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٤٩٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

!       "  #  $    
  

ٕ وانما للشعر عالقة ،لم تكن العالقة بین الشعر والدراما ولیدة العصر الحدیث

الشعر – حیث كانا ، منذ عهود ضاربة في القدم–المسرح–وطیدة ووثیقة بالدراما 

 ثم فترت العالقة بینهما بعض الشيء حین تحول ،لعملة واحدة وجهان –والدراما

المسرح في معظمه إلى النثر، وظل المسرح الشعري، ولكن لیس في وهجه وتألقه 

 السابقـین

ومع حاجة الشاعر الحدیث إلى مساحة أرحب وأوسع یعبر فیها عن تجربته 

ً فاستعیرت بعضا ،راما تجددت العالقة بین الشعر والد،وواقعه بأدوات وتقنیات حدیثة

ً وفقا لنظریات ورؤى أدبیة ، إلى القصیدة الشعریة–قصة ومسرح–من مالمح الدراما 

 ،ً فاستحالت القصیدة أكثر التحاما بعالم الواقع بما تحمله من صراعات،ونقدیة حدیثة

وحوارات، وشخوص، ومفارقات عدة، تنأى بها عن الذاتیة أو الغنائیة وتجیز لها 

  ..ى عالم الدراماالدخول إل

 –وبعد استقراء وتأمل- ومن هذا المنطق رأیت أن یكون بحثي في هذا المیدان 

ً وآثرت أن یكون شعره موضعا لبحثي ،وقع اختیاري على شعر عمر أبي ریشة

  .)المحتوى والفن(الموسوم بالنزعة الدرامیة في شعر عمر أبي ریشة 

  ) سیرة وحیاة (  ریشة أبو: ًیتناول أوال : وقسمت البحث إلى تمهید 

  ) مفهومها وجذورها ( عالقة الشعر بالدراما :ًوثانیا 

  :ثم ینقسم البحث إلى فصلین 

 والوجــداني واالجتمــاعي  ،األفــق الــوطني( آفــاق النزعــة الدرامیــة ویــضم  : الفــصل األول

  ).والتاریخي 

ـــاني  ،الحـــوار و،الشخـــصیة ومالمحهـــا: تقنیـــات النزعـــة الدرامیـــة ویـــضم  : والفـــصل الث

  .)الزمكانیة(والفضاء الدرامي 

  .. وثبت بالمصادر والمراجع،تعقب ذلك خاتمة



      
 

 
٤٩٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

ا  
 أو : ر ة( أة و(  

تكاد تتفق معظم المصادر والدوریات التي ترجمت لعمر أبي ریشة في الخطوط 

ً غیر أن اختالفا یسیرا وقع بینهم في تاریخ م،َّالرئیسة التي شكلت حیاته عض ولده، فبً

في حین ذكرت . )١(في عكا )  م١٩٠٨(عام المصادر ذكرت أن مولده كان في 

  .)٢(في عكا) م ١٩١٠(صادر أخرى أن مولده كان في عام م

 .في عكا) م١٩١١( حیدر الغدیر فذكر أن الشاعر رأى النور في عام .َأما د

 وأرجعه إلى ،الوقت نفسه إلى سبب االضطراب في تاریخ والدة الشاعرلكنه أشار في 

 وسجل ابنه حینها على أنه ،والده الذي عاد إلى سوریة أثناء الحرب العالمیة األولى

  .)٣()م١٩٠٨(من موالید 

 ، ذات القوة،ولد أبو ریشة ألب ینتمي إلى عشیرة تعود أصولها إلى طیئ

ََّ وأم عرفت بالتدین ، والشاعریة، فتسربت منها مالمح غیر قلیلة إلى شاعرنا،والبأس ُ ً
َّ والذكاء المتقد،ُوالتقى ً فانعكست بعضا من سماتها على أبنها تأثرا بها،َّ ً

)٤(.  

َّ ثم أتم تحصیله العلمي في الجامعة ،تلقى تعلیمه األولي في مدارس حلب

 انتقل بعدها إلى انجلترا لدراسة صناعة األصباغ ،م١٩٢٤األمریكیة ببیروت عام 

لشعر َّ لكنه تحول عن هذا االتجاه الذي لم یفد منه في حیاته إلى عالم ا،والنسیج

                                                           

- هـ ١٤١٨) ١( ، ط ٣٩٤ص) ١(تتمة األعالم للزركلي ، محمد خیر رمضان یوسف ، م ) ١(

) عمر أبو ریشة سفیر القصیدة الرومانسیة ( لبنان مقال –م ، دار ابن حزم  ، بیروت ١٩٩٨

 .لشهریة  مجلة الباحثون العلمیة ا– ٥٦ –العدد 

 دار العودة ، ٢٠-٩ ١ ، ط ٧ص ) ١(مقدمة األعمال الشعریة الكاملة ، عمر أبو ریشة ، م ) ٢(

 . لبنان–بیروت 

ًعاشق المجد ، عمر أبو ریشة شاعرا وانسانا  د : راجع ) ٣( ) ١( ، ط ١٩حیدر الغدیر ص. ً

 . مؤسسة الرسالة ، بیروت م ،١٩٩٧-هـ ١٤١٧

 .٦-٥مقدمة األعمال الشعریة الكاملة ، ص: ع  راج٤)(



      
 

 
٤٩٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

ًواألدب، وخط لنفسه طریقا في هذا المضمار َّحتى غدا قمة في الشعر ،َّ تفرد به،َّ

ًفعمر أبو ریشة لم یكن ناظما تقلیدیا. ( )١(العربي الحدیث ً ولم یكن شاعرا كالسیكیا ،ً ً

ً بل كان شاعرا ثائرا،ِّفي ظل هیمنة الكالسیكیة  فقدم ،ِ من الناحیین الشكلیة والفنیةً

  .)٢() یتمیز بثورته وتحرره ،ًشعرا یختلف عن أشعار سابقیه

 –ه َّفقد أحس شاعرنا منذ وقت مبكر بأن الكالسیكیة الجدیدة، في شعر من سبق

 لم تمتلك شجاعة التمرد على –َّبعد أن صمت معظمهم عن قول الشعر أو قل نتاجه 

  .)٣(التقالید وال اإلقدام على دراسة الشعر العالمي المعاصر والتواصل معه

فقرأ ، له رحلته إلى انجلترا فرصة االطالع على األدب االنجلیزيواتاحت 

فظهرت قسماته ، َّفُأعجب باألخیر منهما أیما أعجاب ،ٕوادجار اآلن بو ، لشكسبیر 

وعمقه ،وأعجب بالتصویر الخصیب في شعره ، كما قرأ لبودلیر الفرنسي ، على شعره 

  .)٤(وجرأته

ًعاد عمر بعدها إلى حلب واستقر بها زمنا استمر سبعة عشر عاما ُعین ، ً

ًكما عرف في تلك اآلونة مكافحا، ًخاللها مدیرا لدار الكتب الوطنیة بحلب  ُ، 

ِّ مشاركا في المناسبات الوطنیة بحسه وشعره،ً ومهاجما لالستثمار وآذنابه،ًومناضال ً، 

 وخالل مسیرته الحافلة تلك تعرض ،فطارت شهرته في اآلفاق وتجاوزت حدود سوریا

َّ غیر أن النجاة من اإلعدام كتبت له في كل مرة،ًلالعتقال مرارا ُ
)٥(.  

                                                           

 .٣٩٥ص) ١(تتمة األعالم للزركلي ، م : راجع ) ١(

العدد . ثقافیه اجتماعیة شهریة – مجلة جهینة –) عمر أبو ریشة تقلب في هموم الوطن) ( ٢(

 .م١/٣/٢٠٠٦- ٠١٠

) ١( ، ط ٩٦األدب العربي السوري بعد االستقالل ، سیف الدین القنطار ، ص:  راجع ٣)(

 .م ، وزارة الثقافة١٩٩٧

 .١٣/١٤ة األعمال الشعریة الكاملة ص مقدم: لمزید من التفصیل راجع :  راجع ٤)(

 . وما بعدها ٢٢عاشق المجد ، ص: راجع ) ٥(



      
 

 
٤٩٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

َّم تقلب فیها عمر بین البرازیل ١٩٥٠ بدأت عام ،تلت هذه المرحلة مرحلة جدیدة

َّ وعد ،ً سفیرا لبالده، والوالیات المتحدة األمریكیة، والنمسا، والهند، والشیلي،رجنتینواأل

 والجالیة ،بعضهم سفارة أبي ریشة في البرازیل أحسن سفارة عرفته تلك البالد الواسعة

ً وكان عهده عهدا ذهبیا،َّ وأقطاب الشعر العربي في ذلك المنقلب،العربیة هناك  ارتفع ،ً

ً وكان مخلصا حریصا على خدمة مواطنیه،عرب والعروبةفیه اسم ال ً
)١(.  

َّ فاستقر في بیروت ،)م١٩٧٠( ُأحیل إلى التقاعد عام ،بعد هذه المرحلة

 وفي عام ، عالقته باألسرة السعودیةَّ توثقت خالل تلك الفترة،ً عاشقا لها،ًمستوطنا

 ومكث ، فأدخل المستشفى التخصصي في الریاض،َّتردت حالته الصحیة) م١٩٩٠(

ُ حمل جثمانه بعدها إلى حلب ودفن ،م١٤/٧/١٩٩٠في  ِّ حتى وافته المنیة،عدة أشهر ُ

  ...)٢(بها

 ختام هذه اللمحة الموجزة عن حیاة أبي على أنه من المنصف أن نذكر في

ً أنه كرم مرارا،ریشة ِّ ً ومنح خالل مسیرته ألقابا علمیة،ُ  والعدید من ، ومناصب فخریة،ُ

  .)٣(األوسمة من دول مختلفة عربیة وأجنبیة

                                                           

 ، دار ومؤسسة رسالن ، دمشق ١٤عمر أبو ریشة ، قیثارة الخلود ، هاني الخیر، ص :راجع) ١(

 .م٢٠١٣،

 . وما بعدها ٣٣عاشق المجد ، ص: راجع ) ٢(

 .١٥عمر أبو ریشة قیثارة الخلود ص: راجع ) ٣(



      
 

 
٤٩٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

  

 ًم : را ا  )ورو (  

 وعند ،ُ أو عمل یقام به، ومعناها الحرفي یفعل،كلمة یونانیة األصل: دراما ال

 ، عرض، حركة درامیة، نفهمها على أنها عمل درامي،التعامل معها عقب تعریبها

  .)١(إذا كان كل ذلك یتعلق بالنص.. . أدب، فن، صراع،معالجة

 ،على حین أضحت الدراما عند بعضهم الصراع في أي شكل من أشكاله

 أعلى صورة من صور التعبیر األدبي ؛ - في تقدیر بعض النقاد–والتعبیر الدرامي 

ًوذلك استنادا . )٢(َّ هو شاعر وقصاص في الوقت نفسه،ألن الكاتب المسرحي الحق

إلى العالقة الوثیقة القدیمة بین الشعر والدراما؛ ألن الدراما أو المسرحیة كانت تكتب 

 تعني في المقام األول كاتب الدراما أو  كما أن كلمة شاعر،ًشعرا في ذلك الزمن

 ویبدو أن الشعراء ،ي حقب متأخرةوهذه العالقة لم تضعف خیوطها إال ف ()٣(المسرحیة

 كما یظهر عند شاعرنا عمر أبو ریشة –٤)المعاصرین بدؤوا بإعادة صلة الرحم بینها 

 ،إذ أنه بمرور الزمن اتسع مفهوم الدراما–قبلة من هذا البحث من خالل الصفحات الم

اشتمل على –ًأو نحتا ،ً أو شعرا،ً رسما–فأصبح ینضوي تحت لوائه أي عمل فني 

ُحتى أصبحت الدراما بذلك اصطالح یطلق على شكل من ،  وهدف ، وصراع،حدث

                                                           

