٓ يصؾ إػ 

 . صـلاع مع افـجوصـراف

اع اإلكسوذ. وتبدو صـريي، وحمووفي فؾفروب مـ افسـرورحؾي افظعوئـ رحؾي ؿ  

 وهو تقؿقً شـرظالؿتف بوفظعوئـ ظالؿي محقؿقي؛ إذ حيرص ظذ متوبعتفو، وذـر أموــ 

مػردة طعوئـ، وذم هذا افتـؽر كػل ادحقط هبو. وافالؾً تـؽره  شـرمـ درجي اف

اجتمظقي، ورمزيي هلو. ؾقدؾعف تتبع حرـي  جقاكىي ظـفو، وإثبوت صـقفؾصػي افشخ

احلزيـ بػعؾ  ضـر، وافرؽبي ذم ظقدتف؛ دحق مشفد احلوضـلافظعوئـ إػ تذـر ادو

افرؤيي وادراؿبي. وؿد أفح ظذ ذـر افؾقن إمحر ذم معرض حديثف ظـ افظعوئـ، 

برائحي افتؿرد واحلرب؛ ؾقمشس  وهذا افؾقن بؿحؿقفف اإلحيوئل كوضحً ويبدو 
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. ؾوحلرب أداة حُد دتعي صـلافشوظر فؾؿشفد أا؛ أي حلربف افؽالمقي مع افـجو

، واكتفوء افغويي افزمـقي فؾفقه. ويتعغ ظذ ذفؽ أن صقرة افظعقـي تـجؿ ظـ ضـلادو

 . اع مـ كقع خمتؾػصـراع إكسوذ، وحتػز فقٓدة صـر

 وؿـــد اؾتـــتح حديثـــف ظــــ افظعـــوئـ وافػخـــر بحـــقار مـــع صـــوحى متخقـــؾ.   

ــي  ــدة. ؾوفظعقـ ــوة جدي ــد حلق ــى أخــر/ افضــد؛ فقؿف ــوة إٓ بتغقق ــال تســتعود احلق  –ؾ
اع طـوهر صــراع إكسوذ مضؿر، أمو رحؾتفو ؾسبى ذم وٓدة صـركتقجي  -مو شبؼ وؾؼ

 ذم إبقوت. 

اخلورجل بحرـي داخؾقي مضودة، جيوبف افشوظر احلرـي افصودرة ظـ افزمـ   

افعػوء ذم افطؾؾ، وأخر يبدي ؾعؾ  شـرؾتحصؾ مقاجفي بغ زمـغ: أحدمهو يـ

. فؽـ هذه افرحؾي ضـلمؼوومي. ؾقذـر رحؾي افظعوئـ حمووفي مـف ٓشتعودة افزمـ ادو

، ويعؾقه افؼؾؼ، وافتقتر ، ٓ ؾوظاًل ؾعوفقي افزمـ افػقزيوئل، ؾقظؾ مـػعاًل  ترّشخ

سوءفتف ظـ جدوى افػعؾ اإلكسوذ. وهـو يتضح شبى اكتؼوفف بوخلطوب مـ بسبى م

اخلورج إػ افداخؾ، ؾؼد صعر بعبٌ افعالؿي بؤخر، وفديف مشوظر إجيوبقي دموه 

ؾفؾ »ادؽون وافزمون فؽـ افطرف أخر شؾبل معف؛ فذا يـؽػئ ظذ كػسف:  ضـلمو

. ؾؾديف رحؾتون: رحؾي «ظذرايبؾغـّل أهَؾ دمهوء حّرة، فؼد ضول ظـ دمهوء فّدي و

ؾي فؾخروج مـ دائرة شـقافظعـ، ورحؾي افشوظر وراءهو. وتبدو افرحؾي افثوكقي و

ادؽون ادغؾؼ. فؽـ إمؽـي افتل دمتوزهو افرحؾي إوػ تـػتح ظذ أمؽـي أخرى؛ 

فو، ؾتتعوطؿ حرتف، ويتعوػ ؾق ذم حرـي ظشقائقي ٓ ضوئؾ سـرف يفققؿـ افشوظر أك

أن هذه إموــ فقسً أموــ أفػي، وملّ صؿؾ، ؾتبدو افرحؾي مـدؾعي ذم ضريؼ افقؼغ 

 مظؾؿ؛ ؾؼد أـثر مـ ذـر ادػردات افؾقؾقي ذم مشفد افظعوئـ: 
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ـ مـــ فقؾــِي اف ـْ ـَ مل َيــُس  ىســـروأصــبْح

 

ـــَي افـــّدبران  ـــذي افشـــقِق إٓ ظؼب  ف

ــــو  ــــقُر ـلهن ــــعرى تغ شـــــ وافش   وظرَّ

 

 جــقانُيرمــك بــف افرَّ  وصــفوُب ؽًضــ 

ــــ  ــــزاك مقهـً ــــغ تِ ــــو ب ــــول أراه  وؾؼ

 

 وضؾحـــوَم إذ ظؾـــُؿ افـــبالِد هـــداذ 

حيقؾ ظذ ؾعؾغ يرتبطون بحرـي زمـقي فقؾقي  «ىسـرظّرشـ، وفقؾي اف»ؾؼقفف:    

 وافشوظر افداخؾقي، ؾتزيد مـ افشعقر بودتوهي، وتزداد احلرة زموكق   تتقازى وحرـيُ 

ظؾقفو افشوظر أموــ حقوة مـ جفي، وؾؼدان حقوة ، وتغدو إموــ افتل يؾح وومؽوكق  

 ذم ذات افشوظر.  ومـ جفي أخرى. ؾوفرحؾي افتل تشؼ افبقد حتػر ظؿقؼً 

اع صـرفؼد حوول افشوظر أن  رج كػسف مـ هذه احلول إػ افـقر بوكتؼوفف إػ   

؛ فقخرج إػ دائرة افػعؾ صـل: افـجوشـلوسـقمـ كقع آخر مع اخلصؿ افؼبع، واف

  .اأخرً 

  شـيحركة الشاعر وحركة النجا-5-3

يتخؾص افشوظر مـ ؽؾبي افعوضػي ذم مشفد افظعوئـ بتغؾقى صقت افعؼؾ، 

اع ادختؾػي تغؾقى صـرؾقضػل ظذ كػسف صػوت افؼقة؛ فقمـد بعد تؼديؿ أوجف اف

 احلرـي ظذ افثبوت. 

