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 الشاعرية في النص المسرحي الحديث في المملكة العربية السعو ية

 ـسرحية "المحطة ال تغا ر" لفهد الحارثي أنموذجا  

 

 :المستخلص

البيي السالمح الشعرية في الص  السرر ي اليديي في السسلكة العربية  يُعاِلج هذا 

الرعودية، عقد اسبخدمصا أنسوذجا  ن يا  للكاتب السرر ي فهد ردة اليارثي، أال عهو 

مرر ية: "السيطة ال تغادر"، عسبب اخبيار هذه السرر ية هو أنها تيبوي على لُغٍة 

م البيي إلى تسهيد عالجصا فيه الس طليات يصقر شاعرية جعلبها هي األقرص للبطبيق.

السربخدمة في البيي، عمبيثين رئيرين. األعل هو شعرية السررح الشعري العربي، 

عشاعرية الصثر السرر ي"، عتطرقصا فيه لعالقة الشعر بالسررح في أدبصا العربي 

قدَّآل اليديي، عالسعالجة هصا تسزج بين االسبق اء الباريخي، عاالسبيضاح الفصي. عيُ 

السبيي األعل بوصفه مدخال  موسَّع ا لدراسة عالقة الشعر العربي عمدارسه الُسخبلفة مع 

ا شعري ا. ا السبيي الثاني" شاعريَّة اللُغة  السررح الذي ظهر في البداية ظهور  عأمَّ

السرر ية" فقد اشبسل على عسل تطبيقي على مرر ية "السيطة ال تُغادر"، ع اعلصا في 

صة رعح الِشعر، عالب وير سياق هذا ا لقرم اسبجالء مالمح الشاعرية، مثل: اللُغة الُسبضس ِ

عيصبهي البيي بالخاتسة الُسربخلَ ة من   البياني، عالبُعد اإليقاعي، عالسوسيقي...

دراسبصا، عأبرز البوصيات ال بي نهدف إلى تيقُّقها في البيي األكاديسي الُسبعل ِق باألدص 

ة، عاأل  دص العربي عامة.الرعودي خاصَّ

: الق يدة، الجسل الق يرة، الب وير البياني، اإليقاعية، الغصاء، الكلمات المفتاحية

 الشاعرية، السررح الشعري.

Abstract: 

 This research examines the features of poetics in modern 

Saudi dramatic texts. It uses a case study of a text written by Fahad 

Raddah Alharthi، entitled “The Station Does Not Leave”. The 

choice of this text as a sample of the modern Saudi dramatic texts 

was due to its poetic richness. The current research is divided into 

an introduction and two main sections. The introduction explains 

the terms that are used in the current research. The first section 

“The Poetics of the Arabic Poetic Theatre” explains the 

relationship between poetry and drama in modern Arabic literature، 

as well as the poetics of dramatic texts. The section uses a mixture 

of historical analysis and artistic explanations. This section is an 
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extended introduction for studying the relationship between Arabic 

poetry and its various schools with the drama that started poetically 

at the beginning. The second section “The Poetics of the Dramatic 

Language” conducts a practical work on the “The Station Does Not 

Leave” play. It tries to explore the manifestations of poetics in the 

play، such as the language which displays the spirit of poetry، 

literary imagery، rhythm، and melody. The research ends with the 

conclusion and the implications for the academic research that 

pertain to the Saudi literature، and to the Arabic one in general.  

Keywords: poem, short sentences, literary imager, rhythm, 

melody, Poetry, poetic theatre. 

 

 :ـقدـة

ل األدص الرعودي بشبَّى فصونه أهسيَّة  ُكبرى في األدص العربي اليديي، عذلك   يُشك ِ

اإلنباج، علذا فيبيبَّم على البا ي األكاديسي من جهة غزارة اإلنباج األدبي، عنوعية هذا 

السصبسي لهذا السكان أن يقوآل بإعادة اكبشاف الص وص اإلبداعية، علذلك انطلقصا في بيثصا 

هذا مَن الرؤال البالي: ما مدى تأثير الشعر اليديي على الص  السرر ي؟ عسيقودنا 

عقد اسبخدمصا السصهج سؤال البيي إلى قراءة الص وص السرر ية قِراءة  بصيوية، 

ف على تأثير  الوصفي، عشيء مَن البيليل على بعض أجزاء الص  السرر ي؛ لصبعرَّ

 الشعر على الص وص السرر ية الظاهرة في العقدين ا،خرين.

 لقد كانت هصاك أسباٌص عديدة دعبصا الخبيار هذا السوضوع، عالبيي فيه، عمصها:

 وص األدص الرعودي عامة ، تعسيق الدرس األكاديسي عتطبيقاته على ن .1

 عالسررح خاصَّة.

فهم البداخل بين الفصون القولية، عمصها السررح، عالشعر، عهذا الفهم يرتبط بالرياق  .2

 الثقافي العاآل الَّذي ظهرت فيه الص وص اإلبداعية.

ا الدراسات الرابقة فلم نعثر فيها على دراسات تصاعلت هذا السوضوع   عأمَّ

، علكن تُوَجد رسائل جامعية طبَّقت على مررح فهد اليارثي من بالدراسة، عالسعالجة

جهة البصاء الدرامي، علم تدرس اللُغة الشاعرة السوجودة في ن وصه، عهي دراسة 

البا ثة تركية الثبيبي الُسقدَّمة في جامعة أآل القرى، عنُِشَرت في كباص بعصوان: " تفاصيل 

 الطين عميطات السغادرة"
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 :تمهيد

ن السصاهج الصقدية مجسوعة م طليات تُشير لجسالية الص   ظهرت مع  ِ تكو 

فها جون كوهن بأنَّها علم موضوعه الِشعر األدبي، عمصها: الشعرية الَّبي يُعر ِ
1

، عيُضاف 

إلى ذلك األدبية، عالجسالية، عاإلنشائية، رافقت هذه الس طليات تاريخ الصقد اليديي مَن 

 البصيوية  بى البلقي.

اسبعسلصا في هذا البيي م طلح الشاعرية؛ لصبجصَّب البوسُّع السوجود في م طلح  

الشعرية، عنقب ر على ما تيسله الشاعرية من مالمح من عوالم الِشعر تظهر في 

الص وص غير الشعرية كالسرر ية، عهذا يأتي نبيجة  للسياعالت السربسرة في تجديد 

 ي ا.الص  األدبي سواء  أكان سردي ا، أآل شعر

يرتكز تجديد الص وص األدبية على البُعد اليداثي، عتُوَجد مفاهيم شبَّى ُعصيَت  

ببيديي الص وص، علعلَّ من أشهر هذه السفاهيم: البجريب؛ علذلك يسكصصا القول إنَّ عجود 

الشاعرية في الص  السرر ي الرعودي يُعدُّ من قبيل البجريب، عنين ال نريد البوسُّع في 

بل هدفصا إعادة اكبشاف البعالق بين السررح عالشاعرية من جهة  هذا الجدل الصقدي،

 .تشكُّل اللُغة األدبية

 المبحث األول: 

 شعرية المسرح الشعري العربي، وشاعرية النثر المسرحي: 

السررح الِشعري العربي أخذَ في البشكُِّل عالصضج تيت مدرسة اإل ياء،   

ا عصد أ سد شوقي، عيرى جابر قسيية  أنَّ العرص لْم يعرفوا الِشعر البسثيلي، عخ وص 

ا  عقد اعبرَض على الذين يبيثون عْن مظاهر للِشعر البسثيلي عصد الشعراء القدماء ُمعببِر 

 أنَّ هذا الفعل تعرُّف، علي ألعصاق اليقائق. 

عالبيي عن مظاهر للِشعر البسثيلي في مورعثصا ال يهمُّ بيثصا هذا؛ ما دمصا نبعامل   

رر ية شعرية ُمصجزة، ععصدما نعالج هذه الص وص فإنَّصا نضعها في سياق مع ن وص م

جسالية األدص في الدرجة األعلي، عال يعصيصا الجانب البسثيلي الَّذي يُوَجد على خشبة 

السررح، علذا فقد ذكرا مؤلفا "معجم الس طليات العربية في اللُغة عاألدص" عدآل نجاح 

عرض السرر ي، عإنَّسا هذ أقرص للفصون القولية البجارص السرر ية الشعرية في ال

الشعرية القائسة على عصاصر أدبية تراهم في بصاء الق يدة
2
. 

ل مرر ية شعرية عرفَها األدص العربي هي: مرر ية السرعءة عالوفاء البي نظَسها  أعَّ

                                           
1
بصيننة اللغننة الشننعرية ك جننون كننوهن، ترجسننة: ميسنند الننولي عميسنند العسننري ك  السغننرص النندار  

 .9ك ص 2آل ك ط2014البيضاء ك دار توبقال ك 
2
معجم الس طليات العربية في اللغنة عاألدص ك مجندي عهبنة عكامنل السهصندس، لبصنان بينرعت ك  

 .357ك ص 2آل ك ط1984مكببة لبصان ك 
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ذي خليل اليازجي، عهذِه السرر ية تُبرُز عفاء العربي، ذلك في ق ِة  صظلة األعرابي ال

 كَم عليِه الصعسان بن السصذر بالسوت في يوآل نيره، عقد عاد إلى الصعسان ليفَي بوعده 

ا أُعِجب  الذي قطعه لهُ بعد أْن ضِسَن عودتهُ أعرابي آخر ذع شهامٍة عهو قراد، علسَّ

الصعسان بذلك، عسألهُ عْن سر ِ عفائه قال: إنَّها الص رانية البي أُديُن بِها
3
 . 