، مكتبة ) ٣( ، ط ١١٣ صإبراهیم حمادة. راجع معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة ، د) ١(

 ).م١٩٩٤(األنجلو المصریة ، القاهرة 

عز الدین إسماعیل ، . الشعر العربي المعاصر ، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة د : راجع) ٢(

 .م١٩٩٤، المكتبة األكادیمیة ) ٥( ، ط ٢٣٩ص

النزعة لدرامیة في الشعر العربي المعاصر ، : لمزید من التفصیل حول هذا الموضوع ، راجع ) ٣(

هـ ١٤٣٥دار النابغة ، االسكندریة) ١( ط١٦دراسة في الرؤى والتقنیات ، د أحمد باللص

 .م٢٠١٤

، اسماعیل محمود إحطوب " حوار عبر األبعاد الثالثة " النزعة الدرامیة في دیوان بلند الحیدري ) ٤(

 ).م٢٠١٤(، عالم الكتب إربد ) ١( ط ٤٨ص



      
 

 
٤٩٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

ي طبیعتها العمل تشارك ف.. .،ُّالعمل األدبي معد لیؤدیه الممثلون أمام المشاهدین

  .)١( مادامت تكشف عن حدث،الملحمي أو القصصي أو القصیدة

 ،من خالل هذا التقارب الذي نلمحه في اإلشارات السابقة لمصطلح الدراما

ً صار من المتوقع أن نرى تداخال وتمازجا بین األجناس ،ي مضمونهواالتساع ف ً

.. . كما أنه من المتوقع أن نقع على تقنیات درامیة داخل القصیدة العربیة،األدبیة

فبعد أن ... ّ أو حط من قدر أي جنس من األجناس األدبیة،ولیس في األمر غرابة

ًكانت تلك األجناس منفصلة عن بعضها بعضا وفقا ل َّ وتعدها ،مذاهب فنیة ترى ذلكً

مجاالت الدرس النقدي توظف ( –اآلن –قوالب جامدة غیر قابلة لالنصهار أصبحت 

من معاییر النقد للنص -في یوم من األیام–جملة من المعطیات الفنیة التي لم تكن 

وماسوى ذلك من ...  والبنیة الدرامیة وو، والبنیة الحواریة، كالسردیة الشعریة،الشعري

تقنیات ومصطلحات استعارتها القراءة النقدیة الحدیثة للشعر من حقول عدیدة 

 ، والحكایة، والمسرحیة، إضافة إلى الروایة، والهندسة، والبناء، والرسم،كالموسیقا

 منفصلة عن بعضها -  وماسوى ذلك من فنون كانت وفق الرؤیة الكالسیكیة،والسینما

ً ومن هنا تطورت القصیدة العربیة تطورا ملحوظا تمردت خالله على )٢()البعض  ً

 ٣ ومن التجرید إلى الغنائیة الفكریة ممثلة  في القصیدة الدرامیة،الغنائیة الصرفة

أن - وواقع حیاته المعاصر،بحصافته ووعیه الثقافي–واستطاع الشاعر المعاصر 

یقتحم هذا المیدان بجسارة وأن یعكس درامیة الموقف على العبارة واللغة التي ینبني 

                                                           

 – دار الحریة للطباعة ١١جالل الخیاط ، ص. األصول الدرامیة في الشعر العربي ، د: راجع ) ١(

 .م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ -بغداد

محمد فائز جیجو ،الزمان ، عربیة ) مح العالقة بین الشعر والسردمال:( مقال أدبي بعنوان٢) (

 .م٢٠١٣/اكتوبر/٤یومیة، دولیة ، مستقلة ،

 . ٢٤٢عز الدین إسماعیل ، ص. العربي المعاصر ، دالشعر : راجع ٣) (



      
 

 
٤٩٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

ي من حوار وحوار فأصبح یستغل كافة وسائل التعبیر الدرام،من خاللها موقفه الدرامي

  .)١(ِّداخلي وسرد لكي یجسد التجربة الذاتیة في قالب حسي ملموس

أو اقصائها  ال تعني خلع الذات ، أو النزعة الدرامیة،غیر أن درامیة الموقف

 بحیث تشكل الذات جزء ، على المشهد الشعريُّ بل تعني الحد من هیمنة الذات،ًتماما

 ولیس كل المشهد ؛ حتى التتحقق لها الهیمنة أو السیطرة الكلیة على ،من المشهد

الدرامیة  فالنزعة  الشعریة )٢(أو مستقلة عنه وال تكون في الوقت نفسه منعزلة ،الموقف

لكنها كانت تتحرى الحفاظ على مساحة معقولة (، لم تحل دون بروز الذات الشاعرة

بحیث ال یبدو النص ، بین هذه الذات والعالم الفني الذي تنقله القصیدة للمتلقي 

ًبل یبدو معادال موضوعیا لذاته في عالقته ، ِالشعري احالة مباشرة على ذات المبدع  ً

   المشار إلیها –ًوال تعني أیضا تحقیق كافة  التقنیات الدرامیة ) )٣(بالعالم

فواحدة منها أو أكثر كفیلة ،یها بالدرامیة  في القصیدة لیتسنى لنا الحكم عل–ًآنفا 

  .)٤(بذلك

كما أنه من األجدى بالشاعر أن ال یعتمد إلى تحقیق النزعة الدرامیة في شعره 

ًعمدا مباشرا ًدا نفسیا یعینه ُ طالما كان للشاعر بع-إنما یترك ذلك ینساب في أریحیة، ً ً

ًألن العمد من شأنه أن یقتل الشعر والتعبیر الدرامي معا كما -على التركیب الدرامي

  .)٥(عز الدین إسماعیل. یرى د

  

                                                           

 .٢٤٢عز الدین إسماعیل ص. الشعر العربي المعاصر ، د: لالستزادة ، راجع  ١)(

 .١٩/٢٠ص ، راجع النزعة الدرامیة في الشعر العربي المعاصر: لالستزادة) ٢(

دراسة (وعي الحداثة :  ًنقال عن كتاب، ٢٤ص، الدرامیة في الشعر العربي المعاصر النزعة ) ٣(

 .م١٩٩٧دمشق ، اتحاد الكتاب العرب ، سعد الدین كلیب .د) جمالیة في الحداثة الشعریة

 .٢٠ص، النزعة الدرامیة في الشعر العربي المعاصر: راجع: لالستزادة ٤) (

النزعة الدرامیة : راجع : ولالستزادة في هذا الشأن ، ٢٤٨ص، الشعر العربي المعاصر : راجع ٥) (

  .٢١/٢٢ص، في الشعر العربي المعاصر
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

ا ولا  
راا ق اآ  

، وتفاعل معها، َّتعددت آفاق النزعة الدرامیة التي حلق صوبها عمر أبو ریشة 

لعل مرد ذلك تنوع ، ًوامتزج بها حتى جادت قریحته  شعرا یموج بأبعاد متعددة 

ُفقد عرف عنه ، وصقلت موهبته ، َّوغذت ملكته ، َّالمشارب التي رفدت شاعریته 

َّفعزز ذلك ) طیيء(فقبیلته ترجع أصولها إلى ، رة متجذرة في فن الشعر انتماؤه إلى أس

كما كانت جذوة الشعر ، وأمه شاعرة ،فأبوه شاعر ، ِّاالنتماء من حب األسرة للشعر 

ًفضال عن هذا فإن ظروف البیئة ، وأخیه ظافر ، َّمتقدة عند كل من أخته زینب 

ومن ثراء ملكته ، َّومن تعمیق حبه لإلسالم ، َّالمحیطة مكنته من تعلم اللغة االنجلیزیة 

  )١(.حیدر الغدیر. كما یرى د، الموسیقیة 

كما ساعده تتلمذه على أیدي أكابر في میدان الدرس األدبي أثناء المرحلة 

ًفنظم شعرا على ، فحاول أن یباري المتقدمین ، ّالجامعیة على تفتق موهبته الشعریة

، َّحتى كاد أن یختلط األمر على أنداده ، رار ما كان ینظم أرباب الشعر العربي غ

ًأنه لم یكن یرى بأسا من ، �مما عزز من ثقته بنفسه ! ّفمن هو الراوي الحق للقصیدة؟

  )٢(،ویهجوهم على تسولهم بشعرهم، �أن ینتقد مسلك بعض الشعراء القدامى 

ِّوقد عبر أبو ریشة  مرارا عن تبرمه وضیقه م ً ن الشعر القدیم وأشیاعه بل أنه َّ

رفض الزعامة التي تبوأها التقلیدیون بعد أن تتلمذ في مدرستهم وأكد أنه استفاد من (

  .)٣()أما الفكرة فهي تجسید لروح عصره الواعیة، السابقین  اللغة والتركیب

 ،انجلیزیة(  واآلداب، التي نهل منها أبو ریشه ،كما كان لتعدد اللغات والثقافات

ّ وتفرده عن غیره بطابع ،فضل في علو كعبه في مضمار الشعر)  وهندیة ،وفرنسیة
  .)٤(ممیز

                                                           

 .٢٠ص ، عاشق المجد:راجع ) ١(

  .٩٦ص، الشعریة الكاملة للشاعر راجع مقدمة األعمال : لالستزادة ٢) (

 .سیف الدین  ، االدب العربي السوري بعد االستقالل) ٣(

 .٣٩- ٣٥عاشق المجد ، ص: راجع ) ٤(
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

 ،ًتلك الثقافات انخراطه في السلك الدبلوماسي واحتكاكه ثقافیاَّعضد من قیمة 

 ،َ ولفت انتباههم،فأتقن لغاتهم،ِ وعلیة القوم فیها،ًوأدبیا برجاالت الدول التي عمل بها

  .)١(َّ حتى كان محط أنظار القوم في المناسبات التي عقدت حینها،َونال إعجابهم

ً صدا ایجابیا في أحدثت ألنها ،َّ إال،لبواعث ما كانت لتروىكل تلك المقومات وا ً

ًنفس الشاعر جعله یطوف في آفاق رحبة وطنیا ووجدانیا واجتماعیا وتاریخیا ً ً ً
ِّ– 

 ،ِّ بطابع یغلب علیه الحس الدرامي–فالشاعر نتاج تلك التفاعالت جمیعها وحصیلته 

َّمما یتطلب منه جهدا مضاعفا في الحس والتر ِّ ً ً َّ والتسلسل الخالق ،ُ وحسن الربط،كیزَّ

ُوغالبا ما یلمح هذا األمر عند الشاعر الذي یمیل إلى الدمج بین .. .لألحداث ً

ًاألجناس األدبیة، غیر أنها عند أبي ریشة تلمح جلیا وقد ألقت علیه !  كیف ال؟،ُ

اقة فخلعت على عرضه أن،  الدبلوماسیة بظاللها، ومنحته غیر قلیل من تسلسل الفكر 

ًوعلى منطقة حسنا ُ
 المشار إلیه –عز الدین إسماعیل إلى هذا الجهد . وقد أشار د. .ِّ

العمل الذي یجمع في آن واحد وبنسبة متوازنة بین فنیة الشعر (  حین قال –ًآنفا 

 وال بد أن یتطلب ، البد أن یكون هذا النوع على قدر كبیر من الصعوبة.وفنیة القصة

 البد أن یكون الشاعر .رة الشاعر وأكثر من مقدرة القصاصًشاعرا له أكثر من مقد

فلیس . بحیث یجمع ویوازن في الوقت نفسه بین المقدرة الشعریة والمقدرة القصصیة

یكفي إذن أن یحسن الشاعر نظم الكالم، فیظم لنا قصة كان من الممكن أن یسردها 

في أي مستوى من ولیس یكفي كذلك أن یتقن حبك القصة ثمي صوغها . ًعلینا نثرا

 البد إذن أن یجعلني الشاعر في كل لحظة وفي كل كلمة أحس .مستویات التعبیر

 ،ٕواضافة الشعر إلى القصة لیس مجرد زینة. بالشعر وفي الوقت نفسه أحس بالقصة

ٕولیس مجرد إثبات للقدرة على نظم الكالم وانما تستفید القصة من الشعر التعبیر 

                                                           