 : ضـرويبدأ افشوظر ذم ادشفد افثوذ بوٓكؼالب ذم ادقؿػ ذم افزمـ احلو  

 ؾؼـــْؾ فؾِحـــمِس يـــسِك افػخـــَر إكـــم

 

ـــ   ؾـــقق ــــؾ يـــمنِ  وبــــك افؾـــمُم بقًت

مـ  وؾتعؾق كزتف، و تؾػ خطوبف. فؼد جعؾتف افساـمت افسوبؼي يتخذ مقؿػً    

افزمـ. ويبدو أن رحؾي افظعوئـ ؿد توهً، وأخذت زمـفو معفو ذم تقففو. ؾؼد تـوثر 

ظذ وحدة ادؽون. وافبفجي افتل حتقط ادؽون ذم إبقوت افسوبؼي. أمو هـو ؾفق يؾح 

 هو هبو. شـرفؾؿتوهي ادظؾؿي افتل ُحؽِؿ  وضدي   بصقرة افظعوئـ اخلورجقي تتعغ مؼوباًل 
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إكـو أموم تؼوبؾ بغ مقؿػغ: مقؿػف مـ افطؾؾ وافظعوئـ، ومقؿػف ذم افػخر.   

 ؾؼد تصدظً إكو واكشطرت حغ شوءل افديور، وخوضى رؾقؼغ متخقؾغ، ؾؾؿ

، ؾؽون صػوؤه مـ افتجربي افسوبؼي دمووز ـؾ مو يتعؾؼ هبو، ويثرهو. وجُيِْد ذفؽ كػعً 

، وظؿؾ (15)اإلجيوبقي صـر، وؿدم فف صقرة مػرؽي مـ افعـوصـلؾقّجف مّهف كحق افـجو

ظذ ربطف وؿقمف بودقاؿػ افذفقؾي مقازكي بف وبؼقمف. ويصوظد تؼديُؿف  اجوهدً 

ذ تعـل مرـزيي إكو إزاحي أخر، وتشؽؾ درامقَي احلدث؛ إ صـلي افـجوصـقصخ

 تؾػون  شـلوسـقدرجوتف. ؾؿقؿػوه: افؼبع، واف صـكافتضود ذم أؿ صـلظالؿتف بوفـجو

اع يتغؾى ظؾقف بعد أن مـل بوهلزيؿي ذم صـر، ويدخؾ معف ذم صـلظـ مقؿػ افـجو

إول مع هنويي ادشفد إول. وبذفؽ كجد أن احلدث افدرامل حدثون: يؽتؿؾ 

نإول، ويؽ ادشفد فؾدخقل إػ ادشفد افثوذ، ؾقتحرك ادشفدان ذم حرـي  امتفقدً  ق 

 دائريي، وـؾ مشفد يستؽؿؾ أخر، ويمـد حؼقؼي. 

وتعد افدمهوء مرـز افثؼؾ ذم ادشفد إول، ويعـل حديثف ظـفو أن مستؼبؾف   

 قيـتؽة، ؾؼد دخؾً ذم صـرمرهقن هبو، وؿد بدت ؾوظؾي ذم افـص بطريؼي ؽر مبو

مقؿػ افشوظر، وهق مقؿػ ذو ضبقعي درامقي، ويؿثؾ وجقدهو ذم حقوتف ادػورؿي 

 مـ افقاؿع، وٓ تؼػ ظذ احلقود.  واحلودة بغ افؼبقل، وافرؾض. إن فدهيو مقؿػً 

، وهجو، واؾتخر. ضـلوتبدو ؿدرة افشوظر ظذ إجيود ظومل بديؾ حغ ترَك ادو  

 -ؾقم يعـقف–، ويعـل إفغوء أخر ووؿبؾق   وشـقوشـقؾؼد رؾض أخَر ادختؾػ ظـف 

                                                           

يرى بوختغ أن إؾؽور افتل جيري إثبوهتو تدمٍ ذم وحدة وظل ادمفػ، أمو إؾؽـور افتـل يرؾضـفو  (15)

، تر: مجقـؾ كوصـقػ 3ئقؾ بوختغ: د.ت، صعريي دوشتقيػسؽل، طؾتتقزع بغ أخريـ. اكظر: مقخو

 .332افتؽريتل، دار تقبؼول فؾـؼ، افدار افبقضوء، ص
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فؽل تؽقن إكو هل ادرـز. ؾحدد مقؿػف ذم طؾ افثؼوؾي اإلشالمقي  واظً صـر، وورؾًض 

، وأجرى مصوحلي بقـفم. شـلوسـقاجلديدة، وحدد افعالؿي بغ افػعؾ وآفتزام اف

ودتـوؿضوت، ب جعال افعومل حقفف حوؾاًل  ،ؾلحؼقتفؿ ذم اخلالؾي، وافظؾؿ افذي حلؼ هبؿ

 وٓ بد مـ مقاجفي ذفؽ بوفػعؾ. وهق مو يدظق إفقف ذم ؿؿي اكػعوفف. 