ِمْن خالِل الشخ ياِت في إبراز األفكار عالقيم البي يْؤِمن بها. عيرى عاليازجي نجَح 

جابر قسيية أنَّ السرر ية يُعاُص عليها بعض البفكُِّك، عافبقار بعض مشاهدها إلى 

رة في تاريخ  الصضوج الفصي، عهذه العيوص تُعببَر طبيعية إذا ما تيدَّثصا عن مر لٍة ُمبك ِ

الَ ظ في هذه السرر ية هو: االنطالق من ق   العرص األدص العربي السعاصر، عالسُ 

قبل اإلسالآل، عهذا االسبخداآل للباريخ األدبي، عغير األدبي اسبسرَّ في السرر يات 

  .الشعرية

ل مرر ية شعرية في األدص العربي، علكن تهيسن   إذن فسرر ية اليازجي تُعدُّ أعَّ

رة الجانب القيسي أكثر  مَن الجانب الفصي، عهذا يرتبط بالبدايات على هذه األعسال الُسبك ِ

الَّبي انطلق مصها أدبصا السعاصر؛ أي أنَّ الصضج الفصي اكبسل في القرن العشرين، عذلك 

اء اشبغالهم على الشعر العربي القديم،  مة جرَّ  دث  يصسا عصل الشعراء لسرا ل ُمبقد ِ

لية السررح الِشعري العر .عالشعر غير العربي بي قضيَّةٌ شغَلْت الصقاد، ِلذا ال مَع ذلك فأعَّ

 يسكصصا الجزآل بريادِة اليازجي. 

عإنَّ البا ي في مرألِة الريادة في األدص العربي سيِجدُها تُربَُط بالربِق الزمصي،  

عهذِه اإلشكالية تطرق اليها  الصقاد، عيرى جابر قسيية أنَّ األخذ بسعيار الزمن فقط فيه 

ال يكوُن ميكوما بالفصيِة، عالصضج، عهكذا ناُل ُظ أنَّ البقعيد إجياف، إذ أنَّ الربق ُهصا 

لسرألة الريادة ُمْشِكٌل بيد ِ ذاته
4
 . 

عيجعل جابر قسيية ريادة السررح الشعري العربي أل سد شوقي، عليرت لخليِل  

اليازجي، عهو في ُ كسِه هذا يصطلُق ِمْن معايير أخرى غير السعيار الزمصي، ِمثل السعيار 

ُح فيها الك سي، عمعيار البأثير، عالسعيار السوضوعي، عقد قدَّآَل مجسوعةَ أسباٍص يوض ِ

  كسه أل سد شوقي بالريادِة عالربق في هذا الفن، عهي على الصيو ا،تي:

ة  .1 مرر ية اليازجي شأنها شأن أي مياعلٍة أعليَّة تفبقر للصضج الفص ِي الَّذي يسصيها قوَّ

 ة لها.البأثير في السرر يات البالي

باإلضافة لفقدان هذه السرر ية للصضج الفصي فإنَّها هي الو يدة لخليل اليازجي  .2

 بالف يى؛ أي لم يكبب بعدها أعساال  أخرى.

لقد أخذ أ سد شوقي السرر ية الشعرية من مياضصها األساسية، أال عهي: ا،داص  .3

                                           
3
لنة السوضنوعية عجصاينة البطنرف، جنابر قسيينة، بينرعت، الصاشنر الندار األدص اليديي بين عدا 

 .122ك ص 1آل،  ط1992هك ك 1412الس رية اللبصانية، 
4
 .123مرجع سابق: األدص اليديي بين عدالة السوضوعية عجصاية البطرف، جابر قسيية ك ص 
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، عهذا يعصي عدآل الغربية بشكٍل عاآل، علكصَّه في ذات الرياق اسبعان بثقافبه الواسعة

 تأثُّره بخليل اليازجي.

عت أطرع اته السوضوعية، مع  .4 تعدَّد إنباج أ سد شوقي السرر ي، عتوالى، عتصوَّ

ذلك فيغلب عليها البُعد الباريخي الَّذي هيسن على ُمعَظم السرر يات الشعرية 

 العربية كسا سيببيَّن معصا.

ساعدته على ذيوع أعساله ريادة شوقي، عمكانبه الشعرية في األدص السعاصر  .5

د على تأثير شوقي في اليركة الشعرية بشبَّى  السرر ية، عانبشارها، عهذا يؤك ِ

ا إييائيا.  ات ِجاهاتها  بى عإن كان شاعر 

ال شكَّ أنَّ شعرية شوقي تجاعزت شعرية اليازجي من جهة الصوع، عهذا يصعكس  .6

 على مرر ياته الشعرية.

لشعري البقليدي في مجسوع مرر ياته، عتعدُّد لقد قاآل شوقي ببطويع البصاء ا .7

قه على اليازجي، عهذا يعطيه الريادة، عإن ُكصَّا غير معصيين  السياعالت هصا يعصي تفوُّ

بالريادة إالَّ أنَّ اإلشارة لدعر شوقي يجعلصا نبعامل معه كشاعر عربي تعدَّدت 

عت م ادرها األدبية اإلنرانية كسا يذكر ميس د غصيسي هالل في مرر ياته، عتصوَّ

مرر يَّة "كيلو باترا
5

"، عيبدع أنَّ اسبيعاص هذه الس ادر األدبية الغربية كاألدص 

 االنجليزي، عالفرنري قد ساهم في تشكُّل السررح الشعري العربي.

إنَّ السررح الِشعري العربي قْد ارتبَط أثصاء ظهوره بالباريخ، عيعببُِر ميسد مصدعر أنَّ ما  

وقي ِمْن عودةٍ إلى الباريخِ، هي ُمجاراةٌ للكالسيكية، ذلك باسبثصاء الكوميديا، فعلَهُ أ سد ش

إال عسله الو يد "الرت هدى". عهكذا نال ُظ  ضوَر الباريخ كسوضوع في مرر يات 

أ سد شوقي، عهذا اليضور الباريخي قد كان موجود ا في مرر يَِّة خليِل اليازجي البي 

يكون السوضوع الباريخي في بداية السررح الِشعري يرتبُِط  عرْضصاها ِمْن قبل، عُربَّسا

باإل يائية، عالعودة إلى الكالسيكية كسا يرى ذلك ميسد مصدعر
6
 . 

عودة أ سد شوقي إلى البجارص الباريخية في مرر ه الِشعري هَي مياعلةٌ إليجاد عالقة   

 ياِت الِشعرية، بين الواقع السعبش عتلك السضامين الباريخية السوجودة في السرر

عجسيعها تجارص إنرانية ال تخبلف عْن بعض كسا يقوُل ذلك ميسد مصدعر
7
 . 

لقد عرَض ميسد مصدعر لرأي العقاد الذي اعبرَض على موضوعات السررح  

الِشعري الباريخية لشوقي، عهو يق دُ تلك الفبرات البي شِهدَت انيطاط في تاريخ 

                                           
5
 .10في الصقد السرر ي ك ميسد غصيسي هالل، م ر القاهرة ك دار نهضة م ر ك ص 
6
آل، 2004السرنرح، ميسنند مصنندعر، القنناهرة، الصاشننر نهضننة م ننر للطباعننة عالصشننر عالبوزيننع،  

 .101ص
7
 .105مرجع سابق، السررح، ميسد مصدعر، ص 
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ا تلك الفبرة البي سيطَر فيها جصود اليونان على م ر.   م ر، عخ وص 

ة غزع ال  فرس لس ر، عالقضاء ع مثََّل العقاد بسرر ية "قسبيز" البي تيكي ق َّ

ا مث ل بسرر يَّبه "علي بك" البي تُسث ُِل فبرة االنيطاط األخالقي في  على اسبقاللها، عأيض 

ع ِر السساليك كسا يقول العقاد، عكذلك يُسث ُِل بسرر يِة "م رع كليو باترا" البي تيكي 

 أ داث انهيار م ر، ععقوعها في يِد الرعمان. 

عرية لشوقي البي اُعبِرَض عليها "أمير األندلس" البي عإنَّ ِمَن السرر يات الشِ  

تُسث ُِل انيالل ُملك العرص في األندلس، ععقوعهم في يِد ملوك شسال أفريقيا، علكْن هذا 

الصقد ِمَن الرهل الرد عليه كسا يقوُل ميسد مصدعر؛ ذلك ألنَّ ع وَر السجد عاالزدهار قْد 

ال راع الذي تقوآُل عليِه السآسي في أغلِب ال ترسح للكاتب السرر ي ببوفُّر عص ر 

األ يان، عهذِه الوجهة البي قدََّمها ميسد مصدعر في أساسها تعبسدُ على إتا ة عص ر 

ال راع في الص  السرر ي الِشعري عالذي لن يوَجدَ في ليظات السجد عاالزدهار 

للعرص، كسا يُريد العقاد ِمْن شوقي أْن يكبب
8
. 

