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 درامية الرمز في شعر ابن الفارض

 نفيدة دمحم عبد الفتاح 

 لمبشات بالقاىخةكمية الجراسات اإلسالمية كالعخبية  مجرس بقدع األدب كالشقج
 :سمخص ال

تختكد ىحه الجراسة في مشيجيا عمى تأمل الخمد بػصفو نقصة التقاء بيغ 
الكذف عغ فاعمية السكػف الجرامي في الجراما كالذعخ الرػفي، كتيجؼ إلى 

بث انساط الحخكة كالحيػية داخل الخمد الرػفي مسا يشعكذ عمى مزاعفة 
الؿيسة الجسالية لمشز ، كتتجو في شقيا التصبيقي إلى كاحج مغ أبخز شعخاء 
الرػؼية كىػ ابغ الفارض، مبيشة أثخ العشاصخ الجرامية في كدخ محجكدية 

ؿ الدج بيا في فزاءات ترصخب باألصػات الغشائية في الشز مغ خال
 كالذخريات كالرػر كالرخاع.

  - الحخكة كالحيػية - ابغ الفارض -شعخ –درامية الخمد: الكمسات السفتاحية
 الذعخ الرػفي
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Dramatic symbol in the poetry of the son of the mouse 

Nafisa Mohamed Abdel Fattah  

Teacher in the Department of Literature and Criticism, 

Faculty of Islamic and Arab Studies for Girls in Cairo 

Abstract 

This study focuses on the symbolic meditation as a 

meeting point between the drama and the mystic poetry. 

Ibn al-Farid, showing the impact of dramatic elements in 

breaking the limitations of lyricism in the text by throwing 

them in spaces full of voices, characters, images and 

conflict. 

Keywords: Dramatic Symbol - Poetry - Son of The 

Mouse - Movement and Vitality - Sufi Poetry 
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 كالقارغ مخجػ أف يشطخ إلى أدب الرػفي بخفق

 ، فيع يؤثخكف  السعاني،  كيديخكف  في  ضالؿ

 األذكاؽ، كقج تكػف المسحة مشيع  أصجؽ   شعخا

 .االحتخاؼ كأكفى معشى مغ ديػاف يشطسو أديب مغ أىل

 زكي مبارك

 مقدمة

إف حب الخالق جل كعال مجبػؿ بو الخمق كافة، إال أف استحزار ىحا 
الحب كاستطياره، كاالمتثاؿ لكل مػجباتو كالتمحذ بحاالتو، إنسا تفخد بو 

، كسصخكه نثخا كشعخا، السترػفة، فمقج ىامػا في مدالكو، كذاقػا مػاججه
فرار بابا إبجاعيا لع يشافديع ؼيو غيخىع، ككانت ليع ميدة أف أضيخكا بع 
يذعخ السحب، ككيف يكػف حالو حيغ تختخؽ شحرات الشػر عسق الخكح، 
كتالمذ ركعة القخب شغاؼ القمب، ككيف أصبحت حالة االتراؿ بالحزخة 

ا كحدنو لػيابيا، كحطخه اإلليية ىي معذػقة الرػفي،غخامو بيا كشػقو إليي
 : (1)عغ تجمياتيا ك فيػضاتيا، كقج يطيخ ذلظ جميا في قػؿ ابغ الفارض

 وما بين شهق واشتياق فشيت في     تهل بحظر أو تجل بحزرة

كرغع غدارة الجراسات التي قاربت الذعخ الرػفي، ال يداؿ مادة تغخؼ 
و كسسػ محتػاه، ال الباحثيغ بدخي العصاء عشج التأمل كالشطخ، لثخاء مزسػن

                                                           
 ، دار صادر ، بيخكت، لبشاف .49ابغ الفارض ديػانو ص (1)
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سيسا شعخ ابغ الفارض الحؼ استشفج ىحا المػف كل شاقاتو اإلبجاعية عمى 
 مجػ ديػاف  كامل. 

كال يديج القارغ عمى كثخة التقمب في جشباتو إال أف يذاىج عخائذ البياف 
تتيادػ في ىػادج فكخ سامق ك حذ رائق كمشصق حاذؽ .فممذعخ الرػفي 

التخاث الذعخؼ العخبي حيث يستدج ؼيو الحاتي تسيده كخرػصيتة بيغ ألػاف 
بالفكخؼ كالػججاني بالفمدفي كال يخفى ما في ذلظ مغ مفارقات تبعث عمى 

 الفزػؿ كالتأمل.

 كمزت ىحه الجراسة في مجسميا مختكدة عمى السحاكر التالية:

 الخمد في الذعخ الرػفي  -

 الجراما كعالقتيا بالخمد الرػفي  -

 العشاصخ الجرامية كأثخىا في شعخ ابغ الفارض الخمدؼ  -

 الحػار(  –الرخاع  –) السػقف  
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 الرمز يف الشعر الصويف

، كىػ أسمػب مغ (1)الخمد في أبدط مفاـيسو ىػ "شيء يسثل شيئا آخخ"
أساليب التعبيخ التي يمجأ فييا الذاعخ إلى اإليحاء كالتمسيح بجال مغ السباشخة 

بحلظ يتصمب ثشائية أحج شخفييا يمػح لألخخ السدتتخ غالبا، كالترخيح، كىػ 
ؼيكػف بحلظ السعبخ الحؼ يرل الطاىخ بالباشغ، كالحذ بالعقل، كالسادة 
بالخكح، كىحا ما يؤكجه تعخيف أدكنيذ لمخمد "فيػ قبل كل شيء معشى خفي 
ي كإيحاء ، إنو المغة التي تبجأ حيغ تشتيي لغة القريجة ، أك ىػ القريجة الت

تتكػف في كعيظ بعج قخاءة القريجة، إنو البخؽ الحؼ يتيح لمػعي أف يدتذف 
. (2) عالسا ال حجكد لو، لحلظ ىػ إضاءة لمػجػد لمؿيع كانجفاع نحػ الجػىخ"

كالذعخ نطاـ يعتسج الخمد كاإلشارة بػصفيا فػارؽ ضخكرية بيغ لغة الفغ 
ية فخيجة مغ كلغة العمع السػضػعية، فزال عغ أف الذعخ يعتسج معسار 

األلفاظ كل مشيا مػضػع كرمد في آف معا، فيػ" يعبخ عغ الفكخ كالذعػر 
 . (3)بصخيقة ال يسكغ الػصػؿ إلييا مغ خارج القريجة"

كتتجمى ؾيسة الخمد في تكثيف السعشى، كتحسيل األصػات كالحخكؼ 
كالتخاكيب شاقة مغ الفكخ السشفتح عمى فزاءات تأكيمية غيخ محجكدة، 
كيتختب عمى ذلظ أف يتحػؿ القارغ مغ مجخد متخقب إلى مشتج لمسعشى 

                                                           
 ،، السخكد الثقافي العخبي 1يدي، ط، تخجسة حدغ قب17إريظ فخـك ،المغة السشدية ص (1)

 ـ .1992بيخكت، لبشاف، 
 ـ.1972، 1، دار العػدة بيخكت لبشاف ط 161أدكنيذ ، زمغ الذعخ ص (2)
، ت عادؿ سالمة، دار السخيخ ، الخياض ، 253ريشيو كيميظ ، نطخية األدب ص (3)

 ـ1992
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كصانع لمفكخ أك مذارؾ، ؼيو ؼيعصيو فخصة إلكساؿ الرػرة أك تقػية 
 زيف إلييا مغ تػليج خيالو .العاشفة بسا ي

كعمى ذلظ فميذ مرادفة أف يجج الرػؼية في لغة الذعخ ميجانا رحبا لشقل 
تجخبتيع الفخيجة، الحتفائيا بصاقات الخمد كالتخييل، كقجرتيا عمى استيعاب 
قػة الباشغ كالسجاز، كنقل ما ال تقجر المغة العادية عمى نقمو، فيي مأخػذة 

يعانييا الرػفي كىي أحػاؿ يعجد التعبيخ السباشخ باألحػاؿ الخكحية التي 
عغ إدراكيا، فيي تعتسج الحجس كاإلشخاؽ كىي لغة تختمف عغ المغة الجيشية 
الذخعية، مغ حيث إف "ىحه في جػىخىا لغة فيع كإدراؾ كتقػيع، بيشسا األكلى 
لغة حب كشعػر، تقاؿ مشو صػر لكشو في ذاتو عري عمى القػؿ، ألنو 

  .(1)عقل كالسشصق، كبالتالي فيػ خارج حجكد الكالـ"خارج حجكد ال

كلقج صشع الرػؼية مغ خالؿ الخمد أبججية خاصة بيع ال تفيع عمى 
ضاىخىا، كإنسا مغ خالؿ التمػيح كاإلشارات التي تددحع بيا التخاكيب 
كالعبارات، مسا دفع العجيج مغ الباحثيغ لػضع معاجع تفدخ ىحه 

مغ يخيج فيع تجاربيع كلغتيع  الرػؼية أف السرصمحات، ككاف لداما عمى 
 يتعمع مفخداتيع كمرصمحاتيع .  

كثسة أسباب كثيخة كراء شيػع الخمد بيحه القػة في الذعخ الرػفي، لعل 
لحلظ قج نجج  (2)أبخزىا الخػؼ مغ بصر الحكاـ كججؿ الفقياء كشغب العامة

                                                           
 ـ.1995، بيخكت لبشاف 3، دار الداقي ، ط 24أدكنيذ ، الرػؼية كالدػريالية ص  (1)
 2، مجمة السػرد العخاؾية عجد 14ص شخاد الكبيدي ، مقجمة في الذعخ الرػفي  (2)

 ـ. 1971يشايخ 



 

2007 

 

يغشيو عغ ابغ الفارض يعػؿ في فيع تجخبتو االبجاعية عمى الحكؽ الحؼ 
 :(1)الترخيح ، كسا يفيع مغ قػلو

 كعشػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػالتمػيح يفيػػػػػػػػػػػػػػػع ذائػػػػػػػػػػػػػػػق
 بيػػا لػػع يػػبح مػػغ لػػع يػػبح دمػػو كفػػي اؿ

 

 غشػػػػػػػي عػػػػػػػغ الترػػػػػػػخيح لمستعشػػػػػػػت 
 إشػػػػػػارة معشػػػػػػى مػػػػػػا العبػػػػػػارة حػػػػػػجت

 

كقج يكػف الدبب ىػ عجدىع عغ إيجاد لغة لمحب اإلليي تدتقل عغ لغة 
القمػب إال بعج أف تكػف  الحب الحدية كل االستقالؿ فالحب اإلليي ال يغدك

قج انصبعت عميو آثار الحدية ؼيسزي الذاعخ إلى عالسو الخكحي كمعو مغ 
 .(2) عالع السادة أدكاتو كأخيمتو التي ىي عجتو في ترػيخ عالسو الججيج

كربسا أراد الرػؼية أف يؤسدػا لمترػؼ مشيجا مدتقال يعمي مغ شأف 
العبػدية كالتحقق مغ غاياتيا كسا الجانب الخكحي لمعبادة بعج استجالء معشي 

 : (3)يفيع مغ قػؿ ابغ الفارض

ػػػػػػمػؾ  قص عت ػػػػػػو    ككػػػػػػل  مقػػػػػػاـ عػػػػػػغ س 
 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػدةِ   ت يػػػػػػػػػػػػػػػػا بع  ق ق   ع بػِدي ػػػػػػػػػػػػػػػػةب ح 
 

كمغ ثع عسجكا إلى انتقاء مرصمحات خاصة بيع ال يفيسيا إال مغ عايغ     
أحػاليع كسا يفيع مغ قػؿ القذيخؼ " إف لكل شائفة مغ العمساء ألفاضا 
يدتعسمػنيا انفخدكا بيا عغ سػاىع، كتعيجكا بيا ألغخاض ليع، مغ تقخيبيع 

مى عمى السخاشبيغ بيا أك تدييل عمى أىل تمظ الرفة في الػقػؼ ع

                                                           
 ، دار صادر ، بيخكت، لبشاف .83ابغ الفارض ، ديػانو ص (1)
، دار 12عمي الخصيب ، اتجاىات األدب الرػفي بيغ الحالج كابغ عخبي ص (2)

 ـ .1984السعارؼ ، القاىخة ، 
 .66الجيػاف ص  (3)



 

 

2008 

معانييع بإشالقيا كىحه الصائفة يعشي الرػؼية يدتعسمػف ألفاضا ؼيسا قرجكا 
إلييا الكذف عغ معانييع ألنفديع، كاإلخفاء كالدتخ عمى مغ يبايشيع في 
شخيقتيع، لتكػف معاني ألفاضيع مدتبيسة عمى األجانب، غيخة مشيع عمى 

بشػع تكمف، أك أسخارىع أف تذيع في غيخ أىميا، إذ ليدت حقائقيع مجسػعة 
مجسػعة بزخب ترخؼ بل ىي معاف أكدعيا هللا تعالى قمػب قـػ 

 "    .(1)كاستخمز لحقائقيا أسخار قـػ

كجسمة القػؿ إف الذعخ الرػفي قج أصبح ثخيا بيحه الخمدية التي حخكت 
مزاميغ االيحاء كاإليساء كالعجكػ العاشؽية بػصفيا بجائل لشقل السذاعخ 

د صفة مراحبة لو كسا صار متصمبا رئيدا عمى كصار الخم (2)كاألفكار
أساس أف التجخبة الرػؼية بػصفيا مشيجا ركحيا كعقائجيا "تييب بفمدفة 