فؽـ هذا احلضقر ادتؼؾص ٓ  وكسبق   اصـرً ؿ احضقرً  صـلافـجو ضـروؿد ح  

ف. ويبدو افشوظر تاع، وافؽشػ ظـ رؤيي افشوظر، ورؤيصـريؾغل أمهقتف ذم تؽثقػ اف

ؿي بغ مؼقفي احلزن ذم ادشفد إول، ظـ ادشفد إول. ؾثؿي مػور وسـقكػ وخمتؾػً 

 ، ومو يتػرع ظـفو ذم ادشفد افثوذ. صـرومؼقفي افـ

ـوؿص ادعرؾي، افـعَّ ادعرؾي أموم أخر  صـلويبدو افشوظر مقازكًي بوفـجو  

دة صـقوتبدو شؾطتف أظذ مـ شؾطي أخر خالف ادشفد إول. ؾؾقسً هذه افؼ

افشوظر إػ افقؿقف ذم ادجتؿع مع أن فف حرـي يرتد إػ افذات. فؼد شعك  وخطوبً 

مضودة حلرـتف، تتؿثؾ ذم رؽبتف ذم آحتػوظ بوفدمهوء. وتدؾعـو هذه ادػورؿي ذم 

 اهلدف إػ احلديٌ ظـ ادػورؿي، وؿراءة افشوظر كػَسف بدٓفي أخر. 

 ادفارقة وقراءة الذات بداللة اآلخر  -5-4  

خر؛ ٕهنو تدرك أهنو فقسً وحقدة ذم هذه اك أصـرتريد افذات افشوظرة إ   

ظذ حريي افذات، وؿد يػورق افشوظر  وادعرـي اجلديدة. وؿد يؽقن أخر ضوؽطً 

؛ إذ يعـل مصطؾح ادػورؿي افتظوهر، وآدظوء بغر (04)وأخر، وؿد يػورق ذاتف أيًض 

                                                           

وشقؾي فػظقي أو ؾعؾقي يعـز هبـو افؽوتـى ظــ معــك آخـر مــوؿض »اكظر: جقن موـقيـ: ادػورؿي افدرامقي  (04)

اددفقل مع مدفقل افتقريي ذم ظؾـؿ  فؾؿعـك افظوهري افذي تػفؿف بعض افشخصقوت. ومـ هـو ؿد يتشوبؽ

مقؿـػ ذم مرسـحقي يشـسك ؾقـف   Dramatic Ironyافبـديع، وفؽــفم ٓ يتطوبؼـون. وادػورؿـي افدرامقـي 
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اع بغ افذات صـراحلؼقؼي. ؾفل أشؾقب مراوؽي، وحقؾي ـالمقي تظِفر جدل اف

 وأخر، وتمدي إػ اتصول بؤخر هبدف إحداث تلثر ؾقف. 

وراء  وفؼد أطفر افشوظر ؿبقفف بســ ادجتؿع، وؿبَؾ بوٓبتعود ظـ افدمهوء شعقً   

، فؽـف يػورق هذا ادقؿػ حغ تبؼك افدمهوء أمـقي تعّرش ذم ؿؾبف، شـلوسـقمبدئف اف

 ؿؾ رؤيي مػورؿي فرؤيتف. افذي حي صـلوحغ يـظر إػ افقاؿع، ويستعد دقاجفي افـجو

وتؼقم مػورؿي رؤيي افشوظر ظذ أشوس افتضود بغ ثؼوؾتغ: ثؼوؾي افذات   

افشوظرة، وثؼوؾي ادجتؿع. ؾقصقغ مػورؿتف بضؿر ادػرد؛ ٕكف أراد آكتصور فـسؼف 

ٓ يـووئف ؾقف أحد. وهق  شـلوسـقفػريؼف اف . ؾفق يريد مستؼباًل صـلاخلوص أموم افـجو

وشي. سـقي افتل ازدمحً بؿشؽالت افشـقوسـقفقس افقحقد ذم افسوحي افيعرف أكف 

اع صـرؾال يستطقع أن حيّقل هذه افرؤيي إػ رؽبي تعؿ ادجتؿع، ؾلبؼوهو ذم دائرة 

 ي. شـقوسـقافذات، وهق يؼصد افػ ي اف

ك افصوحى رؽبي مـف ذم اظساف جمتؿعف صـرأمو ذم ادشفد إول ؾؼد أ  

 بؿشؽؾتف. 

ــؾ خؾــقع هــؾ ـٍ  تلمَّ  تــرى مـــ طعــوئ

 

 ؾــــقَق إضــــونِ  
ِ
ؾـــــ بوفعؾقــــوء  حتؿَّ

بـقي احلقار افبالؽقي يتعورض مع إكؿقذج افثؼوذم  ذمإن مو ؿدمف افشوظر  

افسوئد. ؾبقضي افـعوم، واهلجّػون ادرتوظون أمقر تضؿر مػورؿي درامقي تتؿثؾ بوفرؽبي 

                                                                                                                                              

مـع افظـروف  وادمفػ مع مجفقره ذم معرؾي مو دمفؾف صخصقي مو مـ حؼقؼي، وتتكف بطريؼي ٓ تتػـؼ متوًمـ

كتقؿع مـف أن تؽـقن ؾقـف افـتقجـي احلؼقؼقـي  و ضقوتف، أو كؼقل صق ً افؼوئؿي أو تتقؿع مـ افؼدر خالف مو  ب ف ذم

اكظـر: د. إبـراهقؿ محـودة: د. ت، معجـؿ ادصـطؾحوت افدرامقـي  «ووفؽـ حيدث أن تلا افـتقجي ظؽسقي متومً 

فؾؿعـك اخلػـل بـؾ هـق  ووأطـ أن ادعـك افظوهري فقس مـوؿًض  207وادرسحقي، دار ادعورف، افؼوهرة، ص

   مضود فف.
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(03)ذم واؿع خمتؾػ. ويستؿر افتقتر افدرامل
 

. ؾؼد ظاله صـلاظف مع افـجوصـرمع 

تقتر صديد بغ زمـ يعقشف، وزمـ مضود يريد ظقدتف. وؿد شبؼ أن مّر بؾحظي 

حوشؿي وجَى أن يؼرر ؾقفو مو يػعؾف بعد أن توهً طعوئـف ذم متوهوت افصحراء،  

، ؾؼرر ضـرإػ احلو، ومشوظر تشده ضـلوبعد أن تـوزظتف مشوظر تشده إػ ادو

 ضـلػورؿي تتؿثؾ  ذم أن ؿؾبف احتػظ بودومع أن اد ضـرذم احلو فِ آحتػوظ بؿؽوكِ 

 بقصػف ذـرى ذم ؿؾبف، فؽـ افرؽبي ذم حتؼؼفو تظؾ ؿوئؿي. 