ا ببفاصيل ال راع اليضاري، يرى  لسي علي مرزعق   أنَّ أ سد شوقي كاَن عليس 

ا عصد السرلسين، عم ر القديسة، عهو بهذا العسل يدفُع قارئ ِشعره، عمرر ه  عخ وص 

الِشعري إلى قضايا الع ر عاليضارة، عيعببُر البا ي  لسي علي مرزعق بأنَّ هذه 

صاك عالقة بين السررح الِشعري مزية يبَّرُم بها أ سد شوقي، عهكذا نربطيُع القول بأنَّ ه

عصد أ سد شوقي، عاليالة اليضارية البي كان العرص يعيشونها في نهايات القرن الباسع 

عشر
9
 . 

إنَّ ميسد مصدعر يرى  أنَّ شوقي قْد كاَن ُمجيد ا في بصاء مرر ه الِشعري، سواء   

عالباريخية، عغيرها، علقد قدَّآَل أكان هذا البصاء فصي ا، أع موضوعي ا كالسوضوعاِت الوطصية 

في هذا السقاآل رأَي الصاقد ادعارد  صين الذي يقوُل في مقاالته السصشورة في مجلَّة 

ِة مجصون ليلى كسا  "السشرق" إنَّ أ سد شوقي قْد تقيَّدَ بالباريخ تقيُّد ا ُمررف ا، عمثََّل بق َّ

ليُثِبَت أنَّهُ لْم يفعْل شيئ ا ِسوى إعادة جاءْت في كباص األغاني، ثُمَّ يقارنها بسرر ية شوقي؛ 

ا، عفي هذا الرياق هْل كاَن البخييل الِشعري غائب ا عْن السررح  صياغة تلك الفقرات ِشعر 

الِشعري عصد أ سد شوقي
10
 ؟

آل. عهو في  1919لْم يبَِّجْه شوقي إلى السررح الِشعري إال بعد عودته ِمْن مصفاه، بعد سصة 

عة  شعبية بِه، عبعودته، تربََّب ذلك في ات ِ اله بالجساهير ِمْن خالِل تلك الفبرة لقَي  فا

                                           
8
 .106مرجع سابق، السررح، ميسد مصدعر، ص 
9
، بينرعت،دار الصهضنة العربينة 2ليضنارة،  لسني علنى منرزعق ، طشوقي عقضايا الع نر عا 

 .5آل، ص1981للطباعة عالصشر، 
10
 .107مرجع سابق، السررح، ميسد مصدعر، ص 
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َل ِمْن شاعٍر لعباس  مرر ِه الِشعري، عيرى ميسد عبد العزيز السوافي أنَّ شوقي تيوَّ

ل في ظهور السررح الِشعري الخديوي إلى شاعر الشعب؛ ليُرِهَم هذا البيوُّ
11
. 

أْن نُغِفَل أثَر الِشعر الغصائي الذي أفاد ِمْن رعحِ إنَّ موافي يرى أنَّهُ ليس بإمكانِصا 

 الرعمانبيك، عكاَن هذا الِشعر الغصائي قد نيا بشوقي إلى السررح. 

عالرؤال الذي يجُب أْن نطرَ هُ هل ميول شوقي للِشعر الغصائي في مرر ه  

تأسيس الِشعري كاَن بالفعل مأخذٌ على مرر ياتِِه الِشعرية؟ عفي اليقيقة أْن طبيعة 

السررح الِشعري ُربَّسا تخبلُط بات ِجاهاٍت ِشعرية كالغصائية، إذ أنَّصا نيباُج إلى تجاعز مر لة 

 البأسيس كي نربطيَع الُيكم على الفن ِ هذا ب ورةٍ أدق. 

هَ السررح الشعري  إنَّ مررح أ سد شوقي هو انعكاس ِلَم كاَن عليه الُسجبسع، إذ أنَّهُ عجَّ

اخبار موضوعات مرر ياته مرتبطة بهذا السجبسع، عهو يفعُل ذلك إلى السجبسع، عقد 

َز القومية العربية في نفوِس جسهوره، ِلذا يرى أ د البا ثين أنَّ الغصائية هصا أعطْت  ليُعز ِ

السررح الِشعري مرا ة ليؤث َِر في نفِس الُسبلقي العربي، عفي هذِه اليالة يكوُن تقاطع 

ِشعري أمرا إيجابياالِشعر الغصائي، عالسررح ال
12
 . 

إنَّ ِمْن أهم ِ الشعراء الذيَن كببوا مرر يَّات ِشعرية ُمبأث ِرين بشوقي هو الشاعر  

عزيز أباظة، عقد اتجه بسرر ه الِشعري إلى الباريخ كسا هو اليال عصد أ سد شوقي، 

ا كبب 1943عِمْن هذه السرر يات مرر يَِّة "قيس علبصى" البي ظهَرْت عاآل   آل. عأيض 

آل عقد كان  1949آل، عكذلك مرر يَّة "الصاصر" في عاآل  1947مرر ية "العباسة" سصة 

 بطل السرر ية األندلري الشهير عبد الر سن الصاصر. 

ا في عاآل   آل، أصدَر مرر يَّبه الرابعة "شجرة الدُر". عبعد هذِه السرر ية  1951أمَّ

آل. عكانت مرر يَّبه  1952أصدَر السرر ية الخامرة لهُ عهَي "غرعص األندلس" عاآل 

آل عاشبرك معَهُ في إعدادها عبدهللا  1957الرادسة بعصواِن "شهريار"، عقد أصدَرها 

 البشير.

ا في عاآل    آل، أصدَر مرر يَّة "قافلة الصور"، عقد داَرت أ داثها في بالِد  1959عأمَّ

ة انبشار اإلسالآل في هذِه  ا. عفي الييرة في العاآل الرابع للهجرة، عتيكي ِق َّ السصطقة سر 

آل، صدَرت مرر يَِّة "قي ر"، عنال ُظ ِمْن ما سبق أنَّ السرر يَّات الرابقة  1956عاآل 

                                           
11
)السديصنة السصنورة، ننادي السديصنة 2السررح الشعرى بعد شوقي، ميسند عبندالعزيز السنوافي، ط 

 .13آل(ص1995هك ك 1415السصورة األدبى، 
12
عية في شعر شوقى، ميسود عرران،  اإلسكصدرية، مكببة برنبان السعرفنة للصشنر، البصية اإليقا  

 .205آل، ص 2006
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جسيعُها ذات موضوعات تاريخية، كسا هَو الشأن عصد أ سد شوقي
13
. 

َر عزيز أباظة السررح الِشعري، أآل عقَف عصد  إنَّ الرؤال الذي يبيبَُّم عليصا طرُ ه هل طوَّ

عقد أكَّدَ ميسد السوافي على تأثُّر أباظة بشوقي، عهذا البأثُّر لم يرسْح لهُ أ سد شوقي؟ 

ا على السررح الِشعري بالبطوير كثير 
14
. 

ا في البجربة الشعرية اإل يائية العربية، عمع ذلك  ر الَّذي نُشير إليه يظلُّ ُمصي ر  البطوُّ

ا في مرار  ال  هام  الشعرية اليديثة، عتبَّ ل هذه فسرر ة الق يدة العسودية قد أ دَث تيوَّ

ا األعربية، عيرى صالح فضل  البطورات بالعالقة الثقافية مع ا،داص العالسية عخ وص 

هذا في صصاعة  أنَّ مررح لوركا الشعري شكَّل رافِد ا ثقافي ا في مر لة الربيصيات، عساهم

اإلبداع في ذلك الزمن السشيون بالخطابات القومية، عالفكرية
15

فإنَّ صالح  ، عال شكَّ 

 .عبد ال بور كان أ د الفاعلين في اليركة األدبية في تلك السر لة

علقد تعدَّدت طرائق الشعراء في إنباج شعرهم؛ أي لم يقب ر األمر على السررح 

الشعري، فهصاك الشعر الق  ي، عشعر البفعيلة، عنين عصدما نربط السررح الشعري 

لسر لة فإنَّصا نرتكز على األدبية، عال نلبفت للسررح بالطرائق الشعرية الُسخبلفة في تلك ا

البعيد عن فيوى األدص علغبه، عال ريب فإنَّ السررح الشعري تبوفَّر فيه أهم عصاصر 

الق يدة كالوزن عالقافية،  بى عإن كانت قافية  مفبو ة، علكنَّ هذه العصاصر يجب أن 

  .تيضر في سياق الشعرية، عسياق الدرامية

عإذا كان السررح الشعري أ د الطرائق الشعرية فإنَّه يجب دراسة هذه الطريقة بشق ِها  

ز على الدراسة  الجسالي األدبي البعيد عن الشق البقصي السرر ي الخال ، ععصدما نُرك ِ

ٍة بالسررح الشعري دعن سواه، عال يعصي كالمصا  األدبية نجد أنفرصا أماآل شعريٍة خاصَّ

سررح الصثري مَن األدص، بل نُشير إلى العصاصر الصوعية الُسبعلَّقة الرابق إق اء ال

 .بالسررح الشعري

مرر ة األدص عنوعيه الشعري عالصثري مصطقة تلبقي فيها ُمعَظم ا،داص العالسية،  

ر السرر ية، عيربدلُّ  علكنَّ السشكلة الَّبي تواجه الشعراء العرص عدآل معرفبهم ببطوُّ