تشدع نحػ الغسػض كأف معخفة الرػفي أكسع مغ لغتو، فيػ  (3) "عخفانية
"يعالج شعػرا انفخاديا كيييع في عػالع ركحية كأجػاء كذؽية تزيق عشيا 

، فزال عغ أنو" ال يتحجث بمغة العقل بل بمغة (4)"مفخدات المغة العادية
الخكح كالباشغ كالسذاعخ الخؽية، ك أنو يعبخ عغ معاف عسيقة ال يسكغ أف 

                                                           
، تحقيق عبج الحميع  131ة القذيخية صىػ(  الخسال465أبػ القاسع القذيخؼ )ت  (1)

 ـ 1989محسػد ، دار الذعب، القاىخة ، 
، دار السعارؼ ، القاىخة  5دمحم فتػح أحسج ، الخمد كالخمدية في الذعخ السعاصخ ص (2)

 ـ.1977،
، كتاب 13،ص خشاثة بغ ىاشع ، الذعخ الرػفي البيغ الخؤية الفشية كالدياؽ العخفاني (3)

 ـ.2117ناشخكف بيخكت لبشاف 
مشى جسيات ، المغة في الخصاب الرػفي مغ غسػض السعشي إلى تعجدية التأكيل،  (4)

 ـ، 2115حػليات التخاث ، جامعة مدتغانع ، الجدائخ  45ص



 

2009 

 

،  كسا أنو يعالج مدائل يدتعري (1)يفيسيا العامة كال كثيخ مغ الخاصة"
عمى العقل غيخ السؤيج بالحكؽ أف يجركيا، كيدتعري عمى المغة غيخ 

 . (2)عغ أسخارىا الخمدية أف تفرح

  

                                                           
، مكتبة غخيب ، 184دمحم عبج السشعع خفاجي ،  األدب في التخاث الرػفي ص (1)

 القاىخة 
،  تحقيق أبػ العال  1،جػ 11ىػ،  فرػص الحكع ص638محيي الجيغ بغ عخبي ت  (2)

 عؽيفي، دار الكتاب العخبي ، بيخكت ، لبشاف 



 

 

2010 

 موضوع الرمز الصويف عند ابن الفارض

ججيخ بالػحكخ أف شػعخ ابػغ الفػارض قػج اتذػح بسعػالع ديشيػة كحزػارية خخجػت 
مػػػغ رحػػػع ذلػػػظ التيػػػار الػػػحؼ ضيػػػخ فػػػي القػػػخف الثػػػاني اليجػػػخؼ، بػصػػػفو تػجيػػػا 
معاكدا لسطاىخ التخؼ كاالنحالؿ األخالقػي الػحؼ سػاد فػي نيايػة ذلػظ القػخف، 

جاعيا مػازيػػػا لذػػػعخ الغػػػدؿ الرػػػخيح كالخسخيػػػات عمػػػى حػػػج قػػػػؿ ابػػػغ كلػنػػػا ابػػػ
خمػػجكف "لسػػا فذػػا اإلؾبػػاؿ عمػػى الػػجنيا فػػي القػػخف الثػػاني كمػػا بعػػجه كجػػشح الشػػاس 
إلػػى مخالصػػة الػػجنيا اخػػتز السقبمػػػف عمػػى العبػػادة باسػػع الرػػػؼية كالسترػػػفة 

فػػي . كىػػػ مػػغ ىػػحه الداكيػػة قػػج يمتقػػي (1)فرػػار العذػػق اإلليػػي ضػػاىخة تشػػافذ"
مػضػػػعو مػػع شػػعخ الدىػػج الػػحؼ ضيػػخت بػػػادره مػػع بجايػػة الػػجعػة اإلسػػالمية، 
كربسا أبعج مغ ذلػظ ألف الحيػاة الخكحيػة قػج ارتبصػت بطيػػر األديػاف جسيعيػا، 
غيػػخ أف الترػػػؼ قػػج اسػػتقل عػػغ اتجػػاه الدىػػج بػػالتحخر مػػغ فكػػخة الخػػػؼ مػػغ 

امػػػو الشػػػار أك الصسػػػع فػػػي الجشػػػة، كباالستخسػػػاؿ فػػػي كصػػػف شػػػعػر بػػػاششي قػ 
الحػب الخػالز تجػاه البػػارؼ جػل كعػال، الحػب السشػػده عػغ الغايػات ، فػال شػػ  
سػػػؼ التستػػع بمػػحة الػصػػل كالقػػخب، كمػػغ ثػػع يكػػػف الرػػجؽ ىػػػ الدػػسة األبػػخز 
لمذػػػعخ الرػػػػفي، كذلػػػظ مػػػا يؤكػػػجه د.زكػػػي مبػػػارؾ فػػػي تعخيفػػػو لمترػػػػؼ، إذ 
يصمقػػػػو عمػػػػى كػػػػل مػػػػا تتحقػػػػق ؼيػػػػو عاشفػػػػة صػػػػادقة ، متيشػػػػة األكاصػػػػخ قػيػػػػة 

 .(2)ال يداكرىا ضعف كال يصسع فييا ارتياب ،صػؿاأل

                                                           
، تحقيق عبج الدالـ الذجادؼ ، خدانة 49،ص 3عبج الخحسغ ابغ خمجكف ، السقجمة  جػ (1)

 العمـػ كاآلداب .
، 1،ط 31خالؽ كاألدب، صزكي مبارؾ ، زكي مبارؾ ، الترػؼ اإلسالمي في ال (2)

 ـ. 1938مصبعة الخسالة، القاىخة، 



 

2011 

 

كلقج استسجت التجخبة الرػؼية دعائسيا كمكػناتيا مغ شباع السترػفة 
أنفديع إذ كانػا أكثخ مغ شعخاء، فأحػاليع بيغ جياد كؼيس، كانقصاع 
كاتراؿ، كتأمل كتجخد، كانعداؿ عغ الخمق، كانفتاح عمى العالع، كسا كانت 

تعتسج قػانيغ السشصق كالعقل كإنسا تعتسج الحكؽ  ليع فمدفة خاصة ال
كالذعػر، حيث تتػسل بالسػاجج كالسذاىجة كالتجخبة، كالخؤيا ، كال غخك أف 
تكػف ليع لغتيع الذعخية الخاصة التي تعتسج الخمد كالتمػيح كالغسػض 
كاإلبياـ . كمغ ثع يطيخ الخمد الرػفي عمى تشػع مجخالتو كمعادالتو 

 مغ فكخة كاحجة ك مرجر كاحج كىػ الحب اإلليي.  كأشكالو مشبثقا

كلسا كاف اإلنداف في شبعو ندبي العالقة بسعشى أنو ال يكف عغ تعجد 
ندبتو إلى األشياء، فيشدب نفدو إلى السألػؼ ليفيع الغخيب، كإلى السعخكؼ 
ليفيع السجيػؿ ،كإلى الذاىج ليرل إلى الغائب، كإلى السذيػر ليعخؼ 

، فمقج تجمى ىحا الحب في مطاىخ  (1)ىخ ليعخؼ الباشغالذاذ، كإلى الطا
كأشكاؿ متعجدة ىي في الحؿيقة لع تخخج عغ السأثػر السػضػعي في الذعخ 
العخبي، فقج بجا الذعخ الرػفي في ضاىخه مدايخا لألعخاؼ الدائجة في 
القريجة العخبية، مغ حيث تعخضو لسػضػعات الغدؿ كالصمل كالػصف 

ت ىحه األغخاض الحدية أكعية لمسعاني الخكحية التي كالطعغ كالخسخ، فكان
يعايشيا الرػفي، "فحيغ أرادكا التعبيخ عغ أنديع بالسحبػب ككججىع 
كاشتياقيع أخحكا ليمي مغ السجشػف فريخكىا رمدا لسغ يشاجػف في عالع 

كقذ عمى  (2)األركاح، كرامػا برػرىع كأخيمتيع مغ يشطخكف بعيغ القمػب"

                                                           
،السؤسدة العخبية  1 1، ط 14عمي أحسج الجيخؼ ، كيف نفكخ بالسجاز ، ص (1)

 ـ.2116بيخكت لبشاف ، ‘ لمجراسات كالشذخ 
 . 41زكي مبارؾ ، الترػؼ في األدب كاألخالؽ ص (2)



 

 

2012 

فكميا معادالت مػضػعية لمتجخبة الحكؾية . كقج أعمغ ابغ  ذلظ الخسخ كالصمل
 :(1)الفارض عغ ذلظ صخاحة حيث يقػؿ

يػػػػػخؼ فػػػػػي ى ػاىػػػػػا كإن سػػػػػا ػػػػػػـ  غ   كمػػػػػا الق 
ث ي ػػػػػػػػػػخاب  ػػػػػػػػػػخ ة  ؾ يدػػػػػػػػػػاب كأخػػػػػػػػػػخ ػ ك   ففػػػػػػػػػػي م 
ػػػػػػت  بػػػػػػا  ب  ت ج  ػػػػػػت  فػػػػػػييع  ضػػػػػػاىخاب كاح  م ي                 تج 

ت  ليػػػػػع  ِلم ػػػػػب ِذ فػػػػػي كػػػػػل ىيئ ػػػػػةِ    ػػػػػخ   ض ي 
سيػػػػػػػػػػػػػػػل  ب ث ي ش ػػػػػػػػػػػػػػػةِ     كآِكن ػػػػػػػػػػػػػػػةب أبػػػػػػػػػػػػػػػجك ج 
ػػػػػػتخة   ػػػػػػف بد  ػػػػػػب  ِلكذ  ج   ِششػػػػػػاب بيػػػػػػع فاع 

 

كىكحا يسكغ القػؿ إف الصبيعة التاريخية كالجيشية التي كػنت الخمؽية السعخؼية 
كالفكخية لذعخاء الرػؼية تجفع الباحث إلى الػقػؼ عمى الكثيخ مغ السدكػت 
عشو خمف العبارات كالتخاكيب، فزال عغ مقاربتيا مغ كجية رمدية، حيث 

سا تبجك عميو لغتو يطيخ العالع الخارجي محيال لعالع داخمي أكثخ عسقا م
الطاىخة كذلظ لتفخد الغاية التي زلف إلييا الذاعخ مغ ىحه السجاخل الحدية 
السعخكفة، فغايتو ركحانية كليدت مادية ندكانية، كمغ ثع فيي ال تديج عغ 
كػنيا جدخا ماديا يسخؽ الذاعخ مغ خاللو إلي عػالع أكثخ شفاؼية ذات ركنق 

 يات.خاص تتػاشج فييا البجايات بالشيا

فالحب "ىػ غاية الغايات، كىػ يدتمـد تجاكز ميجاف العقل الحؼ تطيخ ؼيو  
األمػر بالقػة إلى ميجاف الػججاف السم  بالغخائد، كبيشسا يييع اإلنداف العادؼ 
في ىحه السمحات االستيالكية ليرل إلى نذػة الحياة كالتستع بيا، يتجاكز 

دسػ بالمحة مغ معشاىا التخابي الرػفي ذلظ بعج أف يتسكغ مغ نػر اليقيغ كي
 . (2)إلى معشاىا الدساكؼ"

                                                           
 71الجيػاف ص (1)
الرػفي كالتأكيل الحكقي  جامعة قصخ ، مقاؿ إلكتخكني عبج القادر فيجكح ، السعخاج  (2)
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2013 

 

ككثيخة ىي السعالجات كالجراسات التي قاربت الكيؽيات كاألحػاؿ التي اتدق 
مغ خالليا الخمد الرػفي، سػاء لغػية أك أسمػبية، غيخ أف ثخاء الشز 
 الرػفي بالسفارقات كالتشاقس، كالرخاع بيغ الطاىخ كالباشغ، كاعتساد الدخد
في بعس السػاضع يغخؼ بارتياده عبخ مدارب كمدارات درامية مغ حيث 
تأمل مكػناتيا ككضيفتيا في رفع درجة التػتخ الذعػرؼ خالؿ الخحمة الكذؽية 

فمساذا الجراما؟ كما عالقتيا بالخمد الرػفي؟ كما ىي  -كسا سيتزح  -
بػصفيا  العشاصخ السكػنة لمجراما في شعخ ابغ الفارض؟ كما كضيفة الجراما

 بشية مكػنة لمشز الرػفي ؟ .

 الدراما

تعشي كمسة دراما في المغة اليػنانية "يفعل أك يدمظ كعخفيا أرسصػ باعتبارىا 
، كذلظ  (1)محاكاة لفعل إنداني ، كالجراما تفتخض مدخحا كمسثميغ كجسيػرا "

يجؿ عمي أنيا تتعمق بعسل فشي صسع ليؤدػ أماـ مذاىجيغ، ك لعل ىحا ما 
سرصمح مقرػرا عمى فغ السدخح عمى أف تصػر كسائل التػاصل جعل ال

البرخؼ كالدسعي كمخكنة الشطخ إلى الحجكد الفاصمة بيغ األنػاع األدبية مغ 
حيث إمكانية عسميا مدتقمة مشفخدة أك متجاخمة، كل ذلظ ساعج في تصػر 

ػ إلى دكائخ أخخ  الشطخ إلى الجراما كنقميا مغ دائخة الحجث كالفعل السدخحي،
تتساس مع الذعخ كالخكاية، مسا دعا د. عد الجيغ إسساعيل إلى إشالؽ 
مرصمح الجراما عمى كل األنػاع األدبية، فيػ يخػ أف "كل األنػاع األدبية 
تربػ إلى التعبيخ الجرامي ، ذلظ أف الجراما في أبدط مفاـيسيا ىي الرخاع 

                                                           
يع فتحي ، معجع السرصمحات األدبية ص (1) ، السؤسدة العخبية لمشاشخيغ ، 161إبخـا

 ـ. 1986تػنذ ، 



 

 

2014 

، كىػ متػغل في صسيع الحياة اإلندانية، إذ ىي مجبػلة (1)في كل أشكالو"
عمى الرخاع بيغ قػػ متعجدة، الخيخ كالذخ القػة كالزعف كالطمع كالعجؿ 
كغيخ ذلظ مغ الثشائيات الستشاقزة، كىحا الرخاع يجب دبيبا حثيثا بيغ ثشايا 
اإلبجاع نثخا كاف أك شعخا ، فييبو ركح الحياة بعج أف كاف مجخد فكخ أك 

عػر يتخايل بيغ الجػانح، كسارد مدتكيغ يقصغ في قخار الدكػف كالطالـ، ش
لكغ بخخكجو ييتاج العالع كيتشذخ ؼيو مغ ثػرتو تمظ الحياة الجامحة كالفكخ 

 السػار. 