 ؾعؾ إمر إػ حدوث تقتر ذم شـرإؾعول؛ إذ ي ذموؿد بدا افتقتر افدرامل   

افدرامل ظذ مستقى  اجلوكىذات افشوظر، وهق إمر افذي يدظق إػ افتسوؤل ظـ 

 اخلطوب افشعري. 

 اما احلركة والثبات عذ مستوى اخلطاب در -6

 احلوار واحلوارية  -6-1

تؼقم افؾغي ذم هذا افـص ظذ افبـوء احلقاري مع أن صقت افشوظر هق   

وإن ـون هذا  «أكً »ورة وجقد افـضـربوف ضـليؼت «إكو»افطوؽل. فؽـ وجقد افـ

مع أكف مغقى بػعؾ  ذم هذا افـص  «آخر»وافـ «أكو». ؾثؿي حقار بغ افـوؽوئبً  «أكً»افـ

 ؿصدّي مـ ؿبؾ ادبدع ذم بعض ادقاضع.  

وت صـقفؼد تشؽؾً فغي افشوظر بم يـوشى مقؿػف آكػعو . وٓ يتؿ افتؼوء افشخ  

وفثـوئقي افتؼوبؾقي افتل حؽؿً افـص ـؾف، ورؾعً درجي افتقتر احلقاري. بإٓ  ودرامق  

ٕحد ضرذم  او. وهل متثؾ اكحقوزً دة ـؾفصـقاع ذم افؼصـرؾوفتؼوبؾ بغ مقؿػغ جقهر اف

                                                           

يعّرف بلكف افؾحظي افتل تبدأ ؾقفو احلرـي ذروهتو. اكظر: د. إبـراهقؿ محـودة، معجـؿ ادصـطؾحوت افدرامقـي  (03)

 .385وادرسحقي، ص 
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، ووطقػتفو (02)طرة اجلؿؾ افػعؾقيشـقد ظذ افتجريد بسبى سـقافتؼوبؾ. وؿد تغؾى افتج

تشؽً  »وحؼؾ اإلدراك  «أبقـل ديور احلل »افدرامقي، وتعدد حؼقهلو: حؼؾ افؽقـقكي

وع ضـقوحؼؾ اف «ؾؼؾ فؾحمس يسك افػخر»وحؼؾ افغويي  «ببعض افطرف حتك ؾفؿتف

  .«ى إٓ ظؼبي افدبرانسـربحـ مل يســ مـ فقؾي افوأص»
د بطريؼي ترؾع درجي افتقتر سـقأمو افتجريد ؾقتؿثؾ ذم ادصودر، وهق يقاجف افتج

 اع، ويزيده. صـرافدرامل افذي حيػز اف

وتبدو ؿؿي افتصودم افؾغقي ذم بـقي افتؼوبؾ وادػورؿي داخؾ احلقار. ؾثؿي   

ادجتؿع اجلديد، و ، وافشوظررضـاحلوو ضـلوواد تصودم بغ افداخؾ واخلورج،

. وُتشّد هذه افتؼوبالت إػ تؼوبؾ مرـزي وشـقوشـقو وأخر ادختؾػ ؿبؾق  و روافشوظ

 ذم مـوضؼ اخلطوب ادختؾػي.  شـرجيؿعفو؛ فتـت

ذم تصوظد احلدث مع أن افشوظر ؿدم أؾؽوره بتؼـقي  -إذن –يسفؿ احلقار   

خمتؾػي  ػ افدرامقي. وفقٓ أن افطرؾغ حيؿالن ؿقًم افصقت افقاحد ذم ـثر مـ ادقاؿ

ًٓ  وؾلي  »دو حتوورا.   ـوكً تقابع احلقار إشؾقبقي، وافشوظريي، واجلمفقي ظومي ؾنكف أو

ي، صـقب مـ افػعؾ افذي يـشئ تضورب صتك ؿقى افعومل افدرامل افشخضـر

  .(01)«وآجتمظقي، وإخالؿقي...

ع إػ ؾعؾ. ومو يؿقز هذا احلقار أكف ظذ ادستقى احلقار ؾعؾ مؾػقظ، ٓ إرجو  

                                                           

، 3552(د. حمؿــد ظبــد ادطؾــى، ؿــراءات أشــؾقبقي ذم افشــعر احلــديٌ، اهلق ــي ادكــيي افعومــي فؾؽتــوب، 02)

 .ومو بعدهو 344ص

، ترمجي رئقػ ـرم، ادرـز افثؼوذم افعر ، افدار افبقضوء، شـقؿقوء  3وافدرامو، طـر إيالم: شقؿقوء ادرسح  (01)

 .202ص  ،3552ادرسح وافدرامو، 
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تتجذَّ فؽـف ذم افـسؼ ادضؿر يعز ظـ مشؽؾي ظومي  ،افظوهري تعبر ظـ مشؽؾي خوصي

مع  جعؾ ادتؾؼل مـسجًم  وة ذاتقي فؾشوظر ُبـل بـوء درامق  شـروهؿ افقاؿع. ؾم يبدو  ذم