جود مرر يات تقليدية تربجلب مادَّتها مَن الباريخ على عجه الدارسون على ذلك بو

                                           
13
مرجننع سنننابق،  األدص الينننديي بنننين عدالنننة السوضنننوعية عجصاينننة البطنننرف، جنننابر قسيينننة ،  

 .133ص
14
 .35السررح الشعرى بعد شوقي، ميسد عبدالعزيز السوافي ، ص  
15
لقناهرة لبصنان بينرعت ك دار الكبناص الس ننري عدار تكويصنات نقدينة ك صنالح فضنل ، م ننر ا 

 .178آل ك ص2000هك ك 1421الكباص اللبصاني ك 
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الخ وص
16

، عيبدع أنَّ مطالبة الشعراء األعائل في تاريخصا اليديي بالبأثُّر اليرفي 

ر ال يُراعي البدايات الَّبي انبثقت  بالسرر ية األدبية في الغرص، عما آلت إليه من تطوُّ

مصها األدبية العربية السعاصرة
17

سَن ال عوبة أن يبخلَّ  أ سد شوقي من تكوين ، علذا ف

الق يدة العربية عصد صياغبه لسرر ية شعرية، عال تقب ر إشكالية البعامل مع ا،داص 

ا  ة الزمت العرص مصذ الِقدآل، عخ وص  األخرى في السررح فقط، بل هذه إشكاالت عامَّ

  .عصد ترجسبهم لكبب أرسطو، عخلطهم بين الس طليات

العرض الرابق أهسيَّة عصاصر السرر ية الداخلية في بصاء شعرية عنربخل  مَن  

السررح الشعري؛ أي أنَّ الفن األدائي قد  دث اسبلهامه في إظهار السررح الشعري 

  .السرتبط باألدص

ععالقة الفن األدائي باللُغة األدبية تبجرَّد في اخبالط األسلوبين، عتداخلهسا،  

عصاصر السرر ية كاألشخاص، عاليوار، عال راع  عتفاعلهسا في نٍ  عا د؛ أي أنَّ 

الداخلي تصرجم مع عصاصر الق يدة كالوزن، عالقافية، عنظم العبارات، عترتيبها، عفي 

ر نعصي به السرر ية الشعرية في األدص العربي على الخ وص؛  اليقيقة أنَّ هذا الب وُّ

كاألدص اإلغريقي، عهذا ليس  ألنَّ عالقة السررح بالشعر قديسة في بعض ا،داص العالسية

 .مجال دراسبصا

ا، فإنَّ السرر ية كذلك تشهد   ر  عإذا كانت الق يدة العربية السعاصرة تشهد تطوُّ

ا السرر ية فقد طرأ  ر الق يدة في الوزن، عالقافية، عالسعاني، عأمَّ ا، عيبسيور تطوُّ ر  تطوُّ

ر السوضوع، عالزمان، عالسك ٌر كبطوُّ ان؛ أي لم يعد الكباص يلبزمون على ع داتها، تطوُّ

ا  رفي ا بهذه الو دات كسا يذكر طه عادي البزام 
18

، عبطبيعة اليال فإنَّ السرر ية 

ِ الشعري    .الشعرية سوف تربوعب البطورين في الشق السرر ي الدرامي، عفي الشق 

عالشاعر يبعامل مع مرر يبه الشعرية تعامال  يوصله لسر لٍة تكون فيها السرر ية 

آل شعرية الص  بشكٍل يببعد ا لشعرية قابلة للبسثيل على خشبة السررح، عهذا البعامل سيقد ِ

عَن الق يدة، عيببعد قليال  عَن السررح الصثري، عإذا ُكصَّا نين ندرس السررح بوصفه 

يصبسي للُغة األدبية، فإنَّه تُوَجد دراسات تشبغل على األداء، عهذا موضع الفرق بين دارس 

                                           
16
الدكبور ميسد مصدعر عالوسناطة الفكرينة بنين الشنرق عالغنرص ك داعد سنلوآل ، العنراق بغنداد ك  

السصظسنننة العربينننة للبربينننة عالثقافنننة عالعلنننوآل معهننند البينننوث عالدراسنننات اللغوينننة قرنننم البينننوث 

 .41آل ك ص1983هك ك 1403اسات األدبية عاللغوية ك عالدر
17
مرجنع سنابق: الندكبور ميسند مصندعر عالوسناطة الفكرينة بنين الشنرق عالغنرص ك داعد سنلوآل ،  

 .42ص

 
18
جساليات الق يدة السعاصرة ك طه عادي، م ر القاهرة ك لبصان بيرعت ك مكببة لبصان ناشرعن  

 .142ك ص 1آل ك ط2000عالشركة الس رية العالسية للصشر ك 
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ارس الفن البسثيلي، عمع ذلك فإنَّ الشاعر يصطلق في إنباج ن ه انِطالق ا يجسع األدص، عد

ين، عهصا يُسكن للصاقد أن يربظهر  هة للسؤد ِ بين السسارسة األدبية، عالكبابة الفصية السوجَّ

اء هذا الُسصطلَق الَّذي يجسع أدبية الص  مع الص  القابل  العصاصر األدبية الَّبي ظهرت جرَّ

  .للبسثيل

عالص  السرر ي الشعري يُعطي الشاعر ِمرا ة  كبيرة  للبعبير، عذلك؛ لوجود    

تعدُّد األصوات، كاليوار الداخلي، ع ديي الشخ يات عغير ذلك
19

، عيبدع أنَّ عصاصر 

الدراما تُوِجد شعرية  تبجاعز الق يدة القائسة على الذاتية، عهذا يعود لسقدرة الشاعر على 

األصوات بشكٍل عاآل، عالشخ يات بشكٍل خاٍص، عال شكَّ في أنَّ تقديم رؤاه من خالل 

يصا من قبل  .هذه الشعرية تبجلَّى من خالل البقاء الشعري بالدرامي كسا عضَّ

عتداخل الشعري مع الدرامي يعصي تسازج لُغٍة شعرية قائسة على البيانية، علُغة درامية 

ل عسل الشخ يات الَّبي يقوآل الشاعر قائسة على الفاعلية، عالييوية، عهذا يبرز من خال

بإدارتها، عتيريكها، ععضع على لرانها أفكاره السؤمن بها، عيبدع أنَّ شعرية السررح 

ا تلبقي فيه اللُغبين: لُغة الشعر، علُغة  الشعري تبجاعز الق يدة عالسرر ية الصثرية تجاعز 

 .الدراما

كان في فلك الِ     راع، فإنَّ العصاصر الفصية عإذا كان الشعري عالدرامي يبيرَّ

للسرر ية الشعرية سوف تكبرب خ وصية  تجعلها تببعد قليال  عَن الق يدة الَّبي تشبسل 

ا ال يُسكن لخ ائ  الق يدة أن تعلو  على أسلوص قَ  ي، عبسعصى آخر أكثر عضو  

ا  .على خ ائ  السرر ية، عجسيع هذه الخ ائ  تشببك مع ال راع عسوم 

بدأ الشعر العربي اليديي بداية  ال تخرج عن شكل الق يدة القديسة، عبعد ذلك ظهرت  

ا  ق يدة البفعيلة القائسة على إلغاء البيت الشعري، عقافيبه، عاسببداله بالبفعيلة عخ وص 

ر للشعرية العربية بل عصل في نهاية  تفعيلة البيور ال افية، علم يقف هذا البطوُّ

ر، علكنَّ السررح الشعري بقي بين الشعر العسودي، عشعر البفعيلة، السطاف لق يدة الصث

 علم يي ل اعبساد ق يدة الصثر في كبابة السرر ية بربب يُوَجد مررح نثري.