كمغ ثع يسكغ القػؿ إف العسل األدبي "إذا خال مغ أحج أشكاؿ الرخاع فإنو 
 (2)حالة أك كضع معيغ"يتحػؿ إلى مجخد سخد كصفي، أك تقخيخ مباشخ عغ 

، كالجراما عمى ذلظ قج يستج مػضػعيا مغ الفعل إلي الفكخ، الحؼ يديخ في  
اتجاىات متغايخة كليذ في اتجاه كاحج، ؼيأخح دائسا في االعتبار أف "كل 
فكخة تقابميا فكخة ككل ضاىخ يدتخفي كراءه باشغ، كأف التشاقزات كإف كانت 

ة بيشيا يخمق الذيء السػجب، كمغ ثع سمبية في ذاتيا فإف تبادؿ الحخك
تربح الحياة نفديا إيجابا يدتفيج مغ ىحه الحخكة الستبادلة بيغ 

 . (3)الستشاقزات"

كىكحا لع يعج عالع القريجة قاصخا عمى رصج أشياء الػاقع الستالحقة التي 
كلجت االنفعاؿ اآلني لمذاعخ كفق رؤية فخدية كعاشفة شخرية، كمع الجراما 

                                                           
، دار الفكخ  278عد الجيغ اسساعيل الذعخ العخبي السعاصخ قزاياه كضػاىخه ص  (1)

 3العخبي ط
، الييئة السرخية  85نبيل راغب ،  السحاىب األدبية مغ الكالسيكية إلى العبثية ص (2)

 ـ.1983العامة لمكتاب 
 . 279الذعخ العخبي السعاصخ قزاياه كضػاىخه ، مخجع سابق ص  (3)



 

2015 

 

غالبية لرػت الذاعخ كحجه، كإنسا يتدع السجاؿ ألصػات أخخػ لع تعج ال
متعجدة ذات تػجيات مػازية أك مشاقزة، لتعبخ عغ أفكارىا داخل القريجة 
بحخية، فتربح القريجة كأنيا العالع الكائغ في شػايا العالع السخئي دكف أف 

الحخكة ي خػ، العالع الحؼ يختدف التاريخ في مفخدات المغة كإيقاعاتيا، كفي 
الباششة لمحياة كتذكالتيا، كفي تسػجات الػعي كالالكعي داخل الحات 

،كيرف العقاد الذعػر الشاجع عغ تجاخل األصػات بالذعػر  (1)كتفاعالتيا
السخكب الستػاشج الحؼ تتجاكب ؼيو عجة نفػس عمى عجة أمدجة كفي عجة 

السخكب حاالت، كيخػ أف الفارؽ بيغ الذعػر الغشائي السشفخد كالذعػر 
الستػاشج، يذبو الفارؽ بيغ الخبابة كبيغ الفخقة السػسيؿية التي يدسع مشيا 
عذخات السعازؼ في نغسات متعجدة مع التشاسق بيشيا، كالػحجة في 
مجسػعيا، كالػجاىة ىشا في التشػع كالتجاكب الحؼ يشجح في االرتفاع 

ىحا ال يقمل مغ ، ك  (2)بالذعػر مغ البداشة كاالنفخاد إلى التجاكب كالتخكيب
أىسية ؾيسة الغشائية في القريجة كإنسا ما يقممو ىػ إنحدار الذعػر كانحرار 
القخاءة داخل حجكد الحات، كانفتاحيا عمى العالع الحؼ أصبحت أبخز سساتو 

 ىي السذاركة كالتػاصل .

  

                                                           
،  31ىشيجؼ ، مفيـػ القريجة الجرامية في الذعخ العخبي السعاصخ ص ندار بخيظ (1)

 518مجمة السػقف األدبي ، اتحاد الكتاب العخب العجد 
، دار 43عباس محسػد العقاد ، دراسات في السحاىب األدبية كاالجتساعية ، ص (2)

 ـ. 2116، القاىخة ،  2نيزة مرخ ط



 

 

2016 

وىذه السالمح الدرامية قد تظير برهرة قهية في شعر ابن الفارض من 
 عدة جهانب: 

: في الفكخ السفارقي الحؼ يرعب الجـد بسغداه ، فيػ دائسا ما يختبخ اكال
العقل كالػججاف معا مغ أجل الػصػؿ إلى مقرػده مغ الطاىخ الحؼ يبجك 
لمػىمة األكلى أنو غيخ مقرػد، كيجعل القارغ في فكخ دائع مغ أجل "قمب 

ف ال في الشطخة مغ الخارج إلى داخل الحات، كإدراؾ السػضػعات في الدما
السكاف، لمعثػر عمى ماىيتيا السدتقمة في الذعػر، كفي السػقف الرػفي 

 .(1)الخالز"

: الحالة الذعػرية أك الذعػر السخكب الحؼ تتشػع ؼيو األصػات كتتجاخل ثانيا
كتمتقي مع صػت الذاعخ. فالتجخبة داخل الدياؽ العخفاني تعتسج الحجس 

حػ الكذف كالحكب حتي الػياب في كاإلشخاؽ، كىي ال تعجك أف تكػف رحمة ن
عػالع أثيخية نػرانية، كسبيميا التجخد كاختخاؽ الحجب السادية التي تكبل الخكح 
بعالئقيا األرضية، ذلظ اف البحث الجسالي لجػ السترػفة يشتقل مغ الشطخ 
العقمي إلى السذاعخ القمبية، كمغ ثع فالحالة الذعػرية الغشائية التي يرل 

ي نياية رحمتو حيث يتغشى بمحة الػصل كمتعة القخب ىي إلييا الذاعخ ف
مخحمة تالية لسخاحل سابقة، قج يحتاج فييا الفتتاح فزاء حكائي محكـػ 
بقػاعج الدماف كالسكاف، تتجاخل ؼيو األصػات كتتالقى الذخريات كتتعانق 
الحػارات، عبخ مجارج تشامى فييا البشاء الذعخؼ، كتصػر في مدارات 

شاقات فشية متعجدة، امتدج فييا الجرامي بالغشائي حيث" تشجمج تداحست فييا 
األنا الذعخية بأنا الدارد، بسا يفيج في حخكية التعبيخ الذعخؼ، كمغ ثع تذحح 

                                                           
، مشذػرات اتحاد 22آمشة بمعمي ، الحخكية التػاصمية في الخصاب الرػفي ، ص (1)

 ـ.2111الكتاب العخب،



 

2017 

 

آليات الدخد لتفعيل نط ع الحخكة في بشاء الشز كدفعيا باتجاه شحغ قػتيا 
في الذعخية بقػة سخدية مزافة، تشيس عمى تصػيخ العشاصخ الدخدية 

الذعخ، كمداعجتيا في الطيػر كالتذكل داخل السذيج عمى نحػ مشتج 
، كىكحا يطيخ أف القريجة السيسا عشج  (1)شعخؼ" –كمحخؾ لمفعل الدخد 

شاعخنا في حالة حخكة مدتسخة بيغ الجرامي كالغشائي، فيي تبجأ مغ الجرامي 
ات لترل إلي الغشائي كمغ السػضػعي لترل إلى الحاتي، أك العكذ كالح

 الذاعخة دائسة الحخكة بيغ ضيػر كغياب.

أف الخمد قج يمتقي مع الجراما في أف كال مشيسا يذكل  كيتزح مسا سبق
ستارا تتػارػ خمفو الحات الذاعخة، أك بعبارة أخخػ ىػ تعبيخ غيخ مباشخ عغ 
الحات، كفي الغالب تتدع الجراما بالخمدية، فيي في حؿيقتيا صػرة لمعالع 

الزخكرة إلى صػرة أخخػ قج تكػف في الػاقع، أك في العالع الخارجي تحيل ب
: أف أكليساالجاخمي لجػ الذاعخ، لكغ الخمد ال يكػف دراميا إال في حاليغ 
: أف كالثانييتػفخ ؼيو السكػف الجرامي مغ مػقف ، كإنداف كصخاع ك كحػار 

يء، يذتسل عمى فعل الجراما كأثخىا مغ حيث إنيا الحيػية كالحخكة قبل كل ش
كمغ حيث كػف التػتخ ىػ العالقة السديصخة عمى مجخيات الفكخ كالحجث 
"فشحغ نتحجث عغ مػقف متػتخ عشجما نخيج التعبيخ عغ اإلحداس بأف حالة 

ىحا التحػؿ يسزي  (2)ما قج تتحػؿ في أؼ لحطة إلى شيء متأـز مختمف"
 تحت مطمة مغ السفارقة كالدخخية كالتذػيق كالسفاجأة .

                                                           
دار غيجاء ، األردف  1، ط18دمحم صابخ عبيج ، التجخبة الذعخية التذكيل كالخؤيا ص  (1)

 ـ2116
،السؤسدة 41صبحة أحسج عمقع ، تجاخل األجشاس األدبية في الخكاية العخبية ص (2)

 .2116،  1ية لمجراسات كالشذخ، بيخكت ، لبشاف طالعخب



 

 

2018 

مى بعض العشاصر الدرامية عشد ابن الفارض يتزح أنيا تتسثل وبالهقهف ع
 في :

 أوال : السهقف واإلندان 

تختمف التجخبة الرػؼية عغ أؼ تجخبة شعػرية أخخػ، فيي ال تشسػ كفق 
تخصيط مدبق، نعع تحسل في مجسميا غاية كاحجة ىي الػصػؿ إلى المقاء 

يختمف تبعا الجتياد  الخباني، كلكغ ىحا أمخ ال يسكغ التخصيط لو، إنسا
الرػفي كما يغجؽ عميو مغ ؼيس إليي، كيسكغ القػؿ إف تجخبة الرػفي 
تحيا في حخكة مدتسخة كتشاـ متججد، في ضل ما يصخأ مغ تػتخات كمفاجآت، 
قج تشبع مغ الحات أك بتجخل األغيار، كمغ ثع "فالذعخية في التجخبة الرػؼية 

، فالترػؼ في جػىخه مقامات، (1)تعتسج الحالة كالسػقف أكثخ مغ غيخىسا" 
كلكل مقاـ حاؿ يمبدو الرػفي، كيعير خفاياه كأسخاره، فيػ العارؼ تارة 
كالسحب العاشق تارة أخخػ، كالرامت السشرت لخصاب األخخ، كىػ 

، كىحه األحػاؿ  (2)الػاصل تارة كالسغتخب أخخػ كالحائخ مخة كالداكغ مخة
ػؽ كتخقب كرجاء كخػؼ كسكيشة محفػفة بألػاف شعػرية دفاقة ما بيغ ش

 كحدف كانتذاء .

                                                           
، دار الكتاب الججيج ، 1، ط215دمحم عمي كشجؼ ، في لغة القريجة الرػؼية ص  (1)

 ـ.2111ليبيا ، 
، أفخيؿيا الذخؽ ، الجار البيزاء 6عبج الحق مشرف ،أبعاد التجخبة الرػؼية ص (2)

 ـ2117السغخب 



 

2019 

 

مؤلف كتاب اصصالحات الرػؼية   (1)كيزعشا الذيخ كساؿ الجيغ القاشاني
في قمب العالع الرػفي مغ خالؿ ترػره ألبعاد السرصمح الرػفي مغ 
حيث ىػ مسارسة كفكخ كشعػر مسا ييدخ عمى الباحث فيع شبيعة السػقف 
أك الحالة كتغيخاتيا في محيط الخمد الرػفي عشج ابغ الفارض فيخؼ القاشاني 

 ثة: أف السرصمح الرػفي يختكد عمى أسذ ثال

أكليا: األساس العسمي أك الدمػؾ كيذسل الصخيق كالخحمة، كاالنتقاؿ السدتسخ 
بيغ الطاىخ الحدي كالباشغ التجخيجؼ كقج تشجرج تحت ىحا األساس مػاقف 

، اؿ، الحج، الديخ، الدمػؾ، الجيادعجة عشج ابغ الفارض مثل الدفخ، االرتح
 كالتخمي ، الػصػؿ، السعخاج.

الثاني: األساس الػججاني أك الذعػرؼ أك العاشفي الشاتج عغ الحكؽ 
كالتجخبة، كيشجرج تحتو مػاقف مثل الخؤيا كالكذف كالسذاىجة كالػصل 

 كالحكؽ. 