ـً  واحلدث، ومتعوضػً   احلضقر وافغقوب فديف. ادسوؾي بغ  ومع افشوظر، ومدر

فؼد بدأت افذروة افدرامقي افثوكقي مع بدايي ادشفد افثوذ حغ اكتفً افذروة   

كًافدرامقي إوػ،  هلو. وؿد وجف افشوظر احلقار إػ افديور ذم إبقوت  امتفقدً  وـقَّ

افثالثي إوػ، وهق حقار يـدرج ضؿـ احلقار افداخع؛ ذفؽ ٕن افطرف أخر ٓ 

 . فؽـ دؽوكتف افعوفقي فدى افشوظر أكسـف، وخوضبف. يعل

ــــــُبعونِ   أٓ يــــــو ديــــــوَر احلــــــل  بوفسَّ

 

 أمــــــّؾ ظؾقفــــــو بــــــوفبذ ادؾــــــقان 

ـــو  ـــوَر احلـــل  ٓ هجـــَر بقــ ـــل دي  أبقـ

 

ـــــ احلــــدثون  ـّ روظــــوٍت م ــــ  وفؽ

فؽـ هذا احلقار جعؾ افشوظر يـؽػئ  وخورجق   اويبدو فؾؿتؾؼل أن ثؿي حقارً    

فذات افشوظرة هل ادرِشؾ، وهل ادرَشؾ إفقف احلؼقؼل. وهذا احلقار مع ظذ ذاتف. ؾو

ادؽون هق افذي حدد ٓحؼ إحداث. ؾؼد خرج مـ مـوجوة ادؽون إػ احلديٌ ظـ 

 سـلاع افـػصـرمشؽؾتف ذم طؾ افدظقة اجلديدة مع افدمهوء، وأخرج كػسف مـ اف

مـ وحدة افذات إػ  بوٓكدؽوم ذم ادجتؿع، ؾظفرت افدرامو حغ خرج افشوظر

 احلقار مع افقاؿع. 

ي مـذ افبقً إول، ؾحوور افشوظر سـقفؼد ـشػً هذه ادـوجوة أزمتف افـػ  

افػضوء ادحقط بف بصؿً؛ وذفؽ فقثر أش ؾي وجقد، ويقفدهو مـ احلقار. وهذا مو 

ـً  وجيعؾ ادتؾؼل متؾػظً  ذم اخلطوب افشعري. أمو احلقار افذي صوؽف ظذ فسون  ومشور

ـْ صـعف، وهق افذي أراد أن حيّؿؾ هذه افشخ ،فبِ وصوحِ  فدمهوءا ه وت هذصـقؾفق َم
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، وهذا مو يصّعد افـزظي افدرامقي. ؾؾؽؾقفم ؾقف إؾؽور. ؾؼد صقر رؽبي افدمهوء

خؾقع هؾ ترى  صـرتب»افرؽبي كػسفو. وافصوحى افذي  وضبف صقرة مستـسخي ظـف 

 افظعوئـ، شـرافشوظر بلموــ  صـربغ تب . ؾػل هذه ادسوءفي تـوؿض ـبر«مـ طعوئـ

افظعوئـ؛ ٕكف  صـروافتعؿقي ادؼصقدة مـ ؿبؾف. ؾفق ذم حوجي إػ مـ يسوظده ظذ تب

 متقتر، وؽر ؿودر بؿػرده ظذ متوبعي إمقر. 

هق مقدان مقاجفي  ووإذا مو اكطؾؼـو مـ ؾؽرة أن افتػوظؾ افؼق  مفم ـون ودي    

رض ذاتف، وتلـقد افقجف اإلجيو  فف وجدكو أن افدمهوء يسعك ادتؽؾؿ ؾقفو إػ ؾ

افدور  ضريؼـ ظؾؼدم ؾؽرتف  «أٓ تؾجون »أرادت مقاجفتف بؼبقفف، واشتؽوكتف: 

ؾـجد أن فف شؾطي ظذ خموَضبف،  صـلافذي ؿومً بف افدمهوء. أمو ذم حديثف مع افـجو

 أحدمهو. ، وهيقؿـ آشتعالء ظذ خطوب اواحدً  وؾال يؾتزم افطرؾون مقؿػً 

اع ذروتف ذم افصقت افقاحد ادقؽؾ ذم افقحشي ذم وصػ حوفف صـرويبؾغ اف  

ؾ حقاريي مع صوحى متخقؾ. فؽـ هذا افػعؾ ٓ صـقاحلزيـي، واشتحضور تػو

يقؿػ افشعقر بوفغربي بؾ يـؽػئ افصقت ظذ ظذابف، ويؽقن خروجف مـ هذا 

 اع اخلورج. صـر اع افداخؾ إػصـرافعذاب بػعؾف هق، وبنرادتف، ؾقـتؼؾ مـ 

وثو يؼقي افبعد افدرامل ذم هذا افـص أن افشوظر مل يستغرق ذم إوصوف   

أن وصػ  واحلقار بـقظقف. ؾؼد بدا واضحً  ذمبوفؼدر افذي ظويـ ؾقف دمؾقوت افذات 

ظتغ إن هق إٓ دمُؾ واضح حلول افؼؾؼ افذي اظساه. أمو وصػ هق ي سـرافـعومتغ اد

 افؾقن إمحر ؾفم متفقد فؾدخقل ذم جق احلرب ذم ادشفد افظعوئـ، وافسـقز ظذ

ط افتػوظؾ افدرامل ذم شـقافثوذ. وبذفؽ طفرت وطقػي افصقر افبالؽقي ذم تـ

 متسؿي بوفتضود.  ااخلطوب افقصػل ادتضؿـ صقرً 
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ديي؛ بسبى تـومل افػعؾقي سـروؿد جـح افـص ذم ـثر مـ ادقاضع إػ اف  