 .٤١راجع السابق ص) ١(
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

 فهي بنیة ،شعر من القصة التفصیالت المثیرة الحیة ویستفید ال،الموحي المؤثر

  .)١() وینعكس علیه في الوقت نفسه،متفاعلة یستفید كل شق فیها من الشق اآلخر

 ، وكمده، ویقاسمه محنته،یشاطر عمر أبو ریشة نسره) نسر( ًفمثال في قصیدة 

  :َّوهموم شتى كما یبدو من قوله، َّ بعد أن تنازعتهما صراعات جمة ،واآلمه

ــا ــسر أيهــ ــل النــ ــود هــ ــا أعــ ــدت كمــ   عــ

 

ــسفح أم  ــد الــ ــات قــ ــعوري؟ أمــ   )٢(!شــ

 

ُّ وتقزمه أمام صغار ، وتشرذمه،ِّ وذله، وهوانه،فهو یأسى من تبدل حال النسر َ

َّور، التي غرها ماكانت تعلمه من تاریخ عریق له، فتحاشته خشیة من مخالبة الطی

هذه الحقیقة !!!  ال تقوى على شيء، رخوة، ولم تكن تعلم أنها أصبحت هذیله،َّالفذة

  ...ًالمؤلمة علمتها جماعة من الطیور واشاعتها مؤخرا لمن لم تدرك حقیقته بعد

َّ وانتفض واستجمع قواه وعاد ،ذي انتابهغیر أن النسر لم یستسلم لهذا الضعف ال

َّمحلقا في األفق ؛ لیعود إلى وكره في القمة السامقة ً ً عزیزا ، ویرتمي بین أحضان وكره،َّ

  :ًأبیا یقول في قصیدته . .ًشامخا

  

ــبح ــسفح أصـ ــا الـ ــســــــــــــــورِ ملعبـ   للنـ

 

ــاذرى فأغــــضيب  ــال يــ   وثــــوري اجلبــ

 

  ــــــــــــافابعثيهـــــــ صـــــيحةً للجـــــرح إن

 

  ســـــــــــــعريِ فحـــيح الـــدىن مســـاع يف 

 

  مـــدمى شـــلوا الكبــــــــــرياء واطرحـــي

 

  !!!الـــســــكريِ دهـــرك أقـــدام حتـــت 

 

  النــسر  بقايـــــــا  اجلبــــال يــاذرى  مللمــي

 

ــي  ــا وارمــ ــدور ــ ــصــــــور صــ   العــ

 

                                                           

 ٢٥٨- ٢٥٧الشعر العربي المعاصر ، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة ص) ١(

 ١٤٥األعمال الشعریة الكاملة ، عمر أبو ریشة ص٢) (
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

ــه ــد مل إنــ ــل يعــ ــن يكحــ ــنجم جفــ   الــ

 

ـــاً  ــشـــــــــة تيهـــ ــ بريــ   ـورِاملنثـــــــــــ

 

ــر ــوكر هجــ ــالً الــ ــى ذاهــ ــه وعلــ   عينيــ

 

ــيءٌ  ــن شـــ ــوداع مـــ ـــري الـــ   األخـــــــ

 

ــاً ــه تاركـــ ــب خلفـــ ـــبٍ مواكـــ   سحــــــــــــ

 

ــهاوى    املـــــسحــورِ أفقهـــــا مـــــن تتـــ

 

  تنـــــــــــــدى وهــــي عليــــه أكبــــت كــــم

 

  املخمـــــــــــورِ الـــضحى قبلـــةَ فوقـــه 

 

 ***  

ــبط ــسفح هـ ــا. .الـ ــن طاويـ ــه مـ   جناحيـ

 

ــى  ــل علــ ــح كــ ـــورِ مطمــ   مقبـــــــــــــ

 

  مابيــــــــــن الطـــــري عـــــصائب فتبـــــارت

 

  ونفـــــــــــــورِ األذى مــــــن شــــــرودٍ 

 

ــســـر الــــسفح جوابــــة تطــــريي ال   فالنــ

 

ــه إذا  ـــري مل ماخربِتـــــ   تطيــــــــــــــ

 

  وأدمـــــــــتم خملبيــــــه الــــــوهن نــــــسل

 

ــه  ــف كنبيــــ ـــدورِ عواصــــ   املقــــــــــــ

 

ــار ــذي والوقــــ ــشيع الــــ ـــه يــــ   عــليـــــ

 

  !!الـــدهورِ ســـحيق مـــن إلرثا فـــضله 

 

 ***  

ــسر وقـــــف ـــًا النـــــ ـــوى جائعــــ   يتلــــــــ

 

ــوق  ــلوٍ ف ــى ش ـــال عل ـــرِ الرمــ   نثيـــــــ

 

تدفعـــــــــــــــه البغــــــــاث وعجــــــــاف  

 

  القــــصريِ واجلنــــاح الغــــض باملخلــــب 

 

  جنـــــــــون مـــن رعـــشةُ فيـــه فـــســرت

 

ـــر  ــز الكبـــــ ـــزةَ واهتـ ـــرورِ هـ   املقـــــ
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

  األفـــــــــــق علـــى ـــــــاساحبــــ ومـــضى

 

  منخــــــــورِ هيـــــكلٍ أنقــاض األغــرب 

 

ــا وإذا ــى مــ ــب أتــ ـــاز الغياهــ   واجتــــــــ

 

ـــدى  ــن الظــن مـــ ـــرِ ضــمري م   األثيــــ

 

ت زعقـــــة منـــــه جلجلـــــتاآلفـــــا نـــــش  

 

ــرى  ـــن قُحـ ــا مـــ ــستــطيـــرِ وهجهـ   املـ

 

ــةً وهــــوى ــى جثــ   الــــشماء الــــذروة علــ

 

ــضــن يف  ــره حـــ ــ وكـــ   )١(ـورِاملهجــــــــ

 

 إذا ،وطنيَّفأبو ریشة یحلق مع نسره في أفق غلب على ظن بعض النقاد إنه 

 فكأن اهللا أهدى سوریا ،كانت األحداث المأساویة تعصف بسوریا في تلك اآلونة

قدامها في وحل  ویقودها في محنتها حین كانت تغوص أ،أباریشة ؛ لیحرك سفینتها

 وأن قناته لن تكسر ،َّ فذهب یتغنى في ضجر وحدة  بكبریائه،ِّاالستعمار الفرنسي وذله

. )٢( وهو دائم التصویر لذلك، وأن الزمن مهما عصف به ال یلین،شوكتها األحداث

 وانكسار ، المضمخة بجرح العنفوان،تعد إحدى ثمرات هذه المحنة) نسر ( قصیدة و

  .الشموخ

  

ًأفقا  أنها تمثل ،في حین یفهم من وقفة دارسین آخرین أمام القصیدة ذاتها

ً في شعر ابي ریشة إلى جانب كونها تمثل أفقا وطنیاًوجدانیا ًاستنادا على البیت . .ً

  .. لتلك القصیدة-  القصیدّ والمعد بیت–الذي یقول فیه 

  

                                                           

 ١٤٥األعمال الشعریة  الكاملة ، عمر أبو ریشة ص(١) 

دار ) ٨(  ط ٢٣٩شوقي ضیف ص. دراسات في الشعر العربي المعاصر ، د : راجع ) ٢(

 .م١٩٨٨المعارف 



      
 

 
٥٠٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

ــا ــسر أيهــ ــل النــ ــود هــ ــا أعــ ــدت كمــ   عــ

 

ــسفح أم  ــد الــ ــات قــ ــعوري؟ أمــ   )١(!شــ

 

  

 لكونها تمثل ،وجدانيَّوهكذا ُأعدت القصیدة من أروع ماقیل في الجانب ال

 حین شعر بزحزحة كیانه عن زعامة الشعر ،ًارهاصا للمرحلة الثانیة من حیاة الشاعر

 وتبددت جهوده ، وانصراف األدباء الناشئین عن مذهبه في التجدید،العربي في سوریا

 وتحول ذلك إلى ،في ارساء قواعد الشعر على أسس  راسخة من الماضي والحاضر

  ...َّ وذم جیل عصره،نقم على ذلك ف،شعر التفعیلة

  ًوأیا كان الباعث على البوح بهذه اللوحة الشعریة فإن المتلقي 

ًال ینكر مافیها من أسى وألم ممض وأنه موجعة فضال عن  َّ ٍ أن الذات والموضوع ( ٍ

 . هما اللذان یصنعان الموقف والفكر والشعور، ومابینهما من عالقات متبادلة،ًمعا

ًفنان الذي یدرك هذه الحقیقة إال أن یتمثل ما یحسبه موقفا أو فكرا أو ولیس في وسع ال ً

ًشعورا ذاتیا في اطار البنیة الدرامیة الموضوعیة العامة للحیاة  وهذا من أبرز سمات )٢()ً

ن أن ذاته ال تقف معزولة عن بقیة الذوات یدرك اإلنسا(  ففي إطاره ،التفكیر الدرامي

ً وعن العالم الموضوعي بعامة وانما هي دائما ومهما كان لها استقاللها،األخرى ٕ، 

ًلیست إال ذاتا مستمدة أوال من ذوات  تعیش في عالم موضوعي تتفاعل فیه مع ذوات ،ً

  .)٣()أخرى 

ني والوجداني یمكن استشفافه في لوحة شعریة ومثل هذا التالحم بین األفق الوط

  :التي یقول فیها) في طائرة ( أخرى ألبي ریشة  وسمت بعنوان 

                                                           

عبداللطیف األرناؤوط ، موقع ) عمر أبو ریشة سفیر القصیدة الرومانسیة ( راجع مقال ) ١(

 .م٢٠٠٩ تشرین الثاني ٢٩الباحثون ، العدد 

 .٢٤١الشعر العربي المعاصر ،قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة ص٢) (

 ٢٤٠المرجع السابق  ص٣) (



      
 

 
٥٠٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

ــت ــستقرب وثبــــ ــنجم تــــ ـــاال الــــ   جمــــ

 

 ــــــادتاختيــــاال الذيـــــل تــــسحب و  

 

ــايل ـــادةٌ وحيــــــ ـــب غـــــــــــ   يف تلعــــــــ

 

ـــا  ـــج شعرهــــ ـــجاً املائــــــ   ودالال عنـــــ

 

ٌطلعـــة ریــا ؛  وشيء باهــ َّ ُـــر أجمـال ؟جـل أن یسمـــى جماالٌ َّ ٌ ٌ  

ًفابتسمــــتْ  وأجالــــت في الحاظا كســـــــالى، ُفتبسمت لهــــــا  َّ  

ـــا ـــثَ وجتاذبنـــــــــ ـــا األحاديـــــــ   فمـــــــ

 

  ا  اخنفــــضتوال حــــس  خيـــــاال ســــفَّت  

 

ـــل ــرفٍ كــــــ ــن زلَّ  حــــ ـــا عــــ   مرشفهــــ

 

  !وشـــمـــــاال ميينـــا الطيــــب نثـــــــر 

 

ــا قلــــت ــسن يــ ــن ــاء،حــ ــتِ مــ ــن أنــ   ومــ

 

 أفـــــــرع دوحٍ أي وطـــــاال الغـــــصــــن  

 

ــت ـــةً فرنــــــ ــسبهـــــــــا شاخمـــــــ   أحــــــ

 

ــوق    تتعـــــــــاىل البــــــرايا أنـــساب فـ

 

ـــت ـــا وأجابـــــ ـــن أنــــ ـــدلسٍ مــــ   أنـــــــ

 