                                                           
ىػ كساؿ الجيغ عبج الخازؽ بغ أبي الفزائل جساؿ الجيغ دمحم القاشاني، كاف مغ أكابخ  (1)

رجاؿ الترػؼ في إيخاف في القخف الثامغ اليجخؼ، كىػ مغ بمجة كاشاف أك قاشاف 
حدب ما يشصقيا أىميا كغيخىع بالقخب مغ أصفياف، لو مؤلفات تديج عغ الخسدة 

ىػ.) يشطخ لصائف 736لرػفي، تػفي عاـ كعذخيغ كتابا في جسيع نػاحي الفكخ ا
األعالـ في إشارات أىل اإللياـ  لمقاشاني ، مقجمة السحقق عبج الخحسغ الدايح 

 ـ .(.2115  1كآخخكف مكتبة الثقافة الجيشية القاىخة ط



 

 

2020 

الثالث: األساس السعخفي أك الفكخؼ الحؼ يشتيي إليو الرػفي سػاء كاف 
ة مثل الذيخ القصب اك السخيج كيشجرج تحتو عشج ابغ الفارض مػاقف عج

  (1)الحزخة، الؽيس، الجحبة 

كىحه السػاقف قج تطيخ مجتسعة مكتسمة في شعخ ابغ الفارض كإف كانت 
تعمػ فييا الشبخة الغشائية، كيتزائل الجانب الجرامي، كسا في تائيتو السػسػمة 
بشطع الدمػؾ فيي عبارة عغ نساذج مكخرة يبيغ مغ خالليا شخيقتو العسمية 

يا شخيقو العخفاني، كإف صاغيا في قػالب تعبيخية التصبيؿية التي سمظ ب
 :(2) مختمفة كسا يفيع مغ قػلو

بي لػػػػػػظ  األمثػػػػػػاؿ  ِمش ػػػػػػي  ِمش ػػػػػػة   ػػػػػػخ   كض 
ػػػػػػل   ػػػػػػخكجيِ  كاعت ِبػػػػػػخ   تأم   مقامػػػػػػاِت الد 

 

ػػػػػػػػػػخ ة     ػػػػػػػػػج  م  ػػػػػػػػػخ ةب ب ع   عميػػػػػػػػػظ  بذػػػػػػػػػأني م 
ػػػػػػػػػج  ق بػػػػػػػػػػؿ  م ذػػػػػػػػػػرتي     س   ِبت م ػيِشػػػػػػػػػِو ت ح 

 

نسػذج مشيا يرف مشيجا أك شخيقا كامال بجاية مغ تأمل الشفذ كتحقق  كل
 :(3)صفاتيا كمخاؾبة الحػاس الطاىخة النفعاالت الباشغ كسا يقػؿ 

                                                           
، تحقيق دمحم 5الذيخ كساؿ الجيغ عبج الخازؽ القاشاني ، اصصالحات الرػؼية ، ص (1)

يع جعفخ ،  ـ. كيشطخ أسساء 1981الييئة السرخية العامة لمكتاب القاىخة ، كساؿ إبخـا
، دار  1، ط81خػالجة ، الخمد الرػفي بيغ اإلغخاب بجاىة اإلغخاب عسجا ص

 ـ.2114األماف ، السغخب ، 
 .117الجيػاف ص  (2)
 .118الجيػاف ص (3)



 

2021 

 

 كشػػاىج  إذا اسػػتجم يت  نفدػػظ  مػػا تػػخػ 
ػػػػػػػػخ ؾ  فييػػػػػػػػا الح  أـ أنػػػػػػػػت  نػػػػػػػػاِضخ   ي   أغ 
ػػِع الرػػػِت عشػػج  انقصاعػػو ػػِ  لخ ج   كأص 

ػػػغ ناجػػػاؾ  ث ػػػع  ِسػػػ  ػاؾ  أـأى ػػػل كػػػاف  م 
                             

 بغيػػػػػػِخ ِمػػػػػػخاء  فػػػػػػي الس خائػػػػػػي الرػػػػػػقيم ة  
 إليػػػػػػػظ  بيػػػػػػػا عشػػػػػػػج  انِعكػػػػػػػاِس األشػػػػػػػع ة  
ة    إليػػػػػػػػػظ  بأكشػػػػػػػػػاِؼ الق رػػػػػػػػػػِر الس ذػػػػػػػػػيج 
ت   ػػ  ػجاؾ  الس ر  ت  ِخصاباب عػغ ص  ِسع   س 

 

ثع التخمي كاالنذغاؿ بالشفذ أساس الكذف الحؼ يتحقق لمحات في عالسيا 
  :(1)ؼيسا يذبو الخؤيا السشامية

 كمػػػػا ِىػػػػي  إال  الػػػػش فذ  عشػػػػج اشػػػػِتغاليا
يػػػِب فػػػي شػػػكِل عػػػاِلع   م ػػػت  ليػػػا بالغ   ت ج 
ِمش ػػػػػػت   م ػػػػػػػـ  كأ ع  ػػػػػػت  فييػػػػػػا الع   كقػػػػػػج ش ِبع 
ػػػػػػػػػخ د ت   ـِ ت ج  شػػػػػػػػا          كلػػػػػػػػػ أ ن يػػػػػػػػا قبػػػػػػػػل  الس 

ػػػػػػػػػػػػِخي ة   ػػػػػػػػػػػػِخ الب ذ   بعال ِسيػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػغ م طي 
عػػػػػػاني الغخيبػػػػػػة   ػػػػػػِع الس   ى ػػػػػػجاىا إلػػػػػػى ف ي 
ِي األ ب ػػػػػػػػػػػػػ ة   اب بػػػػػػػػػػػػػ ح  م   بأسػػػػػػػػػػػػسائيا ِقػػػػػػػػػػػػج 
ػػػػػػػػي غ  صػػػػػػػػحيحةِ    مػػػػػػػػي ِبع  ت يا ِمث  ػػػػػػػػاى ج   لذ 

 

فالشفذ إذا تفخدت فكخت كإذا فكخت بعجت ، كإذا بعجت ىصمت عمييا سحائب 
لشػر الثاقب كمزت عمى العمع الشفدي فشطخت بالعيغ الشػرية كلحطت با

عمى أف  (2)الذخيعة السدتػية فأخبخت عغ األشياء عمى ماىي بو كعميو
العدلة ال تذسل االنقصاع عغ الكػف، فالعثػر عمى الشفذ إنسا يكسغ في 
التػغل مغ الطاىخ الحدي الحؼ يير لأللػاف كالرػر إلى الباشغ الحؼ يخػ 

                                                           
 .119الجيػاف ص (1)
ػرات دار مكتبة الحياة ، ، مشذ75السكتب العالسي لمبحػث ، الحب عشج العخب ص (2)

 بيخكت ، لبشاف .



 

 

2022 

تجمي اإلليي كمغ ثع تدداد في جساليا جالؿ صانعيا، فيي محس انعكاس لم
 : (1)كتيخة الذعػر بالتعمق كالحب كسا يقػؿ

 كإي ػػػػػػاؾ  كاإِلعػػػػػػخاض  عػػػػػػغ كػػػػػػل  صػػػػػػػرة      
ػػػػِجؼ إليػػػػظ  فػػػػي  يػػػػاِؿ الطػػػػل  ي ي  ػػػػف  خ   فص ي 
 ت ػػخػ صػػػػر ة  األشػػػياِء ت جمػػى عميػػػظ  مػػػغ
ػػػػػػػػػػػة   س  ػػػػػػػػػػػِت األضػػػػػػػػػػػجاد  فييػػػػػػػػػػػا ِلِحك  س ع   تج 

 

ػػػػػػػػػػػػػػت ِحيم ة                     ** م س ػ ى ػػػػػػػػػػػػػػة  أك حالػػػػػػػػػػػػػػة  م د 
ػػػػػػػق ت**ا ػػػػػػػِػ مػػػػػػػا عشػػػػػػػو  الدػػػػػػػتاِئخ  ش   لم ي 
ػػاِب الم ػػبِذ فػػي كػػل  ِخم عػػة**   كراِء ِحج 
 فأشػػػػػكال يا ت بػػػػػجك عمػػػػػى كػػػػػل  ى يئػػػػػة** 

 

ا لمصبيعة، حيغ يشرت لرػت كىحا ما يجعمشا نذيج كصفا فخيج       
يدتشصق الجػامج كيتعاشف كيشجمج معيا ركحانيا، كيدتذعخ قجرتيا  ،العالع

عمى اإلفراح كالبياف بمغات تفػؽ فراحة البمغاء رغع عجستيا أك صستيا 
ؼيدسع مشيا كجيب الزحظ كالبكاء كيخؼ فييا الحدف كالصخب عشج سمب 

 :(2)الشعسة أك حمػليا 

 صػػػػػاِمت  ت بػػػػجؼ الشصػػػػق  كىػػػػي  سػػػػػاكغ  
ظ  إعجابػػػػػػػػػػاب   كأجػػػػػػػػػػح ؿ  فػػػػػػػػػػارح  كتزػػػػػػػػػػح 

 كتشػػػػػػج ب  إف  أ ن ػػػػػػت  عمػػػػػػى سػػػػػػمِب ِنعسػػػػػػة  
 

ػػػػػِػي ة    تحػػػػػخ ؾ  ت يػػػػػجؼ الش ػػػػػػر  غيػػػػػخ  ض 
 كتبكػػػػي انِتحابػػػػاب مثػػػػل  ث كمػػػػى حديشػػػػة  
ش ػت  عمػى شيػِب نغسػة    كتصخ ب  إف  غ 

 

عغ باقي الجيػاف ؼيطيخ السػقف برػرة جدئية حيث يختخؽ  أما       
ت أك مذيج يديج مغ حخكتيا سكػف الحاتية  داخل الشز ليدعفيا برػ 

كنذاشيا، كيبخز ليا لػنا مغ التفاعل مع العالع، فسا أكثخ مػاقف الدفخ 
كاالرتحاؿ، كمػاقف الػصل كالذيػد كالعذق اإلليي، فزال عغ السػاقف 

                                                           
 .111الجيػاف ص  (1)
 .111الجيػاف ص  (2)



 

2023 

 

الفكخية العخفانية السفعسة بالثشائيات الستقابمة، مثل الجسع كالفخؽ، كالفشاء 
ف يتشامى الجانب الجرامي حيث يتدع السجاؿ كالبقاء، كفي مثل ىحه السػاق

لطيػر مكػناتو مغ شخريات كمكاف كزماف أما الذخريات ؼيعصييا 
الذاعخ بعجا رامدا، أك قشاعا إذ يشدع مغ ذاتو ذاتا أخخؼ مدتقمة يفرح مغ 
خالليا عغ أفكاره كنطختو لمحياة كالكػف، كتتشػع مغ مػقف آلخخ ففي الدفخ 

األضعاف، كفي مػقف الػصل كالذيػد تطيخ مثال تطيخ شخرية حادؼ 
شخرية األنثى، كشخرية العاذؿ، كفي الصمل يطيخ الرحب الحيغ 

 يدتػقفيع كيبثيع ذكخػ الدماف الغابخ.  
 وتتجمى درامية الدفر في عدة مظاىر تتسثل في :

:فعل الحخكة كىػ عشج الرػؼية السيسا ابغ الفارض جػىخ الحياة،  أكال 
، كالدفخ ىػ "الحياة مغ حيث  (1)ج دائع الدياحة كالتشقل""فاإلنداف حي عاب

إف الحياة حخكة، كالحياة ىي سفخ مغ حيث إف الدفخ تشقل في محصات 
كأشػار متتالية نحػ الزعف كاالضسحالؿ، كالدفخ اتجاه إما نحػ السصمق 
كالكساؿ لتحقيق االتراؿ كالػصاؿ، أك تيو كانحجار نحػ الشقز كالبعج عغ 

كمغ ثع فالدفخ ىػ الحجث  (2) ثع ال يتيدخ إال اليجخ كاالنفراؿ" هللا، كمغ
األكبخ داخل التجخبة الرػؼية، تتخاءػ عمى صفحتو جحاذات مغ السػاقف 
الجدئية، التي ال تخخج عغ إشار الخحمة اإلشخاؾية، كمغ ثع فالدفخ ىػ 
 السعبخ الحؼ تتزاءؿ أك تتباعج مغ خاللو السدافات بيغ الذاعخ كمغ يحب،

                                                           
رسالة  276ساعج خسيدي ، الخمدية كالتأكيل في فمدفة ابغ عخبي الرػؼية ص (1)

 ـ.2115إلكتخكنية دكتػراة كمية العمـػ اإلندانية كاالجتساعية الجدائخ 
، الجار العخبية لمعمـػ ، الجدائخ  153، ابغ العخبي السدافخ العائج ص ساعج الخسيدي (2)

 ـ 2111
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كالشطخ في درامية الدفخ في حؿيقتو تأمل في الفكخة حيغ تمبذ ثػب السذيج 
الحدي، حيث تتخايل بيغ جشباتو أؾباس الذعػر الستػاتخ كالستغيخ، كليذ 
أدؿ عمى ذلظ مغ مذيج الطعغ الحؼ يطيخ كثيخا في ديػاف ابغ الفارض في 

سا مقجمة القرائج أك في كسصيا، كالطعغ فعل انصالؽ ككصػؿ، كفيي
كبيشيسا حخكة كتشقل في الدماف كالسكاف، كتػتخات تجدج فعل التحػؿ 
بة االقالع كركعة الػصػؿ، كبيشيسا مغ مفاجآت  كاالنصالؽ، ما بيغ ـر
كخػؼ كخفقاف قمب، كما يعقب ذلظ مغ تشػيخ تشبعث عمى إثخه الحياة في 
أركاف الشز، فخصاب الخكب الخاحل استجعاء لحاالت اليياج الشفدي 

احب لمحطات اإلقالع كالخحيل، سػاء كانت الػجية إلى أرض األحبة السر
 أك العػدة . 