ؾؼؾ، أبقـل، أٓ » وقار بـقظقف. ـم أن اإلكشوء ؿد بدا جؾق  فؾحوؾز داخؾ احل وحتريؽً 

ؾ، ؾفؾ يبؾغـّل... ؛ ٕكف أراد أن يثر أش ؾي وجقد. وفعؾـو كالحظ أن «تؾجون ، تلمَّ

 ديي مؾحؿقي. شـرـثرة ورود أحرف افعطػ تضػل ظذ افـص صػي 

يودة فؼد تـقظً افضمئر، واشتست وراء ضمئر ُأخر. ؾؽقػ أدت وطقػتفو ذم ز

 افتقتر افدرامل  

 الضامئر ولعبة الظهور والتخفي -6-2

؛ إذ يبدأ ادشفد «كحـ»وافـ «أكً»وافـ «هق»وافـ «أكو »تتعدد افضمئر بغ افـ 

ذم  وظـ افؼديؿ، مـدجمً  مـػصاًل  ؾقفافثوذ بػعؾ أمر صديد افؾفجي، يبدو افشوظر 

تظفر تؼـقي افصقت، وتزز  ؛ فذاصـلاجلديد. فؽـ احلقار ٓ يؼػز بغ افشوظر وافـجو

وطقػي افضمئر ذم بـوء افـص؛ إذ كؽقن أموم وطقػي تقاصؾ مع ادخوضى، وادتؽؾؿ، 

ه دبشعره، وزظزظتف ظـ مقؿػف بؿػر صـلوافغوئى. ؾال هيدف متقؿ إػ إخوؾي افـجو

أخر، يؼرر ؾقفو تػقؿف وؿقمف وؾريؼف  شـلوسـقبؾ يقجف رشوفي إػ افطرف اف

ؾتظفر  «كحـ»أمو افـ «وأكتؿ مجقعً »افـ «أكً»ادعرـي. ؾقخػل افـؿبؾ بدء  شـلوسـقاف

 مـ أكو افشوظر. 

 وت تػّعؾ احلدث افدرامل: صـقوحتقؾ افضمئر ظذ صخ  

 تشّؽً بـبعِض افطـرِف حتـك ؾفؿُتـف

 

ــــػتون  ــــف افش ــــً ب ــــو ؾوَه ــــوًء وم  حق

 

 

 . وفم معً سـقذم كػ اؾؾؾضؿر ادؼوبؾ وطقػي دمعؾ افتقتر متصوظدً 

، و ػل هذا افضؿر امـ أـثر ؿرائـ افتخوضى تقاترً  «أكً»ضؿر ويعّد   

، يسعك إػ زظزظي أخر وفذات ادبدظي، ؾقبدو افشوظر حموج  افؼقؿ افتل كسبً إػ ا
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 وِحَؽؿق   وظـ مقؿػف، وافتلثر ؾقف. وفعؾ وجقد اإلكشوء، واجلؿؾ افتل أخذت ضوبعً 

 ظذ ذفؽ.  يؼقمون دفقاًل  «ؾقق ـؾ يمن وبـك افؾمم بقتً »

افضؿريـ  «أكً»، و ػل افضؿر «هق»وراءه افضؿر  «أكو»و ػل افضؿر   

(00)أخريـ، وجيعؾفم ذم اتصول دائؿ
 

ؾؤخر يسؽـ ذم ذواتـو بوفؼدر افذي كسؽـ 

ؾقف ذم ذوات أخريـ. ويتعغ ظذ ذفؽ أٓ وجقد فذاتقي افشوظر إٓ مؼوبؾ ذاتقي 

 افغوئى أوهؿ بودقضقظقي، فؽـف ذم احلؼقؼي هق أخر. ؾحغ كظؿ افشوظر بضؿر

 ي: صـقافػوظؾ، وهق افذي أوجد ادقؿػ، وكسى افػعؾ إػ افشخ

، تشؽً ببعض وي ؿوفً   وؿوفً فصوحبل، ؾؼول أراهو بغ تزاك مقهـً شـقظ»

  «افطرف حتك ؾفؿتف..
 «أكو»، أو هق دمووز فؾـ(02)«أكو»وجف مـ وجقه ضؿر افـ «أكً»إن ضؿر افـ  

ت اجلمظي بآموهلو ذم ضـر، ؾحضـرإػ ؾضوء مستؼبع حيؼؼ مو ظجز ظـ حتؼقؼف ذم احلو

 افصقت افػردي. 

افـص ـؾف؛ فذا يظفر ظذ ادستقى  تضوظقػذم  وافدرامل مبثقثً  اجلوكىويبدو   

 ي فؾؿبدع. سـقافـػ ؛ ٕن اإليؼوع يتقازى واحلوُل واإليؼوظل أيًض 

 اإليقاع ودراما احلركة والثبات-6-3

دتف ظذ روي افـقن ادؽسقرة، وحرف افـقن مـ إصقات صـقبـك افشوظر ؿ  

                                                           

، تر: ؾريد أكطقكققس، مـشقرات ظقيدات، شؾسـؾي زدذ 3مقشول بقتقر: بحقث ذم افروايي اجلديدة، ط (00)

 .342ص ، 3572، ظؾًم 

ًٓ ومقشيرى  (02) حقار، أي أكـف ٓ يؿؽــ أن يصـدر ظــ صخصـقي مـػـردة. وــؾ  ل بقتقر أن ـؾ ـالم هق أو

ـالم  مسؿقع  يػرض وجقد صخصقي متؽؾؿ وخموضى. اكظر: مقشقؾ بقتقر، بحـقث ذم افروايـي اجلديـدة، 

 .75، ص 
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(02)، واجلفر، وإكػقيعِ قْ افتل متتوز بوفقضقح افسؿعل، وادَ 
 