ــة  ــدنيا جنــ ـــوالً الــ   وجبـــــــاال سهــــــ

 

ــدودي، ـــح وجــ ـــدهر أملـــــ ـــى الـــ   علـــــ

 

  جـــــالال جناحيـــــه يطـــــوي ذكـــــرهم 

 

  زخـــــرت كــــــــم صـــــحراؤهم ْبوركــــــــت

 

ــاملروءات  ــا بــــــ ـــاال رياحــــــ   ورمــــــــ

 

ـــلوا ــناًء الــــشـــرق محــــ   وســـــنىًوت ســ

 

ــوا  ـــب خطــ ــرب ملعــــــــ ــضاال الغــ   نــ

 

ــا ــد فنمـــــ ــى اـــــ ـــم علـــــ   آثارهــــــــــ

 

  )١(الـــزواال ،مـــازالوا بعـــد ،وحتـــــدى 

 

                                                           

 ٩٨/٩٩ص، عمر أبو ریشة ، األعمال الشعریة الكاملة ١) (



      
 

 
٥٠٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

 وكانت تجاوره في مقعده فتاة ،قصیدة قالها الشاعر في رحلته إلى شیليفال

ً حدیثا جذابا،َّ ظلت تحدثه عن أمجاد أجدادها العرب، اسبانیولیة،حسناء  ،ً لبقا،ًَّ

َّ یحمل في طیاته شیئا من الغنج والدالل والجمال اآلخاذ،ًشامخا ً  كل هذا وهي لم ،َّ

  : فاجأته بسؤال، حدیثها البارعفلما انتهت من!!! تعرف بعد جنسیته 

ــؤالء ــومي الــــــصِيد هــــ   فانتــــــسب قــــ

 

  رجــــاال قــــومي مــــن أكــــرم جتــــد أن 

 

ـــب أطـــــرق   أعـــــيين ونامـــــت ،القلــــــــ

 

ــا  ـــلت برؤاهــ ــســــؤاال وجتاهـــ   )١(!الــ

 

ًوهنا انعطف السیاق انعطافا مؤلما ً  ،وطنیته وقومیته المهزومة ال مس ،ً وقاسیا،ِّ

ألنه خجل من أن ینتسب إلى العرب ویقول إنه !!! أجبر الشاعر على تجاهل السؤال

 فآثر  ،ِّ وحالهم قد تأخر عن اللحاق بأمجاد أجدادهم الصید األشاوس،من ابنائهم

أو كأنه بهذین ... )٢( وكأنه  لم یسمعه ،ً وتجاهل السؤال عمدا، والذ به،الصمت

 لو ،البیتین ینقلنا من حالة االستواء أو التسطیع التي یمكن أن نلمسها في القصیدة

 ، إلى حالة من العمق، مكتفیة بالبعد الوجداني،ُأنها ختمت بدون هذه الخاتمة

وكما !!  ووقع الصدمة ، وكثافة األلم،ن حجم السؤال والضبابیة الناجمة م،والتكثیف

ً یتقاطع أحیانا ،تمازج األفق الوجداني مع الوطني في سیاق بعض قصائد أبي ریشة

فالعمق الثقافي الذي استبطن دخیلة . .األفق الثقافي مع الوطني في قصائد أخرى

 والثراء ،ب الغربیةَّالشاعر جراء القراءات الواسعة في األدب العربي وتاریخه واآلدا

 قبل أن یدلف إلى الدبلوماسیة ،الحضاري الذي اكتسبه من رحالته إلى انجلترا وفرنسا

 وانطلق ،ً قد أتاح له صورا متعددة استقرت في مخیلة الشاعر،ویشاهد حضارات أوسع

 ،ً بعد أن أضفى علیها شیئا من ذاته،ًمنها لیرسم بریشته آفاقا جمیلة لتلك الصور

                                                           

 .٩٩األعمال الشعریة الكاملة ، عمر أبو ریشة ص١) (

 دار المعلمي للنشر ٢٣٧ ، ص ٣ بن عبداهللا  المعلمي جعقود الجمان ، یحي:  راجع ٢)(

 .هـ١٤١٤



      
 

 
٥٠٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

یقول بعد أن .. .خیر شاهد على ذلك-  )١( جان دارك – وقصیدة ،َّلمتقدوخیاله ا

 وتقلباتها بین الحلم –جان دارك – الفتاة أمضى أكثر من نصف القصیدة في وصف

 ثم تحولها عن ذلك ، واآلمال التي ترتقبها أي فتاة في مثل عمرها، والتطلعات،الیافع

 بعد أن داخلتها ،ِّمن الهم الخاص إلى الواجب العام–َّ حین لفها صراع داخلي مریر–

َّ وتخلت ،داء الداخلي فاستجابت للن، أملت علیها هذا الواجب تجاه وطنها،نوازع دینیة

ٍعن كافة نوازعها الذاتیة المحدودة األبعاد إلى افق أبعد تخدم به قومها في تفان 

  ..)٢(واخالص مع عزیمة وبسالة

ًانتقل بعدها أبو ریشة إلى النصف الثاني من القصیدة واصفا مشهد البطولة 

 واستبسالها في میدان القتال من أجل البحث عن حریة ، وتضحیتها،ن داركَّالفذة لجا

 ، لكنها في المقابل وقعت أسیرة في ید األعداء، وقد تحقق لها ماأرادت،أرضها ووطنها

 لكن ، وتالشت أحالمها، فانزوى شبابها، وكانت نهایتها الحرق،فنالها منهم مانالها

 ألنها حققت الفوز ، والشعور بالرضى یغمرها،ذلك ال یؤرقها طالما أن روحها فاضت

 فأصبحت بهذا ، وینشده منها صلیبها الذي رضي منها هذا اإلقدام،الذي كانت تنشده

  :  والفداء من أجل دینها ووطنها یقول ،ًالموقف رمزا للتضحیة

  مثلمــــــــــا.. .الليــــــــــايل مــــــــــضت

 

ـــالم  ــان يف األحــــــــ ـــائم أجفـــــ   نــــــ

 

ــإذا ـــول فــــ ــى البتــــــــ ـــواد علــــ   جــــــ

 

  فاحـــــــــــم الليـــــل جــــــــلد مثـــــلِ 

 

                                                           

َتعد بطلة قومیة ، فرنسیة ، وقدسیة في الكنیسة الرومانیة الكاثولبیكیة ، ادعت : جان دارك (١) 

جان دارك االلهام االلهي ، وقادت الجیش الفرنسي إلى عدة انتصارات مهمة ، ممهدة بذلك 

ُالطریق لتتویج شارل السابع ملكا على البالد ، قبض علیها  بعد ذلك وأرسلت إلى االنجلتر ً

ًثم اعدمت حرقا بتهمة الهرطقة عندم ) العصیان والزندقة ( مقابل المال ، وحوكمت بتهمة 

 .م٢٠١٧/نوفمبر/١٢ تمت الزیارة في – ویكیدیا ، الموسوعة الحرة – عاما ١٩اكانت تبلغ 

 ٤٣٥-٤٣٤عاشق المجد ص: لمزید من التفصیل ، راجع ٢) (



      
 

 
٥٠٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

ـــا ــم وأمامهــــــــــ ـــالد علــــــ   البـــــــــــــــ

 

 جــو ـــات ممــــ ـــم اجلنبــــــــــ   باســــــــــ

 

  مـــــــــــــــــن جــــــــيش ووراءهــــــــــــا

 

ــان  ــشدود الفرســــــ ــزائم مــــــ   العــــــ

 

ـــوله ـــالة وخيـــــــــــــــ   خمتــــــــــــــــــــــ

 

ــوايل حتــــــــــت  ــصــوارم العـــــ   والـــــ

 

        كمـــــــــــا الـــــــــــوادي يف ينـــــــــــساب

 

ـــطاءُ  ــات الرقـــ ــا بــ ـــم هلــ   )١(!قوائـــ

 

ً یحكي فیه موقفا مثیرا،ًوینخرط الشاعر أحیانا في افق وجداني بحت ً مكتنزا ،ً

) عودي (  كما في القصیدة ، والشعور اآلني ولید اللحظة،ً مستغرقا في الذاتیة،بالحب

  :فیها التي یقول 

  !َّإن الحــــب لیس لنـــــــا... ً لست نادمـــة على فراقك.إذهب. ْقالت مللتكَ 

ــقيتك ــر سـ ــن املـ ــي مـ ــفيت .كأسـ ــا شـ   ـ

 

  !غـىن  شـقاك  عـن  ومـايل . .عليك حقدي 

 

ـــوم هــذا بعــد أشــتهي لــن ـــةً اليـ                       أمنيــــــ

 

  .والكفنـــــا النــعش إليها محلت لقد 

 

ــت ــت. .قال   مبــسمعها أمهــس ومل.. وقال

 

ـــن ماثــار    وماسكنـــا احلــرى غصــصي مــ

 

ــت ــا تركـ ــدفءَ. .حجرتهـ ــسـرحاً والـ   منـ

 

  مرتهنــــــا  والعـــمر . .منـسكباً  والعطر 

 

  ُ ومافي األفق ومض سنا.ٌواللیل ملتحف بالزمهریر. .ُوسرت في وحشتي

ــد ومل ــي أكـ ــى دريب أجتلـ ـــدسٍ علـ   حـــــ

 

  اخلــــشنــــا املركـــــب عليــــه وأســــتلني 

 

                                                           

 .١٤٩األعمال الشعریة الكاملة ، عمر أبو ریشة ص١) (



      
 

 
٥١٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

َّورائي رجع زفرتهاحتى لمســـت حیالي قدهـــا اللدنــــا. .ُسمعت.. حتى ُ َ  

نــــسيت ـــي ـــا هــــزتين. . مابــــ   فُجاءتهـــ

 

  ماكمنـــــا كـــلَّ حنـــاين مـــن وفجـــرت 

 

ــا؟؟ تفعلــني مــا ! فتــنيت يــا. .وصــحت   هن

 

  )١(!أنا أعود لن..عودي يؤذيك الربد 

 

 وما قد ینتاب إحساس المحبین من ،ًفالشاعر یصور شیئا من تباریح الهوى

َزفرات وأنات قد یكون وقعهم على النفس أمض حین تكون القسوة من طرف تجاه 

   لكنه .حینها یتأزم الطرف المقابل وینكسر. .آخر

 بهدوء واتزان، وانسحاب ،ة األمل وخیب،هنا ما لبث أن قابل ضجیج  المشاعر

َ عله یترك لها مساحة تلتقط ،َمن المكان الذي یضج كل ما فیه بالعشق لهذه الحبیبة

فلم - كان ما كان–وبالفعل . . وترتیب اوراقها، وتعید فیها لملمة مشاعرها،فیها انفاسها

اتها  تحمل زفر، متحسرة، حتى لحقت به نادمة،یكد یسر في وحشة اللیل وزمهریره

 ،َ وحینها تبدل الموقف وتحول الیأس والشقاء إلى آمل ونعیم، بصمة االعتزاز،المنهكة

ً خوفا من أن یلحقها شيء من أذى ، وذعر على المحبوبة، ورأفة وشفقة،ودفء وحنو

 ،ًوطالبا من نفسه الصمود)  لن أعود أنا ،عودي( ً طالبا منها العودة ،البرد القارس

ٕ وشموخا وابا،كبریاء  ..ءً

المستلهمة من قصة ) كأس ( ًأما األفق التاریخي فیظهر جلیا عبر قصیدة 

 التي –مع جاریته الحسناء - )٢( الشاعر الحمصي عبدالسالم بن رغبان –دیك الجن 

ً حیث أحبها حبا جما، وقیل زوجته–اق شهرتها طارت في اآلف ًَّ  لكن وشایة بعضهم ،َّ

ً وتوجسا من هاجس انزالقها إلى سرادیب ، أفضت به إلى قتلها ؛ غیرة علیها،بها

                                                           

 ١٧٥-١٧٤ الكاملة ، عمر ابو ریشة صاألعمال الشعریة) ١(

 –دار العلم للمالیین ، ببیروت ) ٧( ، ط ٥ص) ٤(األعالم ، خیر الدین الزركلي ، م : راجع ) ٢(

 .م١٩٨٦لبنان



      
 

 
٥١١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

َّ وصنع من رماد جثتها بعد ،َّ فتلفعه الندم،ً لكنه مالبث أن أدرك الحقیقة  مؤخرا،الخیانة

وتلك .. .َّ عله یخفف من آسیانه وألواء ضمیره، یحسو فیه خمرته،ً كوزا،أن أحرقها

 غیر أن أباریشة تناولها بوجه آخر ،)١(أحداث القصة كما روتها وتداولتها كتب األدب 

  :إذ یقول في قصیدته 

ــادى   فالتفـــــــــــــــــتو ، ،هواهـــــــــا نــــ

 

 تجوابــــــــــــــــــــــا لـــــــــه مــــــاردد  

 

ــباا ـــآن، وشــــ ـــن الظمــــ   بيــــــــــــــــــ

 

 الــــــسرايــــــا يــــــستجدي يــــــدي!  