كالحخكة عمى ىحا الشحػ ذات إيقاع زمشي متغايخ كمتشػع تبعا لحجة الشبخة 
الذعػرية السختبصة بالطعغ، خاصة كأف السذيج حساؿ أكجو فإما ىػ مغادر 

يطيخ التباشؤ حيث أرض األحبة أك متجو نحػىع كبالتأكيج عشج السغادرة 
يتذبث بأذياؿ الخكب كيدتعصف الحادؼ كي يتخفق في الديخ، كيتأنى في 
الخصػ، ككأنو يدتػقف الدمغ كيعصل مجخياتو عشج تمظ المحطة التي يكتسل 

 : (1)فييا أندو مع أحبتو كسا يطيخ مغ  قػلو

ػػػاعةب فػػػػي الخبػػػػعِ   يػػػا حػػػػادؼ ِقػػػف  بػػػػي س 
ػػػػػػػػػػػػػس ع  ذكػػػػػػػػػػػػػخى ع            إف  لػػػػػػػػػػػػػع أ ر ى ػػػػػػػػػػػػػع  أك أ س 

ػػػػػػد عِ    ػػػػػػس ع  أ ك  أ ر ػ ِضبػػػػػػاء  الج   كػػػػػػي أ س 
عِ    ػػػػػػػػػس  ػػػػػػػػػِخؼ كالد   ال حاجػػػػػػػػػة  لػػػػػػػػػي ِبش ط 
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كعشجما تكػف الػجية ىي أرض األحبة يبجك إيقاع الحخكة متدارعا كسا       
 :(1) في قػلو

ػػػػػػي    سػػػػػػائق  األضعػػػػػػاِف ي صػػػػػػػؼ البيػػػػػػج  ش 
       

ػػػػػػػي     ث ب ػػػػػػػاِف ش  ػػػػػػػخِ ج  عمػػػػػػػى ك   م ش ِعسػػػػػػػاب ع 
 

 :(2)كقػلو

ػػِغ ي صػػػؼ البيػػج  م عتِدػػفاب   يػػا سػػائق الطع 
 

ع   يح مغ إض  جل  بحاِت الذ   ش ي  الد 

كال يخفي ما بيغ الػقػؼ كالصي مغ مفارقة تجسع بيغ الدمغ كالحخكة 
كاالنفعاؿ السراحب، ففي زماف الػقػؼ تتباشأ الحخكة، كيتدارع الشبس، 

خكة كىجأة في الذعػر كيديج التحدخ عمى الفخاؽ، كفي الصي تدارع في الح
 .ؼ الستألع العاني الحؼ ىجه الذػؽ لكػف البعج محققا، ككقػفو مغ الخكب كقػ 

خامدا : قج تعتجؿ الحخكة بالتشقل كالتجػاؿ بسا يذبو العخض الحؼ يشع عغ  
حفع األحبة بحفع مكانيع بأدؽ تفاصيمو، كال غخك إذف أف تكػف نجج 

اف، كيدتفد الذاعخ بحكخ السكاف كالحجاز ىسا مقرج الخكح كمعخاج الػجج
تمظ األركاح اليائسة الحائسة في مزساره مسا يجعمو يزج بالحياة كسا يطيخ 

 :(3)مغ قػلو

ق يػػػػػػػػػت  الػػػػػػػػػخ دػ شػػػػػػػػػاء ك   يػػػػػػػػػا راِكػػػػػػػػػب  الػج 
ػػػػػػػػػج  إلػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػم ك ت  ن عسػػػػػػػػػاف  األراِؾ فع   كس 

يػػػػت  ِبصاحػػػػا   نػػػػاب أك شػ  د  بػػػػت  ح   إف ج 
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ؼ ي احػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    كاد  ى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ  ع يج 
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 كإذا كصػػػػػػػػػػػم ت  إلػػػػػػػػػػػى ث ِشي ػػػػػػػػػػػاِت الم ػػػػػػػػػػػػ ػ 
ػػػػػػػػػػل ش ػػػػػػػػػػي كق  ػػػػػػػػػػالـ  أ ى يمػػػػػػػػػػو  ع  ػػػػػػػػػػِخ الد   كاق 

 

ػػػػػػػػػج  فػػػػػػػػػؤاداب بػػػػػػػػػاأل ب ي صح شاحػػػػػػػػػا    فان ذ 
ع  م م تاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِبك  ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ِلج   غادر 

 

سادسا: االرتحاؿ عامة يحيل إلى الذعػر باغتخاب الخكح كحشيشيا إلى  
 : (1)ضي مػاشغ الػصل كمغ ثع يبعث مغ بيغ الخكاـ ذكخػ الدماف السا

يف لػػػػػػ ب ِقي ػػػػػت    آىػػػػػاب اِلي اِمشػػػػػا بػػػػػالخ 
شػػي ػػفي لػػػ كػػاف يشفع   ىييػػات كا أس 

 

ـِ     ػػػػػػػخاب ككاىػػػػػػػاب عمييػػػػػػػا كيػػػػػػػف لػػػػػػػع ت ػػػػػػػج   ع ذ 
مي     أك كػػػاف  ي جػػػجؼ عمػػػى مػػػا فػػػات  كان ػػػج 

 

كيعج مذيج الطعغ مفتتحا لفزاءات زمانية كمكانية مغ نػع خاص        
شي حجكد السكاف فال يبقى مشو إال أقخب إلى الحمع مشيا إلى الػاقع حيث تتال

رسػمو ككجيتو التي تختبط في أغمب األحياف باألراضي السقجسة، حيث 
ميبط الػحي كبعثة الشبي الكخيع صمي هللا عميو كسمع، كال يبقى مغ الدمغ إال 

 ضمو السراحب لمسدافخ. 

 الحب اإلليي ودرامية الرمز األنثهي 

الفارض بالحب اإلليي حػليع إلى أؾباس "إف ـياـ الرػؼية السيسا ابغ 
كالحب  (2)ركحية كذكؾية كجعل حياتيع أكتارا دقاقا ترجح بأعحب األلحاف"

ىػ السحػر األىع لمتجخبة الرػؼية، كال يختمف الحب عغ الدفخ مغ حيث 
كػف كل مشيسا فعل حخكة، فإذا كاف الدفخ تػجيا بالبجف نحػ السحبػب فإف 

كالخكح، كبحلظ تكتسل فكخة الفشاء التي ىي أعمى الحب تػجو بجساع القمب 
مقامات الرػؼية، فالترػؼ في جسمتو "يخجع إلى نطخية الفشاء في هللا، فإف 
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فيتالشى  (1) لع يكغ فشاء الجدء في الكل فيػ فشاء العاشق في السعذػؽ "
الذعػر باألنا، كزكاؿ ىحا الػعي يعشي أف يحكب كل شعػر بالحات ككل كعي 

 (2) كإدراكاتيا بمػازميا

كمغ ثع تتجمى مالمح الجرامية في تجخبة الحب اإلليي، عشج ابغ الفارض مغ 
 ثالثة جػانب:

في امتداج الفكخؼ بالغشائي فالحب عشجه ليذ مجخد عاشفة مجخدة  أكليا 
ترف شعػرا فخديا مؤقتا، إنسا ىػ فمدفة كمشيج " فقمػب العارفيغ أكعية 

 (3)الذػؽ كقمػب السذتاقيغ أكعية األنذ"السحبة كقمػب العاشقيغ أكعية 
كلعمو بحلظ قج سمظ مدارا تسيد بو عغ الحب العحرؼ في التغشي بالحب 
جػىخا كؾيسة كنبزا لمػجػد، فالحب عشجه ىػ الحياة كسخ الحياة ىػ الفشاء 

  : (4) حبا بػاججىا كعشو يقػؿ

ررررررت  ب ررررررو    إنَّ الغررررررراما ىررررررها الحيرررررراة  فس 
 

رررررررّبا  فحّقرررررررُ أن تاسرررررررهتا وت عررررررررذرا     صا
 

  : (5) كيقػؿ 
ره   سرريل رّب فاسررمم بالحذرا مررا اليا  ىره الح 
شررررررررا   ررررررررّب راحت ررررررررو  عا ً  االيررررررررا  فالح  رررررررر  وع 

ررل     ررشى بررو ولررو عق   فسررا ااترراراه  م ز 
رررررررررل     م  و ارررررررررر ه  قات  رررررررررق   وأاّول رررررررررو  س 
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ررررررررربابة             ولكرررررررررن  لررررررررردّي السرررررررررهت   يرررررررررو صا

 الفزرل حياة  لسان أىه  عمرّي بيرا  
 

 : (1)كقػلو
ق  حرري   ررا  إن جرز تا بحرّي لرري عمرى األب 
ررررره              ق رررررل  مررررراتا م عاّشررررراك م   رامرررررا  وجا

ررررررب  حرررررري    دا ررررررري فرررررر نشي أ ح  با َ  اا  وابم رررررر
ري ّب وما اعتاض عن الرّروح بذا  في الح 

 

: ضيػر العشرخ األنثػؼ معادال مػضػعيا، اتخحه الذاعخ  كالثاني      
كسيصا ، يبث مغ خاللو عاشفتو كمػاججه التي تذبو أؾباس الحشاف، فاألنثي 
ىي محل االنفعاؿ كىي رمد لمسصمق الحاضخ في الػججاف، ككاف الرػؼية 
كال سيسا شاعخنا "قج أىابػا في تخكيب رمد السخأة بأمذاج مغ الغدؿ بشػعيو 

خيح كالعحرؼ، فأخحكا مغ الغدؿ الرخيح شيئا مغ الحدية، كالتغشي الر
بسطاىخ الجساؿ الفيديائي، كاستعاركا مغ الغدؿ العحرؼ لغتو السفعسة بالتعالي 
كالتصيخ كالعفة كالسعاناة كالخكماندية التي تجكر حػؿ اليجخ كالػصاؿ، كمدج 

شياتو ترػرات ىحيغ الشسصيغ في بشاء شعخؼ مفعع بالخمد الحؼ يحسل بيغ 
عمى أف الغدؿ الرػفي يختمف عغ العحرؼ في استسخارية الدسػ  (2)خاصة "

الخكحي كاأللق الشػراني كسػاء تغشى بالػصل أك شكا مغ اليجخ  فػصمو 
 :(3)يؽيس عحكبة كرقة

بيػػػػػػػب كب ي ش ش ػػػػػػػا  ت  مػػػػػػػع الح  م ػػػػػػػػ   كلقػػػػػػػج خ 
ػػػػػػػػػػػػػػخ ةب أم م ت يػػػػػػػػػػػػػػا ِفػػػػػػػػػػػػػػي ن ط   كأبػػػػػػػػػػػػػػاح  ش خ 

 

 ِسػػػػػػػػػخن أر ؽ  مػػػػػػػػػػغ  الشدػػػػػػػػػيِع إذا سػػػػػػػػػػخػ   
ػػػػػػػػػػػت  م ش ك ػػػػػػػػػػػخا    ش  ت  معخكفػػػػػػػػػػػاب كك  ك  ػػػػػػػػػػػج   ف غ 
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 :(1)كقػلو 

ششػػػػػػػػػػػي بحجيثػػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػي  كغ  ػػػػػػػػػػػِعج  أ خ   أس 
ػػػػػػِشِو  د  ػػػػػػسِع شػػػػػػاِىج  ح   ألرػ بعػػػػػػيِغ الد 
بيبػػػي جئِتشػػػي ج  ِمػػػغ ح  ػػػت  سػػػع   يػػػا أخ 
ت  مػػا ت  مػػا لػػع تدػػس ِعي كن ط ػػخ  ػػِسع   فد 

 ت ق ص ِعػػػػػػػيإف  زار  يػمػػػػػػاب يػػػػػػػا حذػػػػػػػاؼ  
عػػػػي ػػػػغ  أىػػػػػ ػ م  ػػػػب  كم   مػػػػا لمش ػػػػػ ػ ذن 

 

ػػػػػشِ ف  عي ِحػػػػػاله   كش  ػػػػػس   كان ث ػػػػػخ عمػػػػػى س 
ػػػػػػػػػػػخ ؼ شي بػػػػػػػػػػػحاؾ  كش   معشػػػػػػػػػػىب فػػػػػػػػػػػأتِحف 
يِتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبت م ص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ِبِخسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة  أد 
ػػػػػت  مػػػػػا لػػػػػع تعِخفػػػػػي ف   لػػػػػع تشط ػػػػػخؼ كع خ 
 ك م فػػػػػاب ِبػػػػػػو أك سػػػػػػار  يػػػػػػا عػػػػػػيغ  اذِرفػػػػػػي
ػػػ  فػػي  إف غػػاب  عػػغ إندػػاِف عيشػػي في 

 

كلحلظ نذيج تسيد الذعخ الرػفي عغ العحرؼ في اختراصو في كثيخ مغ 
األحياف بالحجيث عغ الحب مدتقال بسا يذف عغ فمدفتيع الخاصة في 
حبيع فزال عغ شعػرىع الحؼ يؽيس حخارة كجػػ دكف أف تخسج لو جحكة 

 كال يفتخ عشو شػؽ لتعمقو بحب الباقي جل كعال .
 الرراع :