ر الشكل الشعري للسررح توقَّف عصد أعسال صالح عبد ال بور   عيظهر أنَّ تطوُّ

الَّبي كانت الدراما  اضرة  في أعساله الشعرية بُجسلبها
20

،  عبعد العرض الرابق لعالقة 

السررح بالشعر سصفبرض أنَّ الصثر ييضر بلُغٍة شعرية في السررح السعاصر، عيُسكن أن 

نربجلب بعض الخ ائ  الشكلية الَّبي عضعها الصقاد لق يدة الصثر، عنُياعل اكبشافها 

 شعر.في السررح الصثري الُسشبسل على لُغٍة أدبيٍة رفيعة تقبرص من جوهر لُغة ال

                                           
19
بصينة الخطناص الشنعري فني الشنعرية العربينة السعاصنرة ك تنامر ميسند عبندالعزيز، اإلمنارات  

 127ك ص 1آل ك ط2016الشارقة ك دائرة الثقافة عاإلعالآل ك 
20
البيي عن الص  في الررح العربي ك مد ت الجيار، م ر القاهرة ك الوفناء للطباعنة عالصشنر  

 .166آل ك ص 1995هك ك 1416ك  2دار الصشر للجامعات الس رية ك ط
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عال ن بُّ اهبسامصا على فيوى ق يدة الصثر بصفرها، عإنَّسا نرعى للوقوف على ظاهرة  

تشبُّه الصثر بالشعر كسا يقول شربل داغر
21

، عهذه السسارسة األدبية  اضرةٌ عصد بعض 

الكبَّاص السرر يين في ا،عنة األخيرة، عنعصي أعلئك الَّذين ركَّزعا على تقديم مرر ياتهم 

ا، عنين سوف نصطلق من هذه بلُغٍة فُ   يى رفيعة ال تببعد عن أساليب البيانيين كثير 

 .الُخالصة الَّبي تبيَّصت فيها عالقة الشعري بالدرامي، عالصثري بالشعري

 :المبحث الثاني

 :شاعريَّة اللُغة المسرحية

ق الصقاد بين نوعين مَن اللُغة السرر ية، عهسا: نوع يصبسي للص  السرر ي،   يُفر ِ

عنوع يظهر من خالل اإلخراج 
22

، عما يعصيصا في هذا الصوع السصبسي للص  للسرر ي، 

ل فإنَّصا نصطلق من كون  عالذي يسثل أهم عصاصر السررح. عكسا عضَّيصا في السبيي األعَّ

الص  السرر ي يجسع بين لُغة السررح، علُغة الصثر األدبي الرفيع الَّذي يقبرص مَن 

ين الصقيضين يظهر عصد الُكبَّاص الَّذين ُعصوا بالسررح الُسصبسي الشعرية، عهذا الجسع ب

 لألدص قبل أن يُسثَّل على خشبة السررح.

الوصول إلى هذا السربوى األدبي الرفيع للص  السرر ي جاء بعد تاريخ طويل  

ا ال ين، عانبهاء  بببلوره في  للفن السرر ي اببداء  من هجرته من الشرق عخ وص 

قول السربشرق جورج يعقوصأعرعبا كسا ي
23

.  عيعصي العرض الرابق أنَّصا ُمقابل فن 

يبردَّد بين األمم الشرقية، عالغربية، عال شكَّ فإنَّ هذا سيصعكس على لُغة الكباص اليداثيين 

 .الَّذين توسَّعوا في مسارسة البجريب في ن وصهم السرر ية

عمن أبرز هؤالء الكباص السرر يين: السرر ي الرعودي "فهد ردة اليارثي"   

عالَّذي عازى في أعساله السرر ية بين الِفعل الدرامي، عاللُغة األدبية الرفيعة الَّبي تقبرص 

ل فيه الص   مَن الصثر الفصي، عهو لم يِ ل إلى هذا السربوى اإلبداعي الَّذي يبيوَّ

 بعد مر لٍة طويلة من تجاذص الدراما عالشعر في األدص السرر ي لص  شاعري إالَّ 

الغربي
24
ا الرعودي، إذ يُوَجد ُكبَّاص سعوديين   ، عفي أدبصا العربي اليديي عخ وص 

قاموا بدمج العوالم الشعرية في فضاء السررح، علكنَّ السررح عصد فهد اليارثي تجاعز 

                                           
21
آل ك 2015ك  1الشنعر العربني الينديي ك شنربل داغنر، لبصنان بينرعت ك مصبندي السعنارف ك ط 

 .280ص
22
ية  ك إيف سبالوني ، ترجسنة : ميسند الزكنراعي ك السصظسنة العربينة للبرجسنة ك األجصاس األدب   

 .58ك ص 1آل ك ط2014لبصان بيرعت ك 
23
أثر الشرق في الغرص ك جورج يعقوص ، ترجسة فؤاد  رصين علي ك م ر القاهرة ك دار العالم  

 .93ك ص 1آل ك ط2020هك ك 1441العربي ك 
24
 .28القاهرة ك مكببة غريب ك ص السررح عالشعر ك ميسد عصاني ، م ر 
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باعبساده على البجريب اللُغوي مرألة إدخال الشعر للسررح، عهذا البجاعز يبعلَّق 

الُسرتكز على الشعرية القائسة على الخ ائ  الصوعية للص  األدبي، عنُسث ِل لذلك بوجود 

عة على األسطر توزيع ا يجعلها قريب ا من توزيع األشطر في  الُجسل السبوازنة، عالسوزَّ

الق يدة
25

فإنَّ هذا  ، عهذا ُمالَ ظ في مرر يٍة كسرر يِة "الجثة صفر"، عال شكَّ 

 .االببكار في لُغة الص  السرر ي يصطلق من رؤيا شاملٍة للفصون القولية

علقد تجاعز فهد اليارثي تقصية توظيف البراث الشعري مثل كبابة السرر ية  

الشعرية، عاسبجالص شخ يات تصبسي للشعر العربي كشخ ية طرفة ابن العبد
26
  ،

عشخ ية امرئ القيس
27
يم، عهذا يعصي أنَّ اليارثي انف ل عَن كسا ظهر عصد ميسد العث 

السوضوعات البقليدية الَّبي ظهرت في السررح الرعودي، عقاآل بالبركيز على البجديد من 

داخل اللُغة، علذلك فهو يُعطي شخ يات مرر ياته مرا ة  عاسعة للبيرك، عإبداء 

ظهر هذا في مرر يبه األفكار اإلنرانية السببعدة عن ثقافٍة ُميدَّدة، أع تراث ُمعيَّن، عي

"تشابك" الَّبي افببيها بالبركيز على الجانب الصفري للشخ يات الَّبي أطلق عليها ترسية: 

السسثل عا د، عالسسثل اثصين
28

،  عربَّسا أنَّ تغييب أسساء السسثلين، عاالكبفاء باإلشارة 

معرعفة لدعر الشخ ية يرتبط بالبيي عن معصى أكثر ات ِراع ا ال يُخبَزل في شخ ية 

ا يب ل هذا السعصى الُسسبد بالبيديي اللُغوي   .كشخ ية طرفة بن العبد، عأيض 

عيصضوي هذا البيديي تيت ِفعل البجريب الدائم، عالَّذي ال يصبغي فيه أن تبشابه األعسال 

ا لسعصى اليداثة كسا يقول عبد الكريم برشيد السرر ية، علعلَّ هذا يي ل نِباج 
29

،  عإذا 

لعربي قد أعطى الشخ يات البراثية كالشعراء بُعد ا تجديدي ا يرتبط باليالة كان السررح ا

االجبساعية الراهصة
30

،  فإنَّ فهد اليارثي تجاعز هذه السر لة، عجعل مرر ه أكثر 

ات ِ اال  بالواقع الُسعاش، عهذا يبجلَّى في  ديي الُسسث ِل في مرر ية "يا عرد من 

صرة، عيوِدعها في ثصايا  ديثهيشبريك" عالذي يربدعي أغصيات معا
31

، عكسا قدَّمصا فإنَّ 

                                           
25
الُجثة صفرك فهد ردة اليارثي ، الرعودية الطنائف  لبصنان بينرعت ك مؤسرنة االنبشنار العربني  

 . 9ك ص 1آل ك ط2015عالصادي األدبي الثقافي الطائف ك 
26
األعسال السرر ية الكاملة ك ميسند العثنيم ، الجنزء األعل ك الرنعودية الطنائف ك ننادي الطنائف  

 .223هك ك ص1439ي ك األدب
27
 .323مرجع سابق: األعسال السرر ية الكاملة ك ميسد العثيم ، الجزء األعل ك ص 
28
 .130مرجع سابق: الُجثة صفر ك فهد ردة اليارثي ، ص 
29
البأسيس عالبيديي في تيارات السررح العربي اليديي ك عبدالكريم برشنيد ، األمنارات دبني ك  

 .201ك ص 1طآل ك 2014مجلة دبي الثقافية ك 
30
آل ك 2014الفلرننفة عالسرننرح ك كسننال فهسنني،  السغننرص النندار البيضنناء ك أفريقيننا الشننرق ك  

 .167ص
31
 .175مرجع سابق: الُجثة صفر ك فهد ردة اليارثي ، ص 
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 .هذا يجعل اللُغة الَّبي تُقدَّآل على لران الشخ يات ُمقبربة من الواقع عرعح اليداثة

 يقول فهد اليارثي في مرر ية "السيطة ال تُغادر" على لران شخ ية اليارس: 

على الدفء، اجلس  سأشعل الصار كي ن طلي بها عنركن، دعصا نُغصي، الغصاء يبعي

بجواري، عغن ِ 
32
. 

تبجلَّى في الفقرة الرابقة الشاعرية الَّبي تبشكَّل من خالل  ديي اليارس الَّذي يريد  

اشعال الصار في ليٍل بارٍد؛ لي طلي بها مع السسثل، عهذا السشهد يُقدَّآل بلُغة تلبقي فيها 

ذلك: الغصاء يبعي على  ال ورة البيانية مع األلفاظ القريبة من رعح الشعر، عمثال

الدفء، فبيضر هصا اسبعارة، عهذا ال ييضر في ن وص مرر ية إالَّ على سبيل 

الصدرة، ع بى أعلئك الَّذين كببوا السررح الشعري السرر ي السوزعن، عنسثل على ذلك 

بالسرر ية الشعرية ب الح عبد ال بور "ليلى عالسجصون" عالَّبي تقبرص من لُغة 

ة القائسة على اليوار الفعَّال بين الشخ يات، عقد اسبخدآل اللُغة البيانية السررح اليقيقي

في أجزاء قليلة مصها
33

ا بين السررح الشعري،  ،  عنين بطبيعة اليال ال نراعي تسام 

عشعرية السررح الصثري، علكصَّصا نبيي عن مالمح اللُغة الشعرية السرتبطة بالب وير 

اللُغوية، عمن ذلك تكرار األفعال السضارعة، في البياني، عاسبخداآل بعض البقصيات 

السقطع السذكور الرابق عهي على الصيو البالي: ن طلي، نشعل، نركن، عجسيع هذه 

األفعال تبدأ بالصون، عفاعلها مرببر تقديره نين، عنلسح من خالل تكرار األفعال 

 السضارعة على نرق عا د: االت ِ ال بالشعرية. 