 

فومجـــــــــت!الرجــــــــــــولة جمـــــــــروح  

 

  اكتئابـــــــــــا الطـــــــــرف أخفـــــــــض 

 

ــت ــواب ورجعـــــــ ــا ،لألكـــــــ   أمالؤهـــــــ

 

  شرابـــــــــــــا غـــــــــصـــــصٍ علـــــــــى 

  

 

ــا   األهــــــــــــــواء مـــــن حمـــــى وأعبهـــ

 

  اصطخابـــــــــــــــــــــــا  تـــــــــصطخب  

 

ــإذا ــي فـــ ــل يف ،،دمـــ ـــج مثـــ   وهــــــــــــ

 

ــر  ـــب ،اجلمـــــ ـــا يلتهـــــــ   التهابــــــــــ

 

والــــــنجم يهــــــوي  وهــــــو. .أســــــطع  

 

ــن  ــه عـــ ـــا مساوتـــ   !!اغترابــــــــــــــ

 

  ***  

ـــا علـــــــــي مالـــــــــــــــت   وطرفهـــــــــــــ

 

  يتـــــــــــــــــضــــرع يأســــــــــــــــه يف 

 

ــدر   مــــــــــــــن ماســـــــــــــالَ وعــــــــــــبريها ـــع صـــ ـــتع الربيـــــــــــ   وأمـــــــــــ

                                                           

دار ) ١( ط ٥٨٢مصطفى الشكعة ، ص.. الشعر والشعراء في العصر العباسي ، د: راجع١) (

 .م١٩٧٩ لبنان –العلم للمالیین بیروت 



      
 

 
٥١٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

  

ــضــــــممتهـــــــا ـــتنهدت ،فــــــــ   فــــــــــــ

 

 غــــــــصـــص، وصــــــــكّت أضلــــــــــــع  

 

ــي ــشـــــــــوةٌ هـــ ـــم نـــ ـــق لـــ   يل يبــــــــ

    

  يطمـــــــــع مـــــــا بعــــــــــــدها مـــــــن 

 

ـــم ـــدت ظبيـــــةٍ كــــــ   بعـــــــــبء قعـــــــ

 

  تتوجـــــــــــــــــــــع ـــــــــــهاجراحــــــ 

 

  خــــــــــشــــــــــــــفهــــــــا يف رأت ملـــــــــا 

 

 اجلـــــــــــــــــــــوع امللـــــــح عيـــــــــرو  

 

  وماتــــــــــــــت  ،لترضــــــــعه زحفــــــــت

 

  )١(!!يــرضــــــــــــع بــــــــــاقٍ وهـــــــو 

 

ًإذ جعل األحداث تحلق في أفق اجتماعي یبدو مغایرا لما بدت علیه في كتب  َّ

 تسحب ،ُ وكأنه من خالل طرحه یلفت األنظار إلى قضیة اجتماعیة خطیرة،األدب

  وینتج ، وما یترتب على ذلك،الضوء إلى اشكالیة التفاوت الزمني بین الرجل وزوجته

 وتوقعه في حبائل ، تدفع بالزوج إلى الغیرة من زوجته،لوكیات وس،عنه من تداعیات

 بما . لم تظفر منه، ضعیف العزم،ِّ وهاجس الریبة تجاهها ؛ ألنه واهن القوى،َّالشك

 إما بدافع ، ویسكن ظمأها وحینها یقدم الزوج على ماال تحمد عقباه،یلبي حاجتها

 لئال تكون زوجته لغیره ،ع الغیرة أو بداف، وانعدام فحولته،ِّالمحافظة على سر عجزه

  !!.حتى لو في الحلم ساعة منامها 

  

ـــت ــف ! نامـــــــــ ـــدي وخلـــــ   نــــــــــــــــ

 

ــا  ــاةٌ. .جفنيهــــــــ ــم حيــــــــ   !!حتلــــــــ

 

  تتبــــــــــــــــــســــــــــــّــم تــــــــــــــــارةً   حاجبيهــــــــــــــــا تقطّــــــــــب طــــــــــورا
                                                           

) ٩( ، ط ٣٢٤شوقي ضیف ، ص. تاریخ األدب العربي ، العصر العباسي األول ، د: راجع ) ١(

 .م١٩٨٦، القاهرة دار المعارف 



      
 

 
٥١٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

  

  شفاههــــــــــــــا  ارتعـــــــــاش  وعلـــــــــى

 

ـــراء،  ـــَوح احلمــــــــــــ ــهم بــــــــ   !مبــــــ

 

  علّهـــــــــــــــــــــا دنـــــــــــــــــوتأصغي،ف

 

  !تتلعثــــــــــــــم مهـــــــــــســــــــــــــةٍ يف 

 

ــت ــشـــــيــــــة. .ورجفــــــــــ   أن خــــــــــ

 

  أعلــــــــــــم ال مبــــــــــــا تطــــــــــــالعين 

 

ــت   القهــــــــــــقرى أمـــــــــشي ورجعـــــــ

 

  تتــــــــــــــــضـــــــرم وجــــــــــــــــواحني 

 

  أرى خــــــــــطــــــــــــــــــــاي وعلـــــــــــى

 

  !!تــــــــــتحطم ســــــــــلويت بقايــــــــــا 

 

***  

 

نامــــــــت ! ــــــــو الليــــــــل وجــــــــنحنج  

 

ــرييت  ــاء غــــــــ ــضىب اهلوجــــــــ   غــــــــ

 

ــا ــن أنــــ ــيش لــــ ــدا أعــــ ــأروي غــــ   فــــ

 

ـــا  ـــآن قــــلبهـــــــــ ــا الظمـــــــــــ   !حبــــــ

 

ــن مــــــــن ــوت والــــــــدنيا ؟ أيــــــ   طــــــ

 

ـــها  ــاءَ أظاللَــــــــــ ــا الفيحــــــــ   وثْبــــــــ

 

األيــــــــــــام ومراكــــــــــــب شــــــــــــقّت  

 

ــهيت  ــا جبــــــــ ـــدربا دربــــــــ   !فـــــــــــــ

 

ــت ــباح ! نامــــــــــ ــد وأشــــــــــ   الغــــــــــ

 

ــاكي  ــن البـــــــــ ــا أدفِّعهـــــــــ   !رعبـــــــــ

 

ــضم ــريي أيــــ ــ غــــ ــى ذههــــ   !!النعمــــ

 

ــىت  ــدت مــــــــــ ــا وســــــــــ   ؟!تربــــــــــ

 

ــف لقـــــــد !! وحيـــــــي ــى جـــــ   !!رحبــــــا الكــــــون وضــــــاق رطبــــــا   الرضـــــ



      
 

 
٥١٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

  

*** 

ــها ــل !! قَبلتــــــــ ــنفض والليــــــــ   يــــــــ

 

ــه  ــراب عنــــــــــ ــومِ أســــــــــ   النجــــــــــ

 

  وكفِّـــــــــــي ،جتــــــــــري  ومــــــــــدامعي 

 

ــوق  ــري فــــــــ   )١(األثــــــــــيمِ خنجــــــــ

 

 لكنها ال تلبث أن تلتقي ،فاق الدرامیة في شعر أبي ریشة وتتنوعوهكذا تتعدد اآل

َّجمیعها في نهر  یصب في مصب واحد  أو ، أو اجتماعیة، یخدم فیه قضیة انسانیة،َّ

  . أو وجدانیة،وطنیة

  

  

  

  

                                                           

 ١٣٢-١٣١األعمال الشعریة الكاملة ، عمر أبو ریشة ص) ١(



      
 

 
٥١٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

 ما ا  
أو :و ا 

 العربي ُتعد الشخصیة من أهم  تقنیات النزعة الدرامیة الموظفة في الشعر

 یتیح بها الشاعر لمزید من الرؤى واألصوات أن تتداخل وتتضافر وتمنح ،المعاصر

 القاصرة ، تخرج بها عن دائرة الغنائیة أو الذاتیة الصرفة،القصیدة حركیة وجاذبیة أكثر

َّ وتنهض بها على أساس من التفاعل الحیوي اآلخاذ بین ،على رؤیة الشاعر بمفرده

 خاصة إذا ما ،ًق غالبا على التفاعل المنبعث من الصوت المنفرد یتفو،النص والمتلقي

َّاستطاع الشاعر خلق جو درامي فعال في العزف على أوتار مشاعر المتلقي  ، واثارته،ِّ

ًتهيء المتفرجین نفسیا لمشاهدة شخصیات ( فالدرامیة .. .وجذب أنظاره إلى الحدث

ض االهتمام بتفاعالتها أثناء بحثها قادرة بإمكاناتها على تحریك استجابتهم،وعلى فر

  ).)١(...عن أهدافها

كان ذلك أجدى ،  مباشر وكلما أمعن الشاعر في تقدیم شخصیته بشكل غیر

فیبعث ذلك ، في منح المتلقي فرصة لخیاالته أن تسبح في مدار التأویالت المتعددة 

ًتشویقا واسعا للتعرف على كنه هذه الشخصیة أو تلك واستبطان  آفاقها ومن هذا ... .ً

  . القبیل في شعر أبي ریشة

  :الرمزالشخصیة 

كلمة تدل على محسوس أو غیر اإلشارة ب( ُوالرمز یعني في العرف األدبي 

 وقد یتفاوت .ومختلف حسب خیال األدیب، إلى معنى غیر محدد بدقة ، محسوس 

ٕالقراء في فهمه وادراك مداه بمقدار ثقافتهم  ًفیتبین بعضهم جانبا منه ، ّورهافة حسهم ، َّ

ًوآخرون جانبا ثانیا،    .)٢()أو قد یبرز للعیان فیهتدي إلیه المثقف بیسر، ً

                                                           

هوامش في الدراما ( ً ، نقال عن كتاب ٧٧النزعة الدرامیة في الشعر العربي المعاصر ، ص١) (

 .م١٩٨٨ ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ١٥٣والنقد ، إبراهیم حمادة ص

 .م١٩٨٤دار العلم للمالیین ) ٢(ط ، ١٢٤ص، جبور عبد النور ، م األدبي المعج٢) (



      
 

 
٥١٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

ًیوظفه توظیفا فنیا، ِّوالرمز أداة طیعة في ید الشاعر ، لیخرج عن دائرة التقریریة، ً