عميو الفعل الجرامي كىػ يشسػ مغ تفاعل قػػ  الرخاع ىػ الحؼ يعتسج
، كال شظ أف العسل األدبي يشسػ  (2)متعارضة ) أفكار كمرالح كإرادات(

بسقتزي ىحا الترادـ بيغ القػؼ السختمفة فالذكل الجرامي في القريجة "يشبع 
مغ جػىخىا الرخاعي الحؼ يتػلج عشو تػتخات عجيجة بيغ كل عشاصخ بشية 

كال يذتخط الكتساؿ الرخاع (3)"ؼ إلى نسػىا فزائيا كزمانياالقريجة مسا يؤد
الجرامي أف يكػف بجنيا بيغ جدجيغ بل ال بج أف يكػف بيغ إرادتيغ تحقق لجػ 
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إحجاىسا إصخارا نحػ أمخ ما كتحقق لجػ األخخػ مقاكمة ىحه الخغبة كعخقمتيا 
 . (1)أك كدخىا

يا مغ تغيخ كتقمب في كالحخكة السدتسخة في التجخبة الرػؼية كما يشتج عش
أحػاؿ الرػفي، قج تكػف نتيجة صخاعات أك مثار صخاعات كتػتخات كثيخة 
سػاء مع الحات أك األغيار، كليحا ثسة لػناف مغ الرخاع يسكغ الػقػؼ 

 عمييسا عشج ابغ الفارض  أكليسا داخمي كالثاني خارجي.  
 أوال الرراع الداامي: 

كال شعػرؼ، كلكل مشيسا مصالبو في داخل كل نفذ بذخية مدتػػ شعػرؼ 
كلو نتيجة لحلظ أفكاره كمعتقجاتو، ككثيخا ما تتعارض تمظ السصالب كاألفكار 
في مدتػػ مشيا مع مصالب السدتػػ اآلخخ، كىحا التعارض ىػ ما يتدبب 

، كىكحا يتبيغ أف الرخاع لجػ الرػؼية مرجره األنا (2)عشو الرخاع الجاخمي
شاقزة، لعل أبخزىا االتراؿ كاالنفراؿ، الجسع التي تتجاذبيا ثشائيات مت

كالفخؽ، الفشاء كالبقاء ،فزال عغ أف ىحه األحػاؿ كالسقامات ىي في حج 
ذاتيا نتاج مجاىجات ككقفات نفدية، ألنيا سيخ بالشفذ عكذ ما تألفو، كلعل 
ىحا سخ خرػصية التجخبة الرػؼية كتفخدىا فرخاع لخػض حياة العدلة، 

ست كمؤالفة الدكػف، كثالث لتخكيس الشفذ ككبت كآخخ العتياد الر
جساحيا، كرابع لمدياحة في الكػف كاستدالـ الخكح كتعيجىا لسػاشغ الشفح 
كالكذف كالتجمي التي تعيج بيا الشفذ، فثسة صخاع نفدي يتػقف الذاعخ بيغ 
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مقاماتو ليحكي عشو حيث يشقدع عمى ذاتو يرشع مشيا ذاتا أخخػ تعانج 
ى تصمب إخزاعيا كاالنترار عمييا بعس اإلجخاءات كتعري كتػرده حت

الفعمية الرارمة مثل إنداليا مشازؿ السػت جيجا كعسال  كإتعابيا بعريانيا 
 :(1)كحخمانيا كسائل الخاحة كالجعة كسا يتبيغ مغ قػلو

ػػػػػػةب متػػػػػػى دػػػػػػي  كان ػػػػػػت  قبػػػػػػل  ل ػ ام   فش ف 
ِزػػػِو  ػػػخ  ب ع  ت  أي د  ػػػػ  ػػػا مػػػا الس  ت ي  د  ر   فأك 

م ػػػػػػػت  فعػػػػػػػادت  كميسػػػػػػػ س  م ت ػػػػػػػو  تح  سِ   ا ح 
يػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػت  ؾيام  م  ف  ت يػػػػػػػػػا ال بػػػػػػػػػل ك  م ف   كك 
ػػػػػػػل  ل ػػػػػػػح ة   ػػػػػػػت  فػػػػػػػي تيػػػػػػػحيِبيا ك  ى ب   كأذ 
ؿ  دكن يػػػػا مػػػػػا رِكب ت ػػػػػو   ػػػػػق  ىػػػػػػ     كلػػػػع ي ب 

ػػت أك أعػػِز كانػػت م صيعتػػي    يػا عر   أشع 
ب ت يػػػػػػػػػػا كي سػػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػػػف  م خيحتػػػػػػػػػػي      كأت ع 
ػػػػػػت  عشيػػػػػػا تػػػػػػأذ تِ        ق  ِمش ػػػػػػي كإف  خف ف 
م فتػػػػػػػػػػيبتكم      ػػػػػػػػػػت  ِبك  ِمف   يِفيػػػػػػػػػػا حتػػػػػػػػػػى ك 
 بإب عاِدىػػػػػػػا عػػػػػػػغ عاِدىػػػػػػػا فاشسأن ػػػػػػػتِ      
كي ػػػػػػػػةِ       ج  نفدػػػػػػػػي ؼِيػػػػػػػػو غيػػػػػػػػخ  ز   كأشػػػػػػػػي 

 

ىحا كإف الحب الحؼ ىػ عساد التجخبة الرػؼية، قج يقػد إلى الحيخة      
التي تعج ساحة يمتقي عمى مدخحيا صخاعات مدتسخة بيغ القمب كالعقل، فيسا 
قصبا صخاع يتجاذباف الحات الذاعخة، ذلظ أف السعخفة عشج الرػفي ال تحتاج 

الذسذ لكي تخاىا  إلى حدابات العقل، ألنو حيشئح مثل العيغ التي تشطخ إلى
ؼيعسييا البخيق، كمغ ثع فيي تغمب الجانب اإلشخاقي كالخكحي، الحؼ ال 
يكػف إال بالحب، كىػ أكثخ الصخؽ لحة ككعػرة في آف كاحج، فالحب كسا 
يقػؿ ابغ عخبي "مغ أكصافو الزالؿ كالحيخة ، كالحيخة تشافي العقل، فإف 

ة بالبث كىي تفخؽ ىسـػ العقل يجسعظ كالحيخة تفخقظ، كليحا كصفت السحب
، كيشتج عغ ىحه الحيخة صخاعات أخخػ بيغ رغبة  (2)السحب في كحػه كثيخة "
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الذاعخ السدتسخة كالسمحة في الػصل، كبيغ إرادة أخخػ يخمد إلييا بييئة 
السحبػب الحؼ األصل ؼيو الرج كالسسانعة كالتدامي، كمغ ثع إما أف تشجح 

ي تحقق الػصل، ككصػلو إلى مبتغاه عديستو مغ خالؿ السعاناة كالربخ ف
فتربح القرائج ركضة غشاء تحكي أحاديث الػصل، كتعمػ فييا أنغاـ الحب 

 : (1)كتػرؽ أزاىيخ الصخب كسا في قػلو

بيػػػػػػب كب ي ش ش ػػػػػػا ت  مػػػػػػع الح  م ػػػػػػػ   كلقػػػػػػج خ 
ػػػػػػػػػػػػػخ ةب أم م ت يػػػػػػػػػػػػػا ِفػػػػػػػػػػػػػي ن ط   كأبػػػػػػػػػػػػػاح  ش خ 

الِلػػػػػػػػػػِو   ػػػػػػػػػػت  بػػػػػػػػػػيغ  جساِلػػػػػػػػػػِو كج  ِىذ        ف ج 

 أر ؽ  مػػػػػػػػػػغ  الشدػػػػػػػػػيِع إذا سػػػػػػػػػػخػ  ِسػػػػػػػػػخن    
ػػػػػػػػػػػت  م ش ك ػػػػػػػػػػػخا    ش  ت  معخكفػػػػػػػػػػػاب كك  ك  ػػػػػػػػػػػج   ف غ 
ِبػػػػػػػخا     كغػػػػػػػجا لدػػػػػػػاف  الحػػػػػػػاؿ عش ػػػػػػػي م خ 

 

كقج يتخفع السحبػب فيشجح بالرج كالتسشع في كدخ إرادة الػصل عشج       
الذاعخ، ؼيأتي بحلظ عمى أحالمو كتربح أحاديثو بكاء كجػػ يتشاثخ بيغ 

فاقو كحطخه، كمغ ثع تتذح عباراتو بالحدف كيكثخ القرائج، ممػحا إلى إخ
حجيثو عغ الفخاؽ كاليجخ كتغميب الربخ كالسرابخة كأحػالو بيغ مشاجاة 

 :(2)كمخاجاة كسا يبجك مغ قػلو

ػػػػػػِق مش ػػػػػػي الحػػػػػػب  غيػػػػػػخ  كآب ػػػػػػة    كلػػػػػػع ي ب 
ػػػػػػا غخامػػػػػػي كاصػػػػػػصبارؼ كسػػػػػػمػتي  فأ م 
ِمػػػػػػػػػػين مػػػػػػػػػػغ ىػػػػػػػػػػػاؼ  بشفِدػػػػػػػػػػوِ   ِلي ػػػػػػػػػػش ج  خ 

 

ف  كتبػػػػػػػػػػػػػخيح     ػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػقاـكح  ِط س   كفػػػػػػػػػػػػػخ 
 فمػػػػػع يبػػػػػق  لػػػػػي مػػػػػشي غ  غيػػػػػخ أسػػػػػامي  
ػػػػػػػالـ   ىبػػػػػػػي بد   سػػػػػػػميساب كيػػػػػػػا نفػػػػػػػذ اذ 
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 : (1)كقػلو 

د  مػػػا لػػػع يكػػػغ  ِقمػػػىب  ػػػج  إال  الػػػػ   كمػػػا الر 
ع   ػػػػػػػػػػػب خ  عػػػػػػػػػػػشك ع  كعمػػػػػػػػػػػيك  ػػػػػػػػػػػبخؼ  ص   كص 
ػػحت ع  فػػؤادؼ كىػػػ  ب عزػػي فسػػا الػػحؼ  أ خ 
مِع لػػػػػػػػػع أر  كاؼيػػػػػػػػػاب   ن ػػػػػػػػػأ ي ت ع  فغيػػػػػػػػػخ  الػػػػػػػػػج 

ِجؼ  حػػػػػػػين فػػػػػػػي  ػػػػػػػي  م ػػػػػػػج  ف د  ػػػػػػػػني مخ  ف   ج 
 

 كأصعب  شيء  غيػخ  أعخاِضػكع سػيل  
م ػػػػػػػػػػػ    أرػ أبػػػػػػػػػػجاب عشػػػػػػػػػػجؼ مخارت ػػػػػػػػػػو تح 
ع  الك ػػػػػػػػل     ػػػػػػػػخ ك ع  لػػػػػػػػػ كػػػػػػػػاف عشػػػػػػػػجك   يز 
ف خ ة  مػغ حػخ  نػار الجػػػ تغمػػ    سػػ ز 
ػػػل   ي ػػػت  كدمعػػي لػػو غ د   كن ػػػمي بيػػا م 

 

 كحخكة الخكح بيغ الدساء كاألرض في رحمة التجمي تعج معيشا زاخخا      
لكثيخ مغ الرخاعات الجدئية الجافعة لبشاء لمقريجة، لعل أكليا الرخاع بيغ 
شقي خمق اإلنداف كىسا السادة كالخكح، فيسا في نداع دائع لالستحػاذ عمى 
لب السخء كعقمو، فالسادة تجحبو إلى األصل األرضي أك الصيشي مغ تكػيشو 

الشػراني الدساكؼ كما  بسا ؼيو مغ نػازع كرغبات مادية، كالخكح تجحبو العالع
يتصمبو مغ التجخد كالتخمي عغ لػاـز السادة كمغخياتيا، كال شظ أف ابغ 
الفارض يؤمغ أف الشجاة في تغميب الصخؼ الثاني في صخاعو مع األكؿ فيػ 
مشترخ لمخكح مشحاز لغمبتيا في صخاعيا مع السادة، فدعادتو تكسغ في رؾيو 

إلى الشػر الحؼ دائسا ما يخنػ إليو  عغ كل ما يجحبو إلى أرضيتو كيعمػ بو
ببرخه كركحو، كىحا يقػدنا إلى ثشائية الجسع كالفخؽ فالجسع اتراؿ السحبػب 

 . (2)كالفخؽ اختياره األغيار إلى األغيار

 كنفدػػػػي عمػػػػػى حجػػػػخ التجمػػػػػي بخشػػػػػجىا
 

 تجمػػػت كفػػػي حجػػػخ التجمػػػي تخبػػػت   
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 : (1)كعغ سسػه عغ األصل الصيشي   

 معصيػػػػػػػػػػافخػػػػػػػػػػل ليػػػػػػػػػػا خمػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػخادؾ 
 كأمػػػذ خميػػػا مػػػغ حطػضػػػظ كاسػػػع عػػػغ

 

 ؾيػػػػػػادؾ مػػػػػػغ نفػػػػػػذ بيػػػػػػا مصسئشػػػػػػة   
 حزيزػػظ كاثبػػت بعػػج ذلػػظ تشبػػت   

 

كىحا الرخاع قج يفزي إلى فكخة السعخاج الخكحي أك الذيػد أك الجسع، كذلظ 
يعشي الخخكج مغ الشفذ كالجخػؿ في تجميات الحزخة اإلليية ثع العػدة 