تكرار األفعال يسزج بين اللُغة عالسشهد؛ أي أنَّ الليل عالبرعدة  عيظهر أنَّ اسبخداآل 

عاالنبظار كلها تبراعق مع  وار الشخ يات الَّذي يبفاعل مع هذه اليالة، عيُضاف إلى 

ذلك ترديد ُمفردة الغصاء بأفعاٍل ُمخبلفة، عالُسالَ ظ في عجود الغصاء أنه يبصاص  مع ق ائد 

ا باسبخداآل البغصي، عالغصاء، عاألغصيات عالسغصي في عصاعين ميسد الثبيبي الَّبي قاآل فيه

ق ائده عداخلها
34

، عيسكن أن نقول إنَّ هصاك مياعلة إلضفاء شعريٍة ما على اللُغة 

 .الدرامية، عهذا تبيَّن في تكرار األفعال السبراعقة مع طبيعة السشهد

في بداية مرر ية عطبيعة السشهد تداخلت مع اليوار بين شخ يَّة اليارس عالسسثل 

"السيطة ال تغادر"، عذلك عصدما سأل اليارس السسثل، علم يجْبه، فقط قاآل ببغيير مكانه، 

 يقول فهد اليارثي:

                                           
32
 .42مرجع سابق: الُجثة صفر ك فهد ردة اليارثي ، ص 
33
مرننر ية ليلننى عالسجصننون ك صننالح عبدال ننبور ، م ننر القنناهرة ك الهيئننة الس ننرية العامننة  

 .75آل ك ص2012للكباص ك 
34
ديوان ميسد الثبيبي ك ميسد الثبيبي ك الرعودية  ائل لبصان بيرعت ك مؤسرة االنبشنار عالصنادي  

 .67ك ص 1آل ك ط2009األدبي بيائل ك 
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رت عن صعود الر لة.  "اليارس: سي ِدي أخشى أن تكون قد تأخَّ

 السسثل يغير مقعده عيليق به اليارس.

 اليارس: القطار غادر، عليك انبظار الر لة القادمة.

السسثل يغي ِر مقعده مرة أُخرى عاليارس يليق به
35
". 

عالُسال ظ في السقطع الرابق عجود اليوار الَّذي جاء من طرف اليارس فقط،  

عإشارة الكاتب للسثل بأنَّه يقوآل ببغيير مكانه تدلُّ على أنَّ طريقة اليوار ال تعبسد على 

ن للرلوك الَّذي يبجرَّد في تغيير الرؤال عاإلجابة أع تبادل الكالآل بين شخ يبين، بل يسك

السكان أن يكون طريقة  للبخاطب، عهذا الفعل يكشف تكراره في مرتين عن اعبساد 

ص الص  السرر ي من رعح الشعرية.  الكاتب على بعض اإليياءات الَّبي تُقر ِ

ن اليوار في بداية السررح من لُغٍة ع ركة؛ أي أنَّ اليارس يُسث ِل  البكلُّم، إذن يبكوَّ

عالسسثل يجيب ببغيير مكانه، عهذه هي اليركة، عتبجلَّى اإليقاعية الَّبي تصبثق من نداء 

اليارس، عإطالق الُجَسل اإلنشائية، عتُقابَل هذه اإليقاعية بيركة السسثل الَّذي يكبفي بها 

ص الدرامية من رعح  فقط، عال بُدَّ إن نقول إنَّ الغسوض الَّذي يكبصف هذه البداية يُقر ِ

َ ليرت مق ودة، علكنَّ أسلوص فهد  الشعرية الظاهرة في نداءات اليارس، عمع أن ها

 .اليارثي يُشير لذلك

ا يُشير لإليقاعية  ضورها في الُجَسل الق يرة الُسشبِسلة على كلسات قليلة،   عمسَّ

اليالة أن علعلَّ هذه الطريقة تقبرص من توزيع األشطر في بصية الق يدة، عال بُدَّ في هذه 

ا بين تقريم األشطر، عطريقة عرض الكاتب لجسله، بل نبيي  نببعد عَن السراعاة تسام 

ر الَّذي يجعلصا نربظهر مالمح الشعرية عتجلياتها في الرياق اللُغوي للص   عَن السؤش ِ

 .السرر ي

عالص  السرر ي في سياقه الداخلي يبجاعز عضوح الِفعل السرر ي ععصاصره؛ ليقوآل 

ببوظيف الغسوض، عذلك قد تبيَّن في ميدعدية السكان عالزمان عالشخ يات،  الكاتب

عهذا سوف يُراهم في البركيز على نشاط اللُغة، عإبراز مهارات الكاتب السرر ي الَّذي 

يربعين بلُغة شاعرة ييبويها اليوار بين اليارس عالُسسثل، عهذا تجلَّى في الُجسل 

دة داخل اليوار، عذلك لن ييدث لو كان اليوار الق يرة الَّبي تُشير لإليقاعية  الُسبجد ِ

ز فيها السسثل على الجانب الذهصي عالسوضوعي، ع بَّى لو  يشبسل على ُجسل طويلة يُرك ِ

 ُعِجدت ُجَسٌل طويلة فإنَّها تشبسل على مظاهر للشعرية، عهذا يبدع في السثال البالي:

ا، أعبقد أنَّك رساآل أتيت لهصا، مر اليارس: هل ترسم مثال ؟ هل تُغصي؟ هل تكبب ق    

 عليَّ كثيٌر مصكم.

 السسثل: ال أرسم لكصي أرصد  كاياتها أبيي عصها.

                                           
35
 .35ليارثي ، صمرجع سابق: الُجثة صفر ك فهد ردة ا 
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  اليارس: أمٌر عجيب لم يسر عليَّ فعل مثل هذا سابق ا!

السسثل: في اتجاه األماآل، انطلْقُت أبيي عن تفاصيل جديدة،  كاياتي تببعصي كقطٍط 

ص، شراع قارٍص ُمسزق، برسةٌ صغيرة، دمعةٌ المعةٌ تبرق صغيرة، كيسامات أنيقٍة، البا

 كصجسٍة، طاردتصي األرصفة اليسقاء عظالل البيوت القديسة، اسبيضرت يومياتي،

عركضُت ركضُت، ععقفت لوهلٍة زرْعُت برسبي في شجرة ما، عانطلقُت لألماآل، عصلت 

هصا، عأنوي أن أسبقر بعض الوقت؛ لعلي أرصد  كايات جديدة
36
. 

ع لصا من خالل السثال الرابق قياآل اليدث السرر ي على اللُغة، عان هار يبد

ن أساس ا داخل الخطاص الشعري كسا يقول عبد الصاصر هالل اليدث باللُغة يبكوَّ
37

، علو 

عدنا إلى بداية اليوار الرابق بين اليارس عالسسثل لوجدناه بدأ ببكرار األسئلة الَّبي 

نات يبقدمها أداة االسبفهاآل "هل " ِ ، عهذه األسئلة ليرت عادية؛ أي أنَّها ال تبراعق مع مكو 

السشهد كالسيطة عالقطار، بل هي تبعلَّق بالسواهب الَّبي يريد اليارس معرفبها، عمعرفة 

عجودها عصد السسثل، عالبكرار هصا يجعل لُغة الص  أكثر فرادة عذلك ببعدها عن عاقع 

، عالغصاء، عالقَ ، عكأنَّ الكاتب يريد إضفاء السشهد، عات ِ الها بفصون أخرى، كالرسم

أدبية على ن ه السرر ي، عنكون بذلك مبجاعزين اليوارات االعبيادية الياصلة في 

 .بعض السرر يات

اليوار بين شخ ية اليارس عالسسثل يشبسل على فجوةٍ تُوَجد في كالآل الُسسثل  

ه يريد أن يببعد عن ُمباَشرة الَّذي يعبسد على الغسوض، عاالسبطراد في الوصف، عكأنَّ 

اليارس في األسئلة، عذلك بإصراره باليديي عن شيء ال يرغب في البوح به صرا ة ، 

عهذا األسلوص يقبرص من لُغة الِشعر، عيسكن أن نقول إنَّ هصاك تفاعتا بين لُغة 

ثل، الشخ يبين؛ أي أنَّه تُوَجد لُغة مباِشرة عصد اليارس، علُغة غير مباشرة عصد السس

عٍ على ن  ِ مرر يَّبه  .عهذا يرجع لرغبة الكاتب بإضفاء تصوُّ

ع هصا يبراعح بين الدرامية، عاسبخداآل األساليب القريبة مَن الشاعرية في   عالبصوُّ

اثصائها، علعلَّ هذا يعود لرغبة الكاتب؛ لكي اليصيرف باألدبية عن سياق الص  

يطة كاليارس، عشخ ية تبفصَّن في السرر ي، علذلك فهو قدَّآل شخ ية  ذات لُغة بر

اسبخداآل اللُغة القريبة من رعح الشعر كالسسثل، عال ريب فإنَّ هذا البعاطي مع اللُغة يصبج 

عن السياعالت اليداثية؛ للبجديد في السررح األدبي بشكٍل خاص، عبسعصى أكثر ُعسق ا فال 

ن هذه الص وص السرر ية؛ أي أنَّ سياق ِ ات البيديي الَّبي تسبدُّ يسكن للس ادفة أن تكو 

 لجسيع الفصون القولية في األدص الرعودي اليديي ال بُدَّ أن تِ ل للسررح.