لتلعب ، ِّوكذا الشخصیة الرمز یطوعها الشاعر في یده ... إلى فضاء أوسع و أرحب

تتطور األفعال من خاللها ،  الظاهرة مثلها مثل الشخصیة، ًدورا في القصة

ُوقد تأثر أبو ریشة فیمن تأثر بشعراء كثر كانوا یعمدون في شعرهم إلى ، )١(وتتصاعد

) بولدیر(و) بو ( وعلى رأسهم ،  الذین قرأ لهم ،أمثال شعراء فرنسا ، االیحاء والرمز 

ى ُ التي نزعت فیما علم  عنهم إل)٢(كما قرأ لشعراء المهجر وتأثر بهم  و بمنهجیتهم 

  .واالتجاه الدرامي، الرمز 

ِّوانما یلجأ المتكلم إلى مثل تلك الرموز في شعره بقصد طیه عن كافة الناس  ٕ ،

ًفیجعل للكلمة أو للحرف اسما منأسماء الطیر أو ، أو االفضاء به إلى بعضهم 

َّریشة حین تعمد اخفاء المعنى ولعل هذا ما فعله أبو  ، )٣(أو سائر األجناس ، الوحش 

ًمتخذا من حیاة هذا الطائر ، ) نسر ( المراد خلف الشخصیة الرمز في قصیدة 

 بأسلوب ، وجرح نازف،َّالعمالق وسیلة للبوح عما یعتمل  في خاطره من ألم ممض

  . .ینأى عن المباشرة والتصریح

  )٤(ثوريو اجلبال ياذرى فأغضيب           للنسور ملعباً السفح أصبح

 وهذا مشهد مزعج وغیر مألوف ، وصار السفح موطنه،لقد تبدل حال النسر

ِّ مطاوال النجم في اختیاله وسموه، ممن اعتادوا متابعة تحلیقه واختراقه األفق،لناظریه ً، 

 هم من  فأین، ومساره،بل من غیر المألوف أن تنافسه صغار الطیور في مأدبته

                                                           

نادي مكة الثقافي ) ١(ط ، ٣٧٣سحر أشقر ص . د، االلتزام في مسرح باكثیر التاریخي: راجع) ١(

 م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠األدبي 

ص ، محمود شفیق الشین ، قراءة في األسلوب ، شعر عمر أبو ریشة : راجع، لالستزادة ) ٢(

 .م ٢٠٠٩القاهرة ، الهیئة العامة الثقافة ) ١(ط ، ٥٧-٣٢

 .٥١ص ، المرجع السابق : راجع ) ٣(

 .ذكرت القصیدة في ص من هذا البحث) ٤(



      
 

 
٥١٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

!!! ًإنها لم تعد تخشاه، كأنه أصبح ندا لها في الضعف والهوان !!! شموخه و علیائه ؟

وتحامل ، حین استجع قواه، وعاوده كبریائه،غیر أن النسر لم یقبل هذا الوضع المهین

َّ خر ،ِّ وعندها أطلق صیحة مدویة،َّ ومضى محلقا إلى وكره، وانكساره،على ضعفه

ًبعدها صریعا مرتمیا   ... ینعم بدفئه الذي فارقه منذ زمن، بین أحضان وكرهً

 المصورة لمشهد ، وحروف االنكسار،تلك اللوحة الدرامیة النابضة باألسى

ً وحروف تقطر ألما ووجعا، وألفاظ، بجمل وعبارات،بانورامي لحیاة النسر  لم یقدمها ،ً

وان من تبدل حال األمة ٕ وانما قدمها عندما شعر باألسى واله،ً أو عبثا،ًأبو ریشة جزافا

 فنهض یعبر عن تلك األآلم ، وحال سوریا بشكل خاص،العربیة واإلسالمیة بشكل عام

ًوالوخزات  تعبیرا رامزا ؛ خشیة على كبریاء أمته من الخدش أو التجریح ً وربما خوفا ،ً

َ متخذا من شخصیة النسر الهرم معادال ، فوقع اختیاره على النسر،من سطوة الرقیب ًِ

ًفقد عرف عمر أبو ریشة شاعرا للمجد . .ًضوعیا لتلك الحقیقة المأزومةمو ُ

 ولذا ،وأنه شعار جلي لعدد من الدول العربیة) النسر ( ُعرف ذلك من خالل ...واألمة

ًنستطیع أن نتخذ مفتاحا  لتأویل الرمز في هذا النص من حال األمة العربیة في هذا 

ًز الحق الجریح في أمة كانت زمنا ملء  رم– أحد تأویالته– فالنسر في ،العصر

ً ثم عادت شیعا وفرقا حتى وهن العظم منها واشتعل قلب بنیها ألما،أسماع الدنا ً !!

إنه لیس :  یقول لها ، یدعوها للمجد، موجوع الفؤاد تجاه أمته،النسر هنا شكاة شاعر

شوقي ضیف . وهذا ماذهب إلیه د. .)١(بینها وبین المجد والعودة للقمة سوى مد الجناح

َّحین أول النسر بأنه رمز للشعب السوري وأحالمه المحطمة
َّ وأیدته سطور هذا .)٢(

 في حین ذهب باحثون آخرون إلى أبعد من ذلك حین أوله أحدهم بأن القمة ،المبحث

 والنسر ، وأن السفح رمز للعالقات الجنسیة المبتذلة،رمز للعالقات العاطفیة النبیلة

                                                           

لعمر أبو ریشة ، منى المدیهش ، صحیفة ) نسر ( لرمز والقناع في قصیدة ا( مقال : راجع ١) (

 .١٤٣٩٥م ، العدد ٢٠٠٧هـ نوفمبر ١٤٢٨ ذي القعدة ١٢الریاض ، الخمیس 

 .٢٣٩صر صدراسات في الشعر العربي المعا: راجع ٢) (



      
 

 
٥١٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

موت  وأنه یفضل العاطفة النبیلة التي ی، فهو یعاني الصراع بینهما،رمز للشاعر نفسه

  .)١(من أجلها

ً سامي الدهان تأویال مغایرا، جعل فیه النسر رمزا للشاعر الذي .َّفي حین أوله د ًً
ً معبرا عن معاناته بصورة رامزة، فقال قصیدته،َّمر بأزمات عنیفة

)٢(.  

ًوكان هذا التأویل األخیر مفتاحا لبعض الباحثین في أن یعدوا شخصیة أبي 

تقنیة مستعارة من اآلداء : ( ُ في العرف األدبي فالقناع .ریشة هنا بمثابة القناع

 ومعبرة ، لتكون ناطقه بلسانه، تقوم على استعارة شخصیة یتحد بها الشاعر،الدرامي

 ، والشاعر یضفي على هذه الشخصیة من مالمحه، وحاملة لمواقفه،عن حاله

 ، وال الشاعر،الذي لیس هو الشخصیة) القناع(  لینتج من ذلك ،ویستعیر من مالمحها

ًإنما هو الشاعر والشخصیة  معا
من التحام شدید بین لما رأوه خالل النص  ). )٣(

 من حیث قوة ، وما كان بینهما من تقاطع في المالمح،)النسر ( الشاعر والشخصیة 

ً فضال عن ازدحام كثیر من ، وماإلى ذلك، وشموخ النسر وصالبته،شخصیة الشاعر

 فأوحى بذلك إلى  شدة االلتصاق بنفسیة ،معجمه الخاص في تضاعیف القصیدة

  ..)٤(الشاعر وذاته 

ًَومن ثم ترك أثرا بینا في نفس متلقیه ً َ..  

كما یستطیع الشاعر أن یدنو من الدرامیة مقدار خطوة جدیدة یكون في موضع 

 بل یستنبطها ، وذلك حین الیكتفي برصدها من الخارج فحسب،التفاعل مع الشخصیة

  : إذ یقول ،ً وبدا ذلك متحققا في ختام قصیدته،)٥(من الداخل 

 )٦(شعوري أمات قد السفح أم       عدت كما أعود هل النسر أيها

                                                           

 .١٦١شعر عمر أبو ریشة ، قراءة في األسلوب ص: راجع ١) (

 .٤٠١ ، وعاشق المجد ص١٦٠عمر ابوریشة ، قراءة في األسلوب ، ص: راجع ٢) (

 .٤٠١ ، وعاشق المجد ص١٦٠عمر أبو ریشة ، قراءة في األسلوب ص: راجع ٣) (

 ).نسر( الرمز والقناع في قصیدة ( مقال  : راجع٤) (

 .١٤٥النزعة الدرامیة ، عمر أبو ریشة ص: یل ، راجع لمزید من التفص٥) (

 ١٤٥األعمال الشعریة الكاملة ، عمر أبو ریشة ص٦) (



      
 

 
٥١٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

زت تفاصیلها  التي قفالشخصیة التاریخیةتتحول ) جان دارك ( وفي قصیدة 

إلى ذهن أبي ریشة حین أغرته صورتها الفاتنة وهي على ظهر جوادها وعرف أنها 

َ أغرته في أن ینقب عن - وقت أن رآها في متحف اللوفر بباریس–لجان دارك 

ٕ واذا بهذا التاریخ المجید للشخصیة یتحول بین سطور قصیدته المتعددة ،تاریخها

سیما وأن .. .ني والتضحیة من أجل الدین والوطناللمحات والمشاهد إلى رمز في التفا

، الشاعر یقدم هذه القصیدة في وقت كانت بالده ترزح تحت نار االستعمار الفرنسي 

المتخیل ، المتأنق ، فوجدها فرصة سانحة لكي یقدمها لمتلقیه في هذا القالب المغري 

َّى استطاعت أن تشق حت، و المتعانق  في  آن  مع اآلمال الباسقة واإلرادة الصلبة، 

َّلها في التاریخ اإلنساني اسما المعا في البطولة الفذة  ً َّعله بهذه ، والتفاني الالمحدود ، ُ

، والعربي عامة  الحماس ، الصورة یبعث في نفوس الشباب السوري بشكل خاص 

 واقتحام میدان، َّوالترف ، �لكي یحذو حذوها في هجر مواطن الدعة ،َّوالهمة العالیة

یقول في مطلع قصیدته تلك التي .... ِّبال تهیب أو تردد، َّالبأس و الشرف بجسارة

  .تلونت مشاهدها في لوحات متعددة

  نشــوى املــعسول حبلمها                     والبتول ، أومأ  الفجـــر

  )١(عدوا األجفان من نفرت                        أطيافـــــــــه إذا حىت

دیك  ( الشخصیة التاریخیةیوفق الشاعر في توظیف ) كأس(وفي قصیدة 

  من خالل قصته المعروفة في بطون أمهات كتب التاریخ ) الجن

ً ؛ لیخرج  منها بقصیدة اتسق بناؤها الدرامي اتساقا فنیا متآزرا بدءا و ختاما )(واألدب  ً ً ً ً َّ

ولیست  قضیة ذاتیة ، قضیة عامة) الشخصیة التراثیة( ذلك ألنه جعل من موضوع ، 

                                                           

ًكما ذكرت القصیدة سلفا في ، ١٤٦ص ،) ١(عمر أبو ریشة م ، الشعریة الكاملة األعمال ١) (

 .من هذا البحث(       ) الصفحة 

سبقت اإلشارة إلیها في الصفحات السابقة من هذا البحث. 



      
 

 
٥٢٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

 بحیث یمكن اسقاطها على كل من دخله هاجس )١(ر جماعي أي قضیة ذات حضو، 

َّلتدفع به إلى القتل كما فعل البطل الذي قاده شكه إلى قتل جاریته ، َّالشك وحبائله

ي حین یغفل الشاعر تقدیم ف.. .َّواالحساس بالعجز أمام شبابها الوقاد، بدافع الغیرة 

  )٢()دلیلة( تبریر منطقي لخیانة دلیلة لشمشون عبر قصیدة 

سوى وصف وسرد ، ُوال یكاد یلمح في القصیدة أي اسقاط اجتماعي أو قیمي 

فلم ینتقم منها بل تركها ، عة التي خدعته أیما خدی، مشبوهة مع فتاته ، لعالقة حمیمة 

ومثل . .ولن یفعل معها ما فعله شمشون بدلیلة، على ما هي علیه من إثم وانحراف 

ِّألنها تعبر عن مسائل ذاتیة ، ال تعد نزعتها درامیة ، تلك النوعیة من القصائد 

  .)٣(بحته

  الحوار:ثانیا

وبالتجوز یمكن أن یطلق ، الكالم الذي یتم بین شخصین أو أكثر (الحوار هو 

ُوربما ُأرید بذلك الحوار الداخلي أو ما یسمى المنولوج .)٤()على كالم شخص واحد

یتمیز بطوله واكتماله ، مكتوب لشخصیة واحدة الحدیث ال: ُالذي  یراد به . الداخلي

ًأو یكون عمال أدبیا متكامال أو ، ومن الممكن أن یكون وحدة مستقلة بذاتها ، النسبي  ً ً

ِّجزء عضویا من بنا كلي وأشمل  ً
)٥(.  