رؤيا اإلنداف العارج بالػصػؿ كتشصف  كىكحا كىي حخكة ججلية تذتعل فييا 
 :(2)ثع تذتعل كتشصف   كىكحا كسا يفيع مغ قػؿ ابغ الفارض

 كي حِزخ ني في الجسع م غ باسسيا شجا
ػػػساء الػػػش فِح ركحػػػي كمطيػػػخؼ اؿ  في شحػػػػ س 
 فِسشِ ػػػػػػػػػػػػي  م جػػػػػػػػػػػػحكب  إل ييػػػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػػػاِذب  
 كمػػػػػػػػػػػػػا ذاؾ  إال  أ ف  ن فدػػػػػػػػػػػػػي ت ػػػػػػػػػػػػػح ك خ ت  

ش ػػػػت  لت جخيػػػػِج الخصػػػػاب ز خ الػػػػت   فح   ببػػػػخ 
ليػػػػػج  كإف نذػػػػػا  كي شبيػػػػػظ  عػػػػػغ شػػػػػأني الػ 
 إذا أف  مػػػػػػػغ شػػػػػػػج  الِقسػػػػػػػاط كحػػػػػػػغ  فػػػػػػػي
ػػػػػػػػػل   أصػػػػػػػػػاب و   ػػػػػػػػػل  ك   ي شػػػػػػػػػاغي في مغػػػػػػػػػى ك 
ػػػػػػػ  ِخصاِبػػػػػػو م  صػػػػػػِب ح  ػػػػػػخ  الخ   كي شدػػػػػػيِو م 

سمتػػػػػػي  ػػػػػػساِع بج  ىا عشػػػػػػج  الدِ  ج   فأشػػػػػػي 
ب تػػػػ شػػػػػ ألتػػػػخاِب ت خ  ػػػػػ ػ بيػػػػا يح   يم د 

حب ػػػػػة  إلِيػػػػػو كن ػػػػػد ع  الش ػػػػػد ِع فػػػػػي كػػػػػل  ج 
ؿيقتيػػا ِمػػغ ن فِدػػيا حػػيغ  أكحػػت ح 

(3) 
ػػػػػػػػػػػلن آِخػػػػػػػػػػػح  بػػػػػػػػػػػأِزم تي  (4)ت ػػػػػػػػػػػخاِب كك 

ـ  كػػػػػػػػػػػػ حي  كِفصش ػػػػػػػػػػػة    ب ميػػػػػػػػػػػجاب بإليػػػػػػػػػػػا
بػػػػػػػة خ   نذػػػػػػػاط  إلػػػػػػػى ت فػػػػػػػخيِج إفػػػػػػػخاِط ك 
ػػػػتِ  ػػػػغ  ناغػػػػاه  كالس ت ش رِ   كي رػػػػغي ِلس 
ػػػػػػػػػػػػ عيػػػػػػػػػػػد  قجيسػػػػػػػػػػة  كي ػػػػػػػػػػحِكخ ه  ن ج 
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 )) يقرج حيغ أكحت حزخة السحبػب (3)
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 الخصاب عمى بخزخ التخاب كىػ الجدج.
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ػػػػػػػساِع بحاِلػػػػػػػو  كي عػػػػػػِخب  عػػػػػػػغ حػػػػػػاِؿ الد 
 

 نِتفػػػػػػاء الشؿيرػػػػػػةفي ثِبػػػػػػت  لمػػػػػػخ قِز ا
 

يرػر ابغ الفارض حالة مغ الرخاع بيغ الخكح كالجدج في حالة شيػد 
تجميات الحزخة اإلليية، فالشفذ حيشئح في نداع بيغ صػرتييا السادية التخابية 
كالخكحانية كعشج الجسع تتأثخ الخكح بشفحات تعمػ بيا إلى عالع الدساء 
العمػؼ، لكغ يسشعيا مغ الرعػد األصل التخابي الحامل لسطيخىا ؼيجحبيا 
غمى مػششو كىػ في نداع بيغ جحب كجحب كيتخح مغ مذيج الصفل معادال 
مػضػعيا لترػيخ ىحا الذعػر الحاتي فالصفل يئغ مغ ألع القساط كفي الػقت 

اب ذاتو يدتجيب لرػت مغ يشاغيو كيطيخ سعادة كلعبا كيشديو حمػ الخص
 مخارة األلع. 

 الرراع الخارجي :

كيتجمي في صخاع الذاعخ مع اآلخخ الحؼ يتخايل عمى مجػ الخحمة مجدجا 
مػقف الحات الذاعخة مغ العالع السحيط في مخاقبتو الرػفي في تجخبتو 
الفخيجة غيخ السألػفة، كبجىي أف ال يحسل ىحا اآلخخ انصباعا إيجابيا مدانجا 

حمتو، إنسا قج تطيخ بعس القػػ السعارضة التي لتجخبة الذاعخ عمى مخ ر 
يتصمب كجػدىا تػتخات درامية يشسػ عمى أثخىا بشاء الشز، كتعج شخرية 
العاذؿ نسػذجا لقػة خارجية كإرادة مغايخة تدعى لتثبيط إرادة الذاعخ كإخساد 
جحكة العديسة لجيو، بسا يذكل عائقا في رحمة الكذف كاإلشخاؽ، فالحب ىػ 

ع بيغ الذاعخ كبيغ العاذؿ كألف العاذؿ بعيج عغ التجخبة فيػ ال مجار الشدا 
يدتذعخ صػابيا . كتذيخ الجالئل إلى أف العحؿ عشج ابغ الفارض بذكل عاـ 
كاف رمدا لمعجاء الجفيغ كالججاؿ السحتجـ بيغ الرػؼية السيسا شاعخنا، كبيغ 

امات الفقياء الحيغ عخؼ عشيع اعتخاضيع شخيق الرػؼية، كال تخفي اتي
الفقياء ليع بالزالؿ كالسخكؽ كالبجعة كتؤدؼ ىحه الذخرية بحزػرىا دكرا 
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رئيدا في إنساء التػتخ الجرامي داخل القريجة، بل ربسا ترل بيا إلى الحركة 
، األمخ الحؼ يفزي إلى ضخكرة التحػؿ كافتتاح  التي تجؿ عمى غاية التأـز

ث يتخح مغ عرياف فزاءات مغ البػح كالحجاج، كصػال إلى التشػيخ، حي
العاذؿ كربسا حجاجو كىجائو ذريعة لتحقيق االستجابة العاشؽية السخجػة مغ 
قبل مغ يحب حتى يخؽ لحالو، كيذفق عميو لسا يجج مغ معاناة  كسا يطيخ 

  :(1)مغ قػلو

ػػػػػػالب بال ػػػػػػحؼ ي  ػػػػػػت اِؽ ج   يػػػػػػا عػػػػػػاِذؿ  الس ذ 
ػػغ ي ػػخػ  ة م  ػػظ  فػػي نرػػيح  بػػت  نفد   أت ع 

ت ظ كاش ػػػ ِرػػػخ عػػػِجم   خح مػػػغ أثخشػػػت  أق 
مػػاب  خ  ػػِحظ  م غ   كشػػت  الرػػجيق  قبيػػل  ن ر 
ػػػػػػال ِحي فػػػػػػإن ي لػػػػػػع أ ِرد   ػػػػػػت  إص   إف  ر م 
ػػػػػػػػغ   ِؿ م  ػػػػػػػح          مػػػػػػػاذا ي خيػػػػػػػج  العػػػػػػػػاذلػف  بع 

ِمي ػػػػػػػػػػػػػاب ال ب م غػػػػػػػػػػػػػت  نجاحػػػػػػػػػػػػػا    ػػػػػػػػػػػػػى م   ي م ق 
 أف  ال يػػػػػػػػػػػػخػ اإِلؾبػػػػػػػػػػػػاؿ  كاإِلفالحػػػػػػػػػػػػا   
يػػػػػػػػػػف  ِجخاحػػػػػػػػػا    ه  الش جػػػػػػػػػل  الع   أحذػػػػػػػػػاء 
ػػػػػػػػػػػاحا    ػػػػػػػػػػػب اب يػػػػػػػػػػػأل ف  الش ر   أرأيػػػػػػػػػػػت  ص 
مبػػػػػػي فػػػػػػي اليػػػػػػػ ػ إصػػػػػػالحا    ػػػػػاِد ق   لف د 
ػػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػػتخاح  كراحػػػػػػػػػا     ل ػػػػػػػػػِبذ  الخ الع 

 

كفي يائية ابغ الفارض مثاؿ كاؼ عمى ىحا الرخاع الجرامي ففي مذيج يذكػ 
 :(2)إلى األحبة شجة الػجج كالدقع كسعي العاذؿ بيشو كبيشيع ؼيقػؿ

ػػػػػػػػـِ  ع الق  ػػػػػػػي  ع  ش  ػػػػػػػي  ػػػػػػػػػ  س   أشػػػػػػػػػ كش 
ػػػػػػػػػػػو   ف  ِرؼ ك  ػػػػػػػػػػػج  ػػػػػػػػػػػع  اآلسػػػػػػػػػػػي بر  ض   ك 
ػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػخ اب ش  ػػػػػػػػػػػػػِخد  ح  ب   أؼ  شػػػػػػػػػػػػػيء م 
ع أجفػػػػػػػػػػػػػػػاِنك ع   ػػػػػػػػػػػػػػػق  ػػػػػػػػػػػػػػق ِسي ِمػػػػػػػػػػػػػػػغ  س   س 
ع  آِئدػػػػػػػػػػػػػاب  ػػػػػػػػػػػػػع  الال حػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػيك   ر ج 

ػػػػػػػػػػػيسػػػػػػػػػػػيع  ألحػػػػػػػػػػػاضِ     ع  أحذػػػػػػػػػػػاؼ  ش   ك 
ػػػػػػػ ؼ       قػػػػػاؿ مػػػػػػا لػػػػػي حيمػػػػػػة  فػػػػػي ذا الي 
ػػػػػػػػائي أؼ  شػػػػػػػػي    ذ  ػػػػػػػػػ  ح  ذ  ػػػػػػػػػػ ح   لم ذ 
ك ؼ      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الث شايػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػي د  د   كِبس ع 
ػػػػػق  غػػػػػي     ِمػػػػػغ  رشػػػػػادؼ ككػػػػػحاؾ  الِعذ 
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سػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػىب عػػػػػػػػػػػػػػػشك ع  ك  ػػػػػػػػػػػػػػػِو ع   أ ِبعي ش ي 
ِلػػػػػػػػػوِ  ػػػػػػػػػغ ع ح  ػػػػػػػػػى ع  ػػػػػػػػػو  الش ي   أ ك  لػػػػػػػػػع ي ش 
ِسػػػػػوِ  ػػػػػِجؼ لػػػػػي ى ػػػػػجػب فػػػػػي ز ع  ػػػػػل  ي ي        ض 

ِلػػػػػػػػػػِو فػػػػػػػػػػي أ ذ ن ػػػػػػػػػػي    ػػػػػػػػػػس ع  عػػػػػػػػػػغ ع ح   ص 
ػػػػػػػػػػو  ق ب ػػػػػػػػػػػِؿ الش رػػػػػػػػػػػِح ز ؼ      زاكيػػػػػػػػػػاب كج 
ػػػػػػحؼ كال أصػػػػػػغي ِلغػػػػػػي   ػػػػػػل كػػػػػػع ي ي   ض 

 

مذيج يعترخ ؼيو ابغ الفارض لغتو اعترارا يذف عغ اصصالـ الخكح في 
كاستقػائيا في صخاعيا السدتعخ نحػ الخالص، كفي تختيب متراعج لألفعاؿ 
تتقجـ األحجاث، ككأف كال مشيا متختب عمى اآلخخ، فخميو بدياـ األلحاظ 
أصابو بالدقع، مسا تتصمب حزػر الصبيب إلى السذيج ليجؿ عمى اإلخفاؽ 

لجدجؼ كالخكحي حيث أصبح عمى حافة السػت كاليالؾ، إذ تخكو كقج ا
ضاقت دكف عالجو الحيل، مسا جعمو ىجفا سانحا في مخمى العاذؿ، ثع تأتي 
رماية العاذؿ بالقػؿ شاىجا عمى كصػؿ الذاعخ إلى ذركة السعاناة، كفي 
 الػقت ذاتو بجاية التحػؿ الجرامي كاالستقػاء كافتتاح فزاءات مغ الججؿ
تشتيي إلى إضعاؼ حجة العازؿ كرده ميدكما كسا في )رجع الالحي عميكع 

ضل كع ييحؼ كال أصغي لغي (.  آيدا مغ رشادؼ كفي  

كىػ بحلظ كمو ييجؼ إلى تحقيق االستجابة العاشؽية مغ خالؿ شحح األدلة 
كالذػاىج عمى صجؽ محبتو، فحزػر العاذؿ دليل تسكغ الحب كصجؽ 

 العاشفة.