                                           
36
 .37مرجع سابق: الُجثة صفر ك فهد ردة اليارثي ، ص 
37
تنداخل االننواع األدبينة ك عبدالصاصنر هنالل ، الرنعودية جندة ك الصنادي األدبني الثقنافي بجندة ك  

 .91ك ص 1آل ك ط2012هك ك 1434
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آل لُغة  رفيعة  تصرجم مع جوهر الشعرية: عجود البشبيهات   د أنَّ السسثل يُقد ِ ا يؤك ِ عمسَّ

ا تشبيه هذه  البيانية، عمثال ذلك تشبيه اليكايات بالقطط الَّبي تببع اإلنران، عأيض 

اليكايات باليسامات األنيقة، عالجسع بين اليكايات، عالقطط في تشبيٍه عا د يُعدُّ من قبيل 

بصا مَن الشاعرية، عال شكَّ فإنَّ  ة تُقر ِ تشبيه السعقول بالسيروس، عفي ذلك إشارةٌ ُمهسَّ

ا عصد العرص البشبيه كان أسلوب ا من أهم ِ أساليب الشعرية، عخ وص 
38

، ععصدما نربط 

 .بشبيه باألسلوص، فالق د من ذلك: اعبباره طريقة من طرائق بصاء الص  الشعريال

عمن البشبيهات الَّبي ذكرها السسثل: تشبيه الدمعة بالصجسة البي طاردته، عإيجاد مساثلة 

ن لُغة اليوار السرر ي بلُغٍة شاعرية تبجلَّى في سياق اليوار، إذ  ِ بين الدمعة عالصجسة يلو 

بطرد في ِذكر البشبيهات مع عصف لليالة الَّبي تعبريه، عيظهر أنَّ ات ِراق أنَّ السسثل ير

البيانية مع لُغة الدراما يببعد بصا قليال  من تقليدية الص وص السرر ية؛ ليفبح الكاتب باب ا 

للبيديي في اليوار السرر ي، عذلك باسبخدامه البقصيات الشعرية باسبثصاء الوزن 

لك اإليقاعية الظاهرة في توالي البشبيهات، عاالسبطراد في العرعضي، عال يُغي ِب ذ

الوصف الَّذ ي يقوآل على تعدُّد بعض األمور الَّبي يسر بها السسثل، ععلى سبيل السثال: 

الشراع، عالقارص السسزق، عالبرسة ال غيرة، ععجود هذه األعصاف في أثصاء البشبيهات 

 ر ية.يجعل الشاعرية تبجدَّد في داخل اللُغة السر

عَجد إيقاعيَّةٌ في طريقة ترتيب الكاتب لُجسله، عالبشبيهات الواردة، عاألعصاف  ت ُُ

الياضرة في الصسوذج الرابق، عيبَّ ل هذا البعاطي اإلبداعي بطبيعة الص  السرر ي، 

عبُسصبجه الكاتب الَّذي أراد لص ه تجاعز الدرامية البقليدية، علعلَّ هذا يبَّضح في جسلة 

 واره مع اليارس بعد نقاٍش ُميبدآٍل، إذ قال: "عقد نخلق عوالسصا"السسثل في 
39

، عتييلصا 

هذه العبارة لشاعريٍة ما تظهر في الجسع بين الخلق عالعوالم في ليظة عا دة، عمسا يشير 

إلى الخلق الفصي عجود الغسوض الذي يبراعق مع طبيعة الص  السرر ي عن فهد 

البي جعلت السسثل اليارس يكثر األسئلة، علعل هذا اليارثي، عهذا يظهر في لغة السسثل 

 الفراغ الذي ييدثه الغسوض يقرص الص  من الشاعرية.

عالشاعرية هصا ال تعصي جوهر الِشعر ع قيقبه، بل هي مياعلةٌ القبراٍص ال يُخلُّ  

برياق الدرامية في الص  السرر ي، عترى البا ثة تركية الثبيبي أنَّ الُجَسل الق يرة عصد 

فهد اليارثي تخبزن في داخلها سرديَّةٍ 
40

ِ السلسح الشعري الَّذي  ، عهذا بالبأكيد ال يُلغي 

يظهر في تقريم الُجَسل، عتفقيرها، عترتيبها ترتيب ا يعبسد على البديع اللفظي، عيسكن أن 

نعثر في هذه الصوعية مَن الص وص السرر ية على تأثير البجربة الشعرية الجديدة الَّذي 

                                           
3838
 .46ك ص 3آل ك ط1983ال ورة األدبية ك م طفى ناصف ، لبصان بيرعت ك دار األندلس ك  
39
 .39مرجع سابق: الُجثة صفر ك فهد ردة اليارثي ، ص 
40
تفاصننيل الطننين عميطننات السغننادرة ك تركيننة عننواض الثبيبنني ، الرننعودية األ رنناء ك نننادي  

 . 86ك ص 1آل ك ط2017هك ك 1439األ راء األدبي ك 
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آل يعيش ف ي سياقها الزمصي الكاتب، عقد أشار عبد القادر القط إلى العالقة الياصلة بين تأزُّ

اليوار بين الشخ يات، عاليالة الشعرية داخل لُغة السررح
41

، عبطبيعة اليال فإنَّ 

آل في اليوار، عالسوقف قد تجاعزها السرر يون السيدثون عمصهم اليارثي، عهذا  البأزُّ

 .غة األدبيةالبجاعز يعود لكصه اللُ 

عال شكَّ في أنَّ اللُغة األدبية تربوعب ما تيسله الُجسل الق يرة من سرديٍَّة،  

آل الُسبَّ ل بالُجَسل الق يرة يُعيدنا لعالقة  آل درامي يبَّجه لإلثارة، عهذا البأزُّ عشعريٍَّة، عتأزُّ

ليارس إذ اللُغة باالنفعال الصفري، عاضطراص السشاعر، يببيَّن ذلك في سؤال السسثل ل

يقول: "أليس لك اسم؟ اليارس كان لي عنريبه
42

،" عيظهر في هذا اليوار مربوى 

آل الَّذي يربوعب الشعرية في سؤال السسثل، عالرردية في إجابة اليارس،  اإلثارة الُسبقد ِ

اَر  رف "سين"،  عتظهر الشعرية في الجسلة االسبفهامية الَّبي بدأت بكلسة "أليس"، عتكر 

عهذا كله ييدث في ُجسلة ق يرة جد ا، عتُقابل هذه الجسلة السشيونة ع رف "الآل"، 

بالرؤال عاإلثارة، جسلة اليارس الَّبي تشير لق ة تبجلَّى في مضسونها الَّذي يفيد بصريان 

اء تقادآل الزمن، عهو يعسل في السيطة  .اسسه؛ جرَّ

السبدفق قول السسثل: عمن الُجسل الق يرة عالسشيونة باالنفعال الصفري عالعاطفي  

إن ِي أشعر برع ها تركن هصا
43

، عهذا يظهر في  واٍر عَن السرأة الَّبي يُيبُّها السسثل، 

عيصبهي هذا اليوار برخرية اليارس من  ديي السسثل الوجداني السسبلئ باألعصاف 

الرقيقة
44

آل الدرامي عاللُغة الشاعرة ، ، عكسا ذكرنا من قبل فإنَّ هصاك جسعا بين البأزُّ

عتجعلصا هذه السسارسة األدبية أماآل تعالق ييدث بين الدرامي عالرردي من جهة، 

 .عالشاعرية من جهٍة أخرى

عيبجلَّى هذا البعالق على مربوى الجسلة عالسفردة، عهذا يظهر في ترديد كلسة  

د عجود الشعرية ا يؤك ِ  "أشعر"، عذلك عصد  ديي السسثل عَن السرأة الَّبي يبيي عصها، عمسَّ

في هذا الرياق تشبيه هذه السرأة بال باح الصدي
45

، ععجود هذه الشاعرية ال يعصي غياص 

اليوار الُسب ف بالبعقيد داخل الص  السرر ي، عيظهر هذا في  ديي السسثل  ين 

يقول: "عمن قال لك إن ِي أبيي عن امرأة
46

،" عتأتي هذه الجسلة بعد  ديٍي عَن السيبوبة 

                                           
41
ك  آل1978من فصون األدص السرر ية ك عبدالقادر القط ، لبصان بينرعت ك دار الصهضنة العربينة ك  

 .34ص
42
 .40مرجع سابق:: الُجثة صفر ك فهد ردة اليارثي ، ص 
43
 .44مرجع سابق: الُجثة صفر ك فهد ردة اليارثي، ص 
44
 .45مرجع سابق: الُجثة صفر ك فهد ردة اليارثي ، ص 
45
 .44مرجع سابق: ك الُجثة صفر ك فهد ردة اليارثي، ص 
46
 .45مرجع سابق: ك الُجثة صفر ك فهد ردة اليارثي، ص 
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يخلو هذا اليديي من غسوض يظهر في عصف السرأة الَّبي  بين اليارس عالسسثل، عال

يجري البيي عصها، عال شكَّ في أنَّ البأزآل الدرامي يبَّ ل بطريقة بصاء لُغة السرر ية 

  الَّبي نياعل اكبشاف مالمح الشاعرية فيها.