ًوأیا كان الحوار ظاهرا أو باطنا  فالمفترض فیه أن یدفع إلى تطور الحدث ً

ِّویولد في ، ویكشف عن الشخصیة وأبعادها النفسیة واالجتماعیة والبیولوجیة ، الدرامي 

ویوحي في الوقت نفسه بأنه نتیجة أخذ ورد ، المشاهد اإلحساس بأنه مشابه للواقع 

                                                           

 .٧٨ص ، النزعة الدرامیة في الشعر العربي المعاصر : راجع، لالستزادة ١) (

 .١٩٨ص ، )١(م ، عمر أبو ریشة ، األعمال الشعریة الكاملة  ٢) (

 ٧٨ص،  المعاصر النزعة الدرامیة في الشعر العربي: راجع ، لالستزادة ومزید من التفصیل ٣) (

 .١٠١ص ،معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة ٤) (

 . وما بعدها٣٧١ص، نبیل راغب . د، موسوعة االبداع األدبي : راجع ) ٥(



      
 

 
٥٢١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

ُ؛ لذا یعد الحوار من التقنیات الدرامیة المهمة في أي )١(بین الشخصیتین المتحاورتین 

. وفي الشعر ذي النزعة الدرامیة على وجه الخصوص، عمل درامي على العموم 

بهذا اللون المختلط في نمطه بین الحوار المباشر أو ) في طائرة( وتطالعنا قصیدة 

وتضعنا بهذا التوجه على أعتاب قصة  ، وبین الحوار الداخلي أو المنولوج، الخارجي 

یقول .... وقاربت بالنص أجواء الدراما، أو مسرحیة تجاوزت به عقبة الصوت المنفرد 

  .ًمفتتحا حدیثه بهذا الحوار الصامت

هلا فتبسمت ، كساىل اًــــــاحلاظ يفَّ وأجالت                   فابتسمت  

ًفالشاعر وان بدا صـامتا فـي حـواره  وكـشف ،  أن العیـون أفـصحت عنـه فـي لغتهـا إال، ٕ

وهـــذا مـــا حـــدث ، عـــن أزیـــز داخلـــي ســـیدفعانهما بـــال شـــك إلـــى تبـــادل أطـــراف الحـــدیث

  ...ًفعال

  )٢(خياال سفَّت وال حساً ْاخنفضت                  فما األحاديثَ وجتاذبنا

فاندفع یسألها في حوار واضح ،  تخاطب وجدان الشاعر وهنا بدأت حروفها

  ...وصریح

  )٣(وطاال الغصن أفرع دوحِ أي            ومن  أنتِ من ، حسناء يا قلت

َّالذین ضجت ، ِّوالفخار بقومها الصید األشاوس ، والزهو ، ُّفجاء ردها موشى بالتیه 

َّوبطوالتهم الخفاقة ، ندلس بصوالتهم وجوالتهم واهتزت صحراء األ، بذكراهم اآلفاق 

وما كان من ... .ِّحیث صارعت لتبقى متحدیة محنة الزوال حتى بعد زوالها، بالنصر 

  ....الفتاة   إال أن بادلته السؤال ذاته في حوار واضح وصریح

  )١(رجاال قومي من أكرم جتد أن           فانتسب قومي الصيد هؤالء

                                                           

 .١٠١ص، والمسرحیة معجم المصطلحات الدرامیة : راجع١) (

 .٩٨ص، )١(م، عمر أبو ریشة، األعمال الشعریة الكاملة ) ٢(

 ٩٨ص ، السابق٣) (
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

وانصرف عن اإلجابة ، وتزاحمت الدموع في مآقیه ، ًوهنا أطرق قلب الشاعر منكسرا 

یملؤه االنهزام ، ینبئ  عن صراع داخلي مریر ، إلى حوار داخلي مع النفس 

ت لذا الذ بالصم، واالحساس بالدونیة من حال األحفاد الذین بددوا مجد األجداد 

هو النتیجة الحتمیة لما أعتمل في الداخل من ، فالهروب من الرد ...وتجاهل السؤال

َّغیر أن المجدي في الحوار أن عملیة الترقي في ،، ألم وصراع ومرارة وحسرة 

ویثریه ، ِّالحوارات هنا أخذت تكثف من عملیة الحس الدرامي المتنامي في القصیدة 

َّ مما عضد من )٢( راح یغلفه بحس بطولي ملحميكما، بالطرافة والحیویة والحركة 

  ....ًدور الحوار وقیمته ووظیفته المشار إلیها آنفا

من ) كأس(انا مثل هذا الحوار المتداخل بین الذات واآلخر في قصیدة كما یلق

حیث یعتمل الصراع الداخلي  ویستعر بین صوت الرقیب أو الضمیر الذي ، مطلعها

َّمذكرا إیاه بسوء المآل في اآلخرة جراء ما اقترفت یداه، آخذ في الصحو من غفلته  ً ،

لعله یظفر بنسیان جراحه النازفة  ، یدعوه إلى الخمر واحتسائها، وبین صوت مغایر 

حائر بین موجة ، َّفهو بین هذا وذاك ممزق النفس ...!!!وسعیرها المتأجج بداخله

  متناقضة من المشاعر المتالطمة

  )٣(ندميِ شفيت على مرت                   مــا الكأس فهذي ! دعها

  اجلحيمِ ظــــلّ فـي اهللا                    أمـــــام معهــا وقفةٌ يل

  الرجيمِ البغـــي لفحــة                  فيها تشقيك فقد ! دعها

نفّسالشبـــحِ وت على                  الشقي أثيـــمِ حب ذىـــج  

  الرحيمِ رفالطـ تأمــلَ                  يفّ تطيـــــــل أراك مايل

  الكليمِ القبــــل صحوةُ                   ومخري ؟ أهذي أختالين
                                                                                                                                                    

 .٩٩ص ، عمر أبو ریشة ،  الشعریة الكاملةاألعمال١) (

جمیل عبد . د، مخطوط لدراسة أدبیة بعنوان التشكیل نص في طائرة لعمر أبو ریشة : راجع٢) (

 .الریاض، أستاذ األدب والنقد بجامعة االمام محمد بن سعود ، الغني محمد علي 

 .١٢٧/١٢٨ص ، عمر أبو ریشة ، األعمال الشعریة الكاملة٣) (



      
 

 
٥٢٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

  !رميمي يف تعوي السر                  جـــراح تترك وال ! إشرب

ثم یسوق الشاعر فیما بعد تساؤالت تنبئ عن مزید من الصراعات الداخلیة التي 

إذ كیف لهذه الفتاة الحسناء ، بة َّولدت لدیه عاصفة من المتناقضات والمفارقات العجی

ًفاألیام  لم تبق له شیئا من !! ولیس فیه ما یغریها به !! أن تهواه؟؟، رشیقة القوام  ِ

یسوق الشاعر هذه !!.. والشیب قد أخذ منه كل مأخذ ،عزم الشباب وحیویته 

النفسي ًالتساؤالت مشیرا بهذه الحوارات الداخلیة أو المنولوج الداخلي إلى حجم الصراع 

ًالذي استوطنه وقاده إلى استثمار ظنونه وهواجسه استثمارا خاسرا أودى بحیاة  ً

َّومثل هذه الحوارات تتیح للمتلقي  اكتشاف الحركة الباطنیة النفسیة في .. .حسنائه

  ومن ثم اكتشاف العدید من الجوانب ،، شخصیة المتحاورین 

  .)١(َّالنفسیة 

منذ الوهلة ) نسر(ویلقانا التداخل في الحوار الداخلي والخارجي في قصیدة 

ُكي تثور وتغضب لما مثل أمامها من ، في خطاب مباشر وصریح للجبال ، األولى  ً
  !!  مفارقة عجیبة

  ًفكیف یصبح السفح ملعبا للنسور بعد ما كان مكانه الذروة الشماء؟

  )٢(وثوري اجلبال ذرى يا فاغضيب                 للنسور ملعباً فحالس أصبح

َّإال أنه حمل في اهابه جملة من الصراعات الداخلیة ،  ًفالحوار على كونه مباشرا 

وخه ألن یكون ورض، ًأسفا وحسرة على سقوط مثل هذا الرمز السامق من علیائه 

ِّوضیعا بین من كانوا یخشون هیبته وخیال ظله ً..  

  )٣(مقبورِ مطمح كل على             جناحيه من طاوياً... السفح هبط

  ونفورِ األذى من شرود                  بني ما الطري عصائب فتبارت

                                                           

 .١٠٦ص ، ر العربي المعاصرالنزعة الدرامیة في الشع: راجع) ١(

 .١٤٣ص، ) ١(م، عمر أبو ریشة ، األعمال الشعریة الكاملة ٢) (

 ١٤٤ص ، السابق ) ٣(
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

  تطريي مل  خربتِه ما إذا               فالنسر السفح جوابةَ تطريي ال

  ،غیر أن أجمل حوارات هذه القصیدة ختامها المباغت 

  )١(شعوري أمات قد السفح أم     عدت كما أعود هل أعود هل النسر أيها

َّفبین رغبة في التوثب ، والمحتشد بكل معاني المفارقة ، المكتنز بنبرة األسى 

تكمن ، ِّالنجاح وتخطي هاجس الفشل واالنهزام والنهوض من العثرة وبین بریق 

  ..َّعله یحدث له نقلة جادة، المفارقة 

ِفالمخاطب للنسر 
ًوالمحاور له حوارا صامتا ، ُ ال یخلو حواره من إسقاط على ، ً

والشموخ ، والیأس والتفاؤل ، بین األمل والقنوط ، َّكل ذات تتأرجح  بین مفارقات شتى 

لكن ثمة بصیص من أمل في تغییر مرتقب ومنشود لكل ، لدنو والعلو وا، واالنكسار 

  ).النسر( طالما استطاعه وأحدثه حقیقة العمالق المنكسر ، من یطمح إلیه 

  

                                                           

 .١٤٥ص ، السابق ) ١(
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

 :راء اا  
)ما(  

فیحصل ، بحیث یتم المزج بینهما في إطار واحد، ًوتعني الزمان والمكان معا 

 وهما من التقنیات الدرامیة المهمة في البناء الدرامي التالحم وتبرز القیمة الجمالیة

ِّبوصفهما من الوحدات الثالث التي أوصى علیها أرسطو والتزم بها كتاب الدراما  َّ ،

  .. وهي وحدة الحدث والمكان والزمان

، فإن المكان هو البوتقة التي تحتویها ، فإذا كانت الحیاة هي الدراما والصراع (

سواء أكان المكان ، ث إقصاء دور المكان في أي عمل أدبي وال یمكن ألي باح

ًمحسوسا أم كان متخیال ، ال بد منها لتطورات الحدث ، وكذلك الزمن الزمة ثانیة ، )١()ً