رامية قج تصخأ عمى الرخاع مع العاذؿ يشتج عشيا  تحػؿ غيخ كثسة مفارقة د
متػقع حيث يربح العاذؿ ذا صفة إيجابية تدتحق السجح مغ الذاعخ ألنو 

 :(1)سبب ألنو سبب في إثارة الحجيث السحبب إلى الشفذ حيث يقػؿ

رررو   ل  فررري ربهع  رررى م  ماغشرررى  لرررم أازا م البررررال   رعا  معّشررررى  وق ررررل  إن شرررر تا اررررا نرررراع 
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ل   ّيرررررا عرررررا ل  لررررريا لرررررم يرررررزا ّيرررررا م حا  وحا
وا   و  مرن الّررد  را ّشة عشردي فرْر   س 

ما الّمررررنم   يررررو لرررره اّنشرررري  فْحببررررت  لارررره 
 

رررررا  أحاديرررر   ي الخررررال   ك  ر  مررررن     اكرررررّ 
رد  فاعجرب  وقرد رام إيراللي    وأىد  الي 
ررررّذالي   ررررت  الس شررررى كانررررت عالمررررةا ع   م ش ح 

 

 الحوار : 

يطيخ الحػار بػصفو أبخز السكػنات الجرامية في شعخ ابغ الفارض، مغ 
حيث أنو األداة التي يتحقق مغ خالليا ضيػر العشاصخ الجرامية األخخػ مغ 
مػقف كصخاع، فحيشسا يمتقي الذعخ بالجراما تحسل المغة عمى عاتقيا ميسة 

عخ بالتكثيف، حسل الفكخة كأدائيا معا، كمغ ثع يتسيد الحػار الجرامي في الذ
ألف المغة ىي السؤدؼ الحؿيقي كالػحيج لمفكخة كليذ السسثل كسا في الجراما 
السدخحية، كتتجمى ؾيسة الحػار عشج ابغ الفارض في أنو كسيمة إلخخاج 
الذاعخ مغ محجكدية البػح الحاتي بسا ؼيو مغ سكػف كرتابة، إلى حيد 

انخخاشو مع ما يزج التفاعل حيث يرصخب العالع باألصػات بسا يجؿ عمى 
 حػلو مغ رؤػ كأفكار.  

كالحػار عشج ابغ الفارض يغمب عميو الصابع الفخدؼ ) السػنػلػج (، كيقرج 
بو "ضيػر صػتيغ لذخز كاحج أحجىسا صػتو الحؼ يتػجو بو إلى اآلخخيغ، 
كاآلخخ صػتو الجاخمي الخاص الحؼ ال يدسعو أحج غيخه، كلكشو يبدغ عمى 

حا الرػت يبخز كل اليػاجذ كالخػاشخ كاألفكار الدصح مغ آف آلخخ، ى
. كمغ ثع فالحػار عشج ابغ (1)السقابمة لسا يجكر في ضاىخ الذعػر أك التفكيخ"

الفارض ليذ حػارا عاديا بيغ شخريغ، إنسا ىػ حػار أفكار كقشاعات مسثمة 
في شخريات خيالية يدتجعييا إلى ساحتو الجرامية كيسشحيا صػتا مؤيجا أك 

                                                           
، الييئة السرخية العامة لمكتاب 21أسامة فخحات ، السػنػلػج بيغ الذعخ كالجراما ص (1)

 ـ.1997، 
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كتطيخ درامية الحػار في تأثيخه عمى سيخ الشز مغ حيث ىػ  معارضا،
التقاء بيغ حاليغ حاؿ الذاعخ الستحجث كحاؿ السدتسع الرامت، الحؼ 
يتجاعى ضيػره في بعس السػاقف الجدئية، إيحانا بػصػؿ الفكخة إلى نقصة 

 مغ التأـز تدتجعي ضخكرة التحػؿ .

كلسا كاف الحب اإلليي ىػ السحػر الذعػرؼ الحؼ تختكد عميو التجخبة 
الرػؼية، ككانت أحػاؿ ابغ الفارض  في ىحا الحب تقمب ما بيغ اتراؿ 
كانفراؿ كجسع كفخؽ، فقج انعكذ ذلظ عمى لغة الحػار، فمغى الحب تقمب 
بيغ حزػر كغياب، كفي حالة الحزػر يديخ الحػار في مجسمو بيغ شخفيغ 

األنا كاألنت أك الكاؼ أك ىي في حالة الخمد األنثػؼ، كالحجيث اغتخاؼ  ىسا
شاف ككجيبو  مغ معيغ المقاء كارتذاؼ مغ شيج البقاء حيث القخب آخح بالج 

 (1)عدؼ الِجشاف كمغ ذلظ قػلو:

ِمِفػػػػػػػػػػػي ت  ثشي بأ ن ػػػػػػػػػػػظ  م  ػػػػػػػػػػػج   قمبػػػػػػػػػػػي ي ح 
شػت  الػحؼ ػق  ى ػػاؾ  إف ك   لع أ ق ِس ح 

 نفِدػػػوِ  مػػػا لػػػي ِسػػػػ ػ ركحػػػي كبػػػاِذؿ  
ت شي ف  ِضػػػػػيت  بيػػػػػا فقػػػػػج أسػػػػػع   فم ػػػػػِئغ  ر 

 

ػػػِخِؼ    ـ  لػػػع ت ع  ػػػت  أ ف  ركحػػػي ِفػػػجاؾ  عخ 
ػػػغ  ي فػػػي  أقػػػِس ؼِيػػػو أسػػػىب كِمثمػػػي  م 
ػػػػاه  لػػػيذ  ِبس دػػػِخؼ ػػػغ ي ي  ػػػب  م   فػػػي ح 
ػػػػػِعفِ  ػػػػػع ى إذا لػػػػػع ت د  يب ػػػػػة الس د   يػػػػا خ 

 

كالحػار ىشا يتدع بالسباشخة كانعجاـ الػسيط، كيذبو حجيث الدخ كاليسذ 
الياتف، حيث الجسع شامل كاألنذ مكتِسل، كيسزي الحػار في ضل مفارقة 
درامية فحػاىا االستيانة بالخكح كالحياة، كبحليسا شػاعية، فسا الحياة إال في 

أسى كمثمي مغ الفشاء حبا ) لع أقس حق ىػاؾ إف كشت الحؼ  لع أقس ؼيو 
 يفي ( .
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أما عشج الفخؽ كاالنفراؿ تكػف لغة الحػار غيابا كانقصاعا، كالحجيث ال 
يكػف إلى السحبػب في غالب األحػاؿ كإنسا حجيث عشو، يتػجو بو إلى نفدو 
أك األغيار، كلحلظ تتعجد الػجيات التي يدتحزخىا إلى ساحة الحػار 

غ السحبػب، أك برػرتيا العجائية الجرامي، إما برػرتيا الػسائصية بيشو كبي
كمسا يديج مغ درامية الحػار كجػده في إشار مذيج يثخؼ الحػار كيجعسو بسا 
تػجج حػلو مغ تػقعات، األمخ الحؼ يجعل الحػار أقخب إلى صػرة العخض 
مشو إلى الدخد ، كمغ ذلظ مذيج الصمل حيث يدتػقف الرحب يدائميع عغ 

تجعي مغ شػايا الساضي ذكخػ األنذ بيع الجيار، كيحجثيع عغ األحبة كيد
بسا يذيخ إلى قجر مأساتو كمعاناتو الحالية، حيث ال يجج إال البكاء كالذػؽ 

 : (1)كالفخاؽ  كسا في قػلو

ر سػػػػا ػػػػي  األرب ػػػػع  الج  ي اِر كح   ِقػػػػف  بالػػػػج 
ا  ِذػػػػػػػػػي  ش ػػػػػػػػػظ  ليػػػػػػػػػل  ِمػػػػػػػػػغ ت ػ ح   كإف  أ ج 
ِمػػف   ػػخ  الغػػادكف  عػػغ ك  ر ػ الش ف   يػػا ىػػل د 

ػػػػار  ِخم ت يػػػػا ل ججػػػػاب فػػػػإف ب   ػػػػى فػػػػي ِقف   ك 
 

ػػػػػػػى    دػػػػػػػاى ا أف تجيػػػػػػػب  ع د   كناِدىػػػػػػػا فع 
ػػػؽ فػػي ض مساِئيػػا ؾبدػػا     ل  مػػغ الذ   فاشػػع 
م دػػػػػػا    ق ػػػػػػب الغ   يبيػػػػػػت  ِجػػػػػػش ح  الم يػػػػػػالي ي خ 
ػػػػػػػػػػػػا ي ب دػػػػػػػػػػػػا    م ي   كإف ت ػػػػػػػػػػػػش ف ذ عػػػػػػػػػػػػادت  ك 

 

كسا يطيخ عشج شاعخنا مغ حيث ىػ سشة  لع يختمف السذيج الصممي     
استعاف بيا الذعخاء بػصفيا ك  شعخية احتفى بيا الذعخ العخبي مشح مصالعو،

تخنيسة مدتداغة تمفت القمػب كاألسساع ، بسا تدب  عمى الشز مغ تػقعات 
الحدف السسثمة ؼيسا تدتجمبو  دالالت الػحجة كالبكاء كالخحيل كالفخاؽ، إنسا 

مية السذيج الصممي الحؼ يديخ في ضمو الحػار، حيث يذكل االختالؼ في درا
الدكػف كالحكخػ الستشاثخة في األركاف كالطالؿ كاآلثار العاؼية، خمؽية داعسة 
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لشسػ لمحػار الذجي الحؼ يجفعو بالتكخار السحتذج بذحشات الحشيغ كسا في 
قػلو ) فعدى أف تجيب عدى( كسا يحػلو مغ خالؿ الدؤاؿ) يا ىل درػ 

فخ الغادكف ..( إلى مدار معكػس فالستحجث أصبح أثخا بعج عيغ أصبح الش
 مػصػفا غائبا )يبيت يخقب الغمذ كيبكي في القفار( .

كال يداؿ الحػار في ضل السذيج الصممي يشصػؼ عمى صخاع زمشي حيث 
تتذبث الحاكخة بأذياؿ الساضي كتخفس االنرياع لسعصيات كاقع أليع يعج 

 : (1)ي قػلوبالذػؽ كالػحجة كسا ف

شػػا  كػػع بػػات  ش ػػػ ع  يػػجؼ كالػصػػل  يجسع 
ت  مػػغ ع س ػػخؼ  د   تمػػظ  الم يػػالي التػػي أعػػج 
ػػػػػِجِىع  لػػػػػع يحػػػػػل  لمعػػػػػيِغ شػػػػػيء بعػػػػػج  ب ع 

 

ن دػػػا    ػػػِو الت قػػػى ال نعػػػِخؼ  الج  ت ي  د   فػػػي ب خ 
م يػػػػػػػا ع خ سػػػػػػػا     مػػػػػػع  األِحب ػػػػػػػِة كانػػػػػػت ك 
ػػػػح  آنػػػػذ الت ػػػػحكار  مػػػػا أ ِندػػػػا    كالقمػػػػب  م 

 

دع السذيج مغ بؤرة اليأس كاالنفراؿ التاـ عغ الحبيب ، فمقج كثسة مفارقة تش
اعتجنا عمى أف السحبػب في السذيج الصممي يكػف قج غادر إلى حيث ال 
عػدة أما ىشا فيحه الرفة مشؽية عغ السحبػب ألنو باؽ ال يجركو الفشاء 

 كالدكاؿ  لحلظ يطل األمل معقػدا في االتراؿ مغ ججيج . 
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 الخاتسة

انصمقت ىحه الجراسة مغ مبجأ أف اإلبجاع كالشطخية في حخاؾ دائع  -
كعخاؾ مترل، كشالسا اف اإلبجاع اإلنداني ال يسكغ تقييجه بحجكد أك كضعو 
داخل إشار كاحج، تطل الشطخية دائسا حائسة ىائسة في ىالتو. ككسا أف 

ىا الشطخية تصػر اإلبجاع كتججد مغ شخيقة الشطخ إليو، فيػ أيزا قج يجبخ 
عمى التغيخ أك التحػؿ كربسا التالشي . كىكحا يطل اإلبجاع الذعخؼ السيسا 
التخاث العخبي فزاء مفتػحا ال يدتعري عمى مدتججات الشطخية األدبية كال 

 يداؿ يأخح مشيا كيعصي .

كإذا قيل إف الجراما ىي أكثخ السالمح الجالة عمى نزج الذعخ  -
قمشا إف ىحا الذعاع قج بدغ ضػؤه الحجيث كتصػره فال يجانبشا الرػاب إف 

مشح قخكف، كبجا ساشعا لكل ذؼ نطخ في تخاث الذعخ العخبي، السيسا الذعخ 
الرػفي، بل يسكغ القػؿ إف الذعخ الرػفي ىػ أكثخ ألػاف الذعخ درامية، 
فسا الجراما  إال مدج الفكخ بالعاشفة كبث الخكح في الداكغ، كال يبتعج الذعخ 

، فيػ يشأػ عغ كػنو مجخد تعبيخ عغ عاشفة أك ندكة الرػفي عغ ذلظ كثيخا
عابخة، أك شعػر مؤقت، إنسا يمػح في مطيخه الخكماندي الػججاني، إلى فكخ 
ناـ لو أبعاده الفمدؽية الخاصة التي ال يحيط بحجكدىا التأكيل عمى كثختو 

 كججتو، مسا يدتجيب لو العقل كالػججاف في آف معا. 

أف كال مشيسا كسيمة غيخ مباشخة  لمتعبيخ  يتفق الخمد مع الجراما في -
عغ الحات، كإذا كانت الجراما تترف في الغالب بالخمدية مغ حيث أنيا 
تحيل بالزخكرة مغ خالؿ السحاكاة إلى عػالع مػازية في الحات أك في 
الػاقع، فإف الخمد يتدع بالجرامية، إذا اشتسل عمى أمخيغ أكليسا السكػف 
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الفعمية كتأثيخىا في بث الخكح داخل الفكخة، مغ خالؿ الجرامي كالثاني صفتو 
 حخارة السػقف كحخكة الذخػص كانفاس الحػار كتػتخات الرخاع  . 
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