عالشاعرية تبشكَّل من داخل السفردة كسا مرَّ معصا في كلسة "أشعر"، عال شكَّ في  

الص  السرر ي يشبسل على تعبيٍر يصبع من انفعاالت نفرية، عيرى الرعيد الورقي أنَّ  أنَّ 

د عجود اإليقاع الَّذي يبجاعز اإليقاع  عجود الشيصة االنفعالية في ق يدة الصثر تؤك ِ

الشكلي
47

، يقول فهد اليارثي: "ذلك ألن ِي سسْعُت صوتها مرة  أخرى لكن هذه السرة دعن 

يطير في الهواء السبدف ِق، طاردُت صوتها ركْضُت في جصبات   قيبٍة، صوتها كان

السيطة، اخبفى صوتها في مصطقٍة ما، عاد يبيي في ال ست عصها، كصت أسرح باسسها، 

د ا أنَّها في السيطة، عأنَّها دسَّت صوتها داخل  قيببها، أنا ا،ن ع يد  ال مجيب، كصُت مبأك ِ

بين رصيفين بيصسا صوتها يأتي عيغيب،
48
"، عالُسالَ ظ في هذا الص  الُسقببَس  

مفردة "صوتها" ست مرات في ُجسٍل ُمخبلفة، عهذا جسٌع بين االنفعال الصفري   تكرار

عاللُغة الَّبي تجرَّدت فيها  الة الُسسثل الصفرية، عهذا األسلوص في بصاء الص  السرر ي 

بصا مَن الشاعرية    .يُقر ِ

صوتها" السبكررة،  يي تيبوي على إيقاعية يشبسل الشاهد الرابق على مفردة " 

نة من خسرة أ رف، عيُضاف إلى ذلك عزنها ال رفي الَّذي  تظهر في بصيبها السكوَّ

يجعلها ترد على عزن "فاعلن"، عهذا عزن بير السبدارك، علم يكن ذلك من قبيل 

شكَّل داخل لُغة الس ادفة؛ ألنَّ الكاتب قاآل ببكرار السفردة في ُجسٍل مببايصة، عالشاعرية تب

الص  السرر ي، علن يكون ذلك؛ لوال اسبخداآل هذه البقصيات اللُغوية الَّبي تجعلصا قريبين 

 .من الِشعر، عفي نفس الوقت ال تجعلصا بعيدين عن لُغة الدراما

يقوآل الكاتب ببغيير مواقع الكلسة في ُجسٍل ُمخبلفة، عيظهر ذلك في مفردة "صوتها"، 

د على تقليب الكلسات عالُجسل يعبسد على البديع، عنُسث ِل بقول الكاتب: عهذا البصويع السعبس

"يُغصي السسثل يرق  اليارس، يُغصي اليارس يرق  السسثل
49

،" عنال ظ في هذه 

الجسلة الَّبي جاءت في صورتين تببادالن بين غصاء اليارس، عرق  السسثل، عرق  

على إيراد الجسلة معكوسة، عهذا  اليارس، عغصاء السسثل، مدى الشعرية الَّبي ترتكز

 .يبفاعل مع السشهد، عيبقاطع مع شعرية الص  السرر ي

إن إيراد الُجَسل بأكثر من شكٍل، عببراكيب مخبلفة يأتي في سياق تلوين بديعي   

                                           
47
هك ك 1404لغة الشعر العربي اليديي ك الرعيد الورقي ، لبصان بيرعت ك دار الصهضة العربية ك  

 .213ك ص 3آل ك ط1984
48
 .47مرجع سابق: ك الُجثة صفر ك فهد ردة اليارثي، ص 
49
 .48مرجع سابق: ك الُجثة صفر ك فهد ردة اليارثي ص 
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يقوآل على اسبعسال الطباق، على سبيل السثال: "نراء عرجال، عالضيك عالبكاء
50

 "،

ثسار هذا اإلبداع اللُغوي؛ ليجعل السرر ية تبساهى مع اللُغة عالواضح أنَّ الكاتب قاآل باسب

الشعرية تساهي ا تلبقي فيه لُغة الدراما بلُغة الِشعر، عقد تبيَّن ذلك في الطباق الَّذي ييسل 

بصا مَن الِفعل الدرامي كالضيك عالبكاء، عيقربصا مَن الشاعرية في نفس الوقت.  تضاد ا يُقر ِ

إيقاعية تُوَجد في تقليب الُجَسل، عتقربصا هذه اإليقاعية من الشاعرية  عال شكَّ في أنَّ هصاك

الَّبي نجدها في قول الكاتب: "هرْبُت من جصوٍن؛ ليطاردني جصون
51

،" عيُبرز تكرار كلسة 

جصون مع الهرعص عالسطاردة البعد البقصي الُسرتكز على طرآئق ُكبَّاص الص  الشعري 

سق ا في خاتسة السرر ية، عبالبيديد في الُجسلة الَّبي اليديي، عهذا يظهر بشكٍل أكثر عُ 

رها اليارس: "من يصم في السيطات تفبه القطارات يُكر ِ
52

،" عنال ظ البعد الشعري القائم 

ا نال ظ في الجسلة  على البصاء الصيوي للجسلة الشرطية، عما تيبويه من ِداللة، عأيض 

 .خب ار عاإلفادةالرابقة االقبراص من األمثال السبصية على اال

 :الخاتمة

فصا   بعد أن قسصا باسبعراض عالقة السررح بالشعر من نا يٍة تاريخيٍة عفصية، عتعرَّ

لت  على تعالق السررح الصثري بالشاعرية من جهة عجود مالميها، ال بُدَّ أن نُبي َِن ما توصَّ

إليه الدراسة الَّبي عالجت ن ا مرر يا ظهر في مر لة البيديي الشعري بشكٍل خاص، 

 عالفصون القولية األخرى بشكٍل عاآل، عفيسا يلي أهمَّ الصبائج الَّبي عصل إليها البيي:

لسرر ي في لغبه القريبة من رعح الِشعر، علذلك لم يكن تسيوَرت أدبية الص  ا .1

 البصاء الدرامي أقل أهسية من اللُغة الشاعرة السوجودة في ثصايا الص  السرر ي.

اعبساد السرر ية على الب وير البياني القريب من لُغة الق يدة، عهذا يببيَّن في  .2

السسثل عاليارس، عقد االسبعارات عالبشبيهات الَّبي اسبخدمها الكاتب على لران 

ظهر معصا في البيي اتجاه الص  السرر ي للشاعرية، عبعده عن لُغة الدراما، عذلك 

 من خالل اسبخداآل الب وير.

توالي الُجسل الق يرة في اليوار السرر ي، عتبابع الجسل الُسخبَ رة يسصح الص   .3

اإليقاعية السبثوثة موسيقية عإيقاعية ال تُوَجد في الص وص السرر ية البقليدية، عهذه 

في الُجسل الق يرة تُعطي إيقاع الص  السرر ي ُسرعة ، ع ركية تجعل الص  أكثر 

 قُرب ا مَن الق ائد السبصية على األعزان الخفيفة.

هيسصت اللُغة الشعرية على عصاصر الدراما في السرر ية، عهذا تبيَّن في براطة  .4

تأثَّر بالبيديي اللُغوي السوجود في الخاتسة عاعبياديبها، عمعصى ذلك أنَّ الكاتب 

                                           
50
 .52مرجع سابق: ك الُجثة صفر ك فهد ردة اليارثي ص 
51
 .54مرجع سابق: ك الُجثة صفر ك فهد ردة اليارثي ص 
52
 .55مرجع سابق: ك الُجثة صفر ك فهد ردة اليارثي ص 
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 اليركة األدبية اليديثة.

 أهم التوصيات:

بعد أن قاآل البيي بإعادة اكبشاف هذا الص  السرر ي الَّذي ظهر في مصطقبصا في  

 العقود القريبة، نوِرد بعض البوصيات الَّبي نقبر ها، عهي على الصيو البالي:

لدراسات البيثية، عمياعلة اكبشاف عدآل ف ل الفصون القولية عن بعضها في ا .1

 العالقات بين هذه الفصون في أدبصا الرعودي.

دراسة الص  السرر ي الرعودي ، عفهم تأثير الفصون القولية األخرى عليه، عهذا  .2

كله ييدث في البعامل مع اإلنباج األدبي تعامال  شسولي ا ال يف ل هذه الفصون عن 

 بعضها.
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