ويعـل افتحؾقؾ افسوبؼ أن 

ك أخريـ هبو، ٓ أن شـرحرف افـقن حرف أراد افشوظر مـف أن جيفر بؿشؽؾتف، وي

ـقن صقت ركقـل أكػل هيتز فدى كطؼف واحد مـ يتغـك هبو بقـف وبغ كػسف. ـم أن اف

أو أـثر. ويتعغ ظذ ذفؽ أن روي افـقن  -(08)افتجقيػ إكػل -دموويػ افركغ

ادؽسقرة حرف متحرك يلبك افثبوت، وافسؽقن. ويتطؾى افـص افذي يؼقم ظذ 

ذا تردد ظول. ؾقتؽرر هذا  اجمفقرً  واع، وافتؼوبؾ بغ حوفغ، أو مقؿػغ صقتً صـراف

فركغ ذم هنويي ـؾ بقً، وـلن افشوظر مل يسؿح فؾسؽقن افذي يـطقي ظؾقف بعض ا

 ه بتعوؿى روي افـقن بغـّتفو افصودحي احلزيـي. سـرأجزاء افبقً بوٓشتؿرار، ؾقؽ

ذم أن كػسف؛ إذ  تتؿ  ووافروي حرف متحرك، فؽـف يؿثؾ حرـي، ووؿقؾً   

، اي كؼطي ارتؽوز كغؿقي، تسك أثرً افبقً بف، ويـتؼؾ مـ بقً إػ آخر، ؾتغدو افؼوؾق

ي مع أول بقً؛ سـقي افتوفقي. وؿد بدأت هذه احلرـي افـػسـقوتقجف احلرـي افـػ

 فتقتر مبدظفو. 

دة صـقويتحؼؼ اإليؼوع افدرامل مـ افقؿوئع ادتتوفقي ادتحرـي، وادتصودمي. ؾوفؼ  

 ء مقضقظل. ي أدت إػ خروج افشوظر مـ صقتف افغـوئل إػ ؾضوسـقجمؿقع مقاؿػ كػ

وؿد اظتؿد افشوظر ظذ افبحر افطقيؾ، وهق بحر تتموج ؾقف احلرـي، وافسؽقن.   

ومـ ادعفقد أن افبحر افشعري ؿقد، فؽـ فؾشوظر حريي داخؾ هذا افؼقد، ؾؾف أن 

تف افؼؾؼي، وادتحػزة. سـقُيظفر كػ يشّؽؾ تػعقالتف ضؿـ هذا افؼقد افقزذ تشؽقاًل 

أمو ظدد افسؽـوت ، حرـي 530د احلرـوت ذم افـص ـؾف وبعؿؾقي حسوبقي كجد أن ظد

                                                           

   .327ص ، 3583، دار ادعورف، افؼوهرة، 2بؼ ـمل: ظؾؿ افؾغي افعوم وإصقات، ط (02)

 .02-03ص ، 3572، ظمن، دار افػالح، 3قيي، طحمؿد اخلق : إصقات افؾغ (08)
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/، 4إػ ؾعقُل // 4/4مو حقل افشوظر ؾعقفـ // ا. ؾؽثرً وشؽقكً  082ؾؼد بؾغ 

/ ، أومػوظقؾـ 4//، أو ؾعقُل //4إػ مػوظُؾ // 4/4/4ومػوظقؾـ //

متقثبي ثو يعـل أن افسؽقن إػ حرـي  امتجووزً ، 4//4إػ مػوظؾـ // 4/4/4//

ي افشوظر افتل تلبك سـقؿد تػقؿً ظذ افثبوت. وذم هذا اجلوكى إطفور فـػ احلرـي

 ي. سـقافؼقد، وتسعك إػ احلرـي ذم ادؽون، واحلرـي ذم افزمون، واحلرـي افـػ

إػ احلرـي افتل تظفر ظذ مستقى اإليؼوع افدرامل  -إذن–دة صـقمتقؾ افؼ  

ؼل تشؽقؾ شـقوظف ادقافذي يغّؾى احلرـي، وظذ مستقى افروي ادؽسقر. ؾنيؼ

ف مسوره. شـقمق ـف، وتقج   ؼل حققي؛ ٕن احلرـي مقجقدة داخؾ ؿقد اإليؼوع، حتر 

دة ظذ مستقى ادضؿقن حغ صـقافدرامل ذم هذه افؼ اجلوكى: دمذ اوأخرً   

اع مع افزمون، إػ صـر، إػ سـلاع كػصـرف ادختؾػي مـ وُجفاع بلصـرؿدم افشوظر اف

. وؿد وشـقوشـقاع مع ادختؾػ صـرؿ افتل حتؽؿ ادؽون، إػ اع مع افتحقل ذم افؼقصـر

ف؛ إذ دمؾً رؤيتون ت تقجقف زاويي رؤيي ادبدع، ورؤيدمؾً أمهقي ادقؿػ افدرامل ذم

معفو، ورؤيي تتعؾؼ بودشؽالت  ضـلخمتؾػتون: رؤيي تتعؾؼ بوفدمهوء واحلـغ إػ ادو

 ادتـوزظغ.   ه، واكخراضف إػ جوكى أحد افػريؼغصـري ذم ظشـقوسـقاف

دتف حغ أضػك ظؾقفو صـقحوجز افغـوئقي ذم ؿ سـرفؼد متؽـ افشوظر مـ ـ  

وت، وافزمون، صـقاع، وافذروة، واحلؾ، وتؼديؿ افشخصـردرامقي متثؾً ذم اف َأْوُجًفو

 . ودرامق   وادؽون تؼديًم 

 ة ــــامتـخ -7

وؿد بدأ هذا  افدرامل ادبثقث داخؾ افغـوئقي. اجلوكىدة بتغؾغؾ صـقتتسؿ افؼ  

، بوفقضقح مـ افبقً إول حغ حوور افشوظر ادؽون افذي ـون آهاًل  اجلوكى
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ؾخرج مـ وحدة افذات إػ حقار افقاؿع. ؾوفدرامقي ارتؼوء مـ افذاتقي إػ افتعبر 

 إظؿ. ويؿؽـ أن كسجؾ مجؾي مـ افـتوئٍ افتل خرج هبو هذا افبحٌ: 

ذم  يفذا أخذت افرؤيؾقم بعد؛  ؾوظاًل دتف، صـقذم بدايي ؿ بدا افشوظر مـػعاًل 

 ذم ادشفد افثوذ.  واؾق  شـراشت و، وضوبعً ضـلإػ ادو واكؽػوئق   وادشفد إول ضوبعً 

، وتصدظً ذم صـلذم إضور ظالؿتف بوفـجو ضـرتعوطؿً ذات افشوظر ذم احلو

 ذم إضور ظالؿتف بوفدمهوء.  ضـلادو

فػؼدان افدمهوء،  شـكرحؾي إاع: مصـرمر افشوظر بؿراحؾ أربع مـ افتقتر واف

ومرحؾي افشعقر بػداحي افتؼؾى افزمـل وافتحقل ادؽوذ، ومرحؾي افسعل وراء 

 افدمهوء وافػشؾ افذي مـل بف، ومرحؾي افعؿؾ فؾخروج مـ إزمي. 

 شـلوسـقاع افصـرفؽـف رأى أن اف شـلوسـقافشوظر فؼبقؾتف، ودقؿػف اف صـراكت

 إوشع.  شـلوسـقاع افصـرؼ إػ افضـقفاع افؼبع اصـرأوشع، ؾؼد اكطؾؼ مـ اف

بدأ افػعؾ افدرامل بتحديد افزمون وادؽون ذم افبقً إول. وؿد دخؾ ادؽون 

بزموكف. أمو رؤيتف ؾؼد دخؾً ذم  ضـلودؽون ادوببزموكف ذم ظالؿي ضديي  ضـراحلو

 دة. صـقف. وهذا مو ؾجر احلدث افدرامل مـ بدايي افؼترؤيبظالؿي ضديي 

رامل ذم ذروات بدأ احلدث هبو، ثؿ اكتؼؾ إػ ذروة أخرى افد اجلوكىدمسد 

بغ إرادتغ ـؾ مـفم حتوول  ودرامق   واظً صـرأظؼبفو حلظوت تلمؾ؛ ذفؽ ٕن ثؿي 

 هزيؿي إخرى. 

 صقرة إكو دمّؾ فصقرة أخر؛ إذ يسفؿ ادتخقؾ ذم بـوء صقرة أخر. 

وظر إػ افتخػل، وفعبي اخلطوب افدرامل ظذ ؿؾؼ معرذم. وؿد جلل افش ؿِ ـِ يَ 

 آخر، وجعؾ افضمئر ذم اتصول دائؿ.  اافضمئر، ؾلخػك افضؿر وراءه ضؿرً 
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، ترمجي رئقػ ـرم، ادرـز افثؼوذم افعر ،  3ح وافدرامو، طسـرؿقوء ادشـقإيالم، ـر:  -

 .م3552 افدار افبقضوء،

فبوب افعرب، حتؼقؼ:  : خزاكي إدب وفىهـ3451ي، ظبد افؼودر بـ ظؿر: ت: افبغداد -

 ه.3255، ظبد افسالم هورون، ضبع بقٓق

، تر: ؾريد أكطقكققس، مـشقرات 3بقتقر، مقشول: بحقث ذم افروايي اجلديدة، ط -

 . شؾسؾي زدذ ظؾًم  ، 3572ظقيدات،

هـ: ضبؼوت ؾحقل افشعراء، حتؼقؼ: 213اجلؿحل، أبق ظبد اهلل، حمؿد بـ شاّلم: ت: -

 .3522  ،ورف، افؼوهرةحمؿقد صوـر، دار ادع

هـ: ــك افشعراء ومـ ؽؾبً ــقتف ظذ اشؿف، 202ابـ حبقى، أبق جعػر، حمؿد: ت:  -

 .3522، افؼوهرةشـرادجؿقظي افسودشي مـ كقادر ادخطقضوت، جلـي افتلفقػ وافسمجي وافـ

ابـ حبقى، أبق جعػر حمؿد: ادحّز، حتؼقؼ: إيؾزة فقختـ، ضبع ادؽتى افتجوري،  -

  .م3502،تبرو

حقي، دار ادعورف، سـرمحودة، د. إبراهقؿ : د. ت، معجؿ ادصطؾحوت افدرامقي واد -

 .افؼوهرة

، شـريي افعودقي فؾـصـرـي ادشـرمحدي، د. حمؿد إبراهقؿ: كظريي افدرامو اإلؽريؼقي، اف -

 م.3550 ،ون صـرمؽتبي فبـون كو

 .3557يي افعومي فؾؽتوبصـرمحقدة، د. ظبد افعزيز: افبـوء افدرامل، اهلق ي اد -

 .3572،، ظمن، دار افػالح3اخلق ، حمؿد: إصقات افؾغقيي، ط -

هـ: افشعر وافشعراء، حتؼقؼ: أمحد 282افديـقري، ظبد اهلل بـ مسؾؿ بـ ؿتقبي: ت:  -

 .3524- 3500، صوـر، دار إحقوء افؽتى افعربقي
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يي افعومي صـر، اهلق ي ادظبد ادطؾى، د. حمؿد،  ؿراءات أشؾقبقي ذم افشعر احلديٌ -

 م.3552فؾؽتوب، 

هـ: اإلصوبي ذم متققز افصحوبي، 722ق افػضؾ بـ حجر: ت: بافعسؼالذ، صفوب افديـ أ -

 .هـ3127، ضبع افؼوهرة

 م.3583 ،، دار ادعورف، افؼوهرة2: ظؾؿ افؾغي افعوم وإصقات، طشـرـمل، ب -

ظزة حسـ، وزارة افثؼوؾي واإلرصود افؼقمل، افديقان، حتؼقؼ: د.  ابـ مؼبؾ، متقؿ بـ ُأّ : -

 م.3522 ،مطبقظوت مديريي إحقوء افساث افؼديؿ، دمشؼ

 

         