ًفضال عن كونه مستودعا لكثیر من الخبرات    السارة  –واألحداث الماضیة ، ً

  .)٢(محط اآلمال والتطلعات ، المأساویة وكذلك المستقبلیة و

فال یكون األول إال بوجود ، فعالقة الزمان بالمكان كعالقة العقل بالجسم ( 

ًفإذا كان المكان مستقال عن الزمن فهو ، وال تكون الحیاة إال بوجودهما معها، اآلخر 

جسم الذي یستقل عن العقل فیخرج من دائرة اإلنسان إلى وكذلك الحال لل، مكان میت 

  .)٣()دائرة أخرى 

ومن ذلك ، ند أبي ریشة ویتحقق هذا التناغم الدرامي في أكثر من قصیدة ع

 وقبل  أن ندلف إلى صلب –التي أوحت من خالل عنوانها ) في طائرة( قصیدة 

فالعنوان رسم من الوهلة األولى داللة . . بمعنى االرتفاع والسمو والتحلیق–القصیدة 

ًغیر أنه جعل العنوان مبهما أو نكرة ، َّوسلط األضواء على مسرح الحدث ، المكان 

لیكون ذلك أرجى في جعل األحداث المستقبلیة التي ) في الطائرة ( ویقل ِّولم یعرفه

                                                           

 .١٦٣ص ، النزعة الدرامیة في دیوان بلند الحیدري ) ١(

 .١٦٩ص ، راجع السابق ٢) (

، حنان محمد حمودة . د، ًأحمد عبد المعطي نموذجا ، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر ٣) (

 .م٢٠٠٦، وجدار للكتاب العالمي ، عالم الكتب الحدیث ) ١(ط، ٢٠ص
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

َّومن ثم تكون متسقة مع الخاتمة غیر ، وفجائیة ، ًستقع  تباعا في الطائرة مبهمة 

فتتشكل حینها وبهذا التناغم بین العنوان والمحتوى  أو أفكار القصیدة . .المتوقعة

فضاء المكاني ازدادت الفكرة ایحاء بالضیق بمعنى أنه كلما ضاق  ال. .عالقة طردیة

فالرؤیة المكانیة للمؤلف هي الزاویة التي یرى العالم من ، والتعب والعكس صحیح 

  .)١(خاللها

انها ظهر لدینا عمق االرتباط الداللي بین عنو، فإذا ما دلفنا إلى أفكار القصیدة 

وكیف أن الشاعر وفق أیما توفیق في اختیار  ، ُومتنها والفضاء الذي نسجت فیه 

  .ًوجعله مسرحا ألحداث قصیدته) في طائرة( العنوان المناسب 

وما یثبته في ذهن ، ًفعنوان القصیدة إلى جانب ما اثاره من كونه مكانا للحدث 

نا امكانیة أن نتصور من داللته ألقى في وعی،َّالمتلقي من إحساس بالتحلیق المتنامي 

ًمعادال موضوعیا الستعالء الحسناء وتحلیقها  اریخ ًأو قد یكون معادال الرتفاع الت، ً

ُالذي تنسب إلیه هذه الفتاة
)٢(.  

ًثم نراه یحشد معجما لغویا شعریا متناغما مع دال ً ً لة العنوان تكتنز مفرداته ً

لیؤكد  على نزعة االستعالء التي تتمحور ، والشموخ ، بمعاني الرفعة والسمو والعزة 

 -  اختیاال– تستقرب النجم - وثبت- أفرع الغصن وطاال. (.حولها القصیدة وتدندن

َّویشبع ذلك كله ویعضده كثرة )   فنما المجد-  جالال– تتعالى –شامخة –َّطلعة ریا 

لتبقى الحركة دائبة ومستمرة على مسرح األحداث من ، ام األفعال المضارعة استخد

ومتناغمة من جهة أخرى مع نزعة البناء الدرامي الذي یهمه ویعنیه تنامي ، جهة 

  .َّومن ثم یتسق مع التحلیق المتصل للطائرة ومن علیها، الحدث وتصاعده 

یه   من  عوامل جذب وما یحو) الطائرة( ًفضال عن ذلك فالفضاء المكاني 

المضمخة  بعبق األندلس ، والذكریات الماجدة ، تتمثل في الفتاة الحسناء ، أنیقة 

                                                           

 .١٦٤ص ، النزعة الدرامیة في دیوان بلند الحیدري : راجع ) ١(

 ).لعمر أبي ریشة ) في طائرة (نص ، شعر التشكیل ( مخطوطة  : راجع) ٢(
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

ِّالرطیب  وتاریخها  الفذ بكل ما یحمله من بطوالت آسرة للب والفؤاد  ًتعد مكانا جاذبا ، ُّ ً ُ

لم  - ّغیر أن تحول مسرى الحدیث إلى اتجاه مفاجئ  ، ًآخذا بشآبیب خلده ، للشاعر 

حتى تجاهل السؤال ،  أحدث المفارقة العمیقة في الموقف –َّیقع في نفسه البته أن یقع 

ًوتمنى حینها أن یغادر المكان الذي أصبح في نظره طاردا له؛ ألنه  مع  ،الموجه له 

لم یسعفه باستحضار واقع مشرف أو زمن ، ورحابته وجمال من فیه ، ضخامته 

والزهو ، والفخر ، واالستعالء ،  الرد بالعمق نفسه حاضر بهیج ؛ لكي یبادل الفتاة

ًمما أحدث في داخله صدعا ، الذي كانت تبدو فیه  ًفلم یجد بدا أمام السؤال ، ًوتمزقا، َّ

  ..سوى الهروب، واالنكسار ، المباغت الذي انطوى على شعور  بالخیبة 

مانه من زمانها بل أین واقعه المأزوم  وز!!! فأین حاضره من تاریخ تلك الفتاة ؟

فالزمان هنا یتقاطع مع المكان ویشاطره !!! وعبق مجید؟.. .وما یحمله من دفء

ًاألهمیة بوصفه عنصرا مهما من عناصر البناء الدرامي  ًفضال عن كونه إحدى ، ً

فما أن ذكرت األندلس . . الضروریة في العمل الفني– كما اسلفت –الوحدات الثالث 

، َّحة ذاكرة االنسان العربي حتى ُأستدعى تاریخها اآلخاذ َّالمكان الخالب في صف، 

ً ماض عریق باألجداد الفحول مجدا وعزا وبطولة – زمن –وما ینطوي تحته من  ً ٍ ،

ولعله من ، ٕوان زالت دولتهم ، ُالذین حفروا على خارطة  األندلس بصمات ال تنسى 

،  لزمن حاضر آسیان استدعاء، قبیل المفارقة أن یتقاطع مع هذا الزمن الماضي 

ًحین ألقت الفتاة سؤاال مباغتا ، ومالمحها ، فرض نفسه على تقاسیم القصیدة  لم ، ً

ٕوان ، وشرد بعقله ، وانسحب من ساحة الحوار ، فتقهقر ،ًیحسب له الشاعر حسابا

َّكان كیانه حاضرا ؛ ألنه دخل مع نفسه في صراع  ضبب     علیه فكره  ورؤاه ً. .

والمكان المنغلق ، من داللة ایحاء الزمان البئیس ، واظلمت دخیلته ، فارتبكت حالته 

  ....وانعكاس ذلك علیه، 

***                ***             ***  

فمع ختام هذا المبحث یكون البحث قد أنهى مقاربته ألجواء النزعة . .و بعد

ًتجسیدا بینا من الدرامیة في شعر أبي ریشة  بعد أن حاول الوقوف علیها وتجسیدها  ًِّ
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 رامزة أو –خالل الكشف عن التقنیات الدرامیة الموظفة في النص من شخصیات 

واسقاطات وفضاء درامي ، ومفارقات ، وصراعات ،  وحوار داخلي وخارجي –تراثیة 

أعانها ، وحركة متنامیة ، فأضفت علیها حیویة ، َّتحققت جلها في القصیدة الواحدة ، 

ألفاظ موحیة وأفعال تبث في الحدث حركة دائبة ، َّلغني األخاذ على هذا التنامي ا

  ..مستمرة

، ًومفیدا للمتلقي ، ًالذي آمل أن یكون ممتعا . .هذا مجمل ما جاء علیه البحث

  ..ًورافدا لمكتبتنا العربیة، ًومثریا 

  ا و وا  
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ادر واا 

وزارة ، ١٩٩٧)١(ط ، یف الدین القنطارس، األدب العربي السوري بعد االستقالل  .١

 .الثقافة

، دار الحریة للطباعة ، جالل الخیاط . د، األصول الدرامیة في الشعر العربي  .٢

 .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢، بغداد 

 لبنان –بیروت ، دار العلم للمالیین ) ٧(ط، خیر الدین الزركلي، األعالم  .٣

 م١٩٨٦،

مطبوعات ) ١(ط، سحر حسن أشقر . د ، االلتزام في مسرح باكثیر التاریخي .٤

 .م٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠، نادي مكة الثقافي األدبي 

، دار ابن حزم )١(ط،)١(م، محمد خیر رمضان یوسف ، تتمة األعالم للزركلي  .٥

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٨لبنان –بیروت 

دار ، )٩(ط، شوقي ضیف .د، العصر العباسي األول ، تاریخ األدب العربي  .٦

 .م١٩٨٦،اهرة الق، المعارف 

، دار المعارف ، )٨(ط، شوقي ضیف . د، دراسات في الشعر العربي المعاصر  .٧

 .م١٩٨٨، القاهرة 

حنان محمد . د، ًأحمد عبد المعطي نموذجا، الزمكانیة  وبنیة الشعر المعاصر .٨

 .م٢٠٠٦، وجدار للكتاب العالمي، عالم الكتب الحدیث ) ١(ط، حمودة 

الهیئة ، )١(ط، محمود شفیق الشین ،  قراءة في األسلوب ،شعر عمر أبو ریشة  .٩

 .م٢٠٠٩، القاهرة ، العامة لقصور الثقافة 

عز الدین . د، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة ، الشعر العربي المعاصر  .١٠

 .م١٩٩٤المكتبة األكادیمیة)٥(ط، إسماعیل

، الشكعة        مصطفى . د، الشعر والشعراء في العصر العباسي األول  .١١

 .م١٩٧٩لبنان –بیروت ، دار العلم للمالیین ، )١(ط
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 حتوىالم ( ریشة أبي عمر شعر في الدرامیة النزعة

  )والفن

ًشاعرا وانسانا ، عمر أبو ریشة ، عاشق المجد .١٢ ، ) ١(ط، حیدر الغدیر . د، ً

 .م١٩٩٧- هـ١٤١٧، مؤسسة الرسالة بیروت 

 –سوریا ، دار مؤسسة رسالف ، هاني الخیر ، قیثارة الخلود، عمر أبو ریشة  .١٣

 .م٢٠١٣، دمشق 

، دار المعلمي للنشر ، الجزء الثالث ، یحیى بن عبد اهللا المعلمي ، عقود الجمان  .١٤

 .هـ١٤١٤

 .م١٩٨٤، دار العلم للمالیین ) ٢(ط،جبور عبد النور ، المعجم األدبي  .١٥

مكتبة ، ) ٣(ط، إبراهیم حمادة . د، معجم المصطلحات  الدرامیة والمسرحیة  .١٦

 .م١٩٩٤ة  القاهر–األجلو المصریة 

 .م١٩٩٦، مكتبة لبنان ) ١(ط ، نبیل راغب . د، موسوعة االبداع األدبي  .١٧

، اسماعیل محمود ) حوار األبعاد الثالثة(النزعة الدرامیة في دیوان بلند الحیدري  .١٨

 .م٢٠١٤، إربد، عالم الكتب ) ١(ط

 .د، قنیات دراسة في الرؤى والت، النزعة الدرامیة في الشعر العربي المعاصر  .١٩

 .م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥، االسكندریة ، دار النابغة )١(ط،أحمد بالل 

، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، إبراهیم حمادة ، هوامش في الدراما والنقد  .٢٠

 . م١٩٨٨، القاهرة 

اتحاد ، سعد الدین كلیب . د)دراسة جمالیة في الحداثة الشعریة ( ،وعي الحداثة  .٢١

 .م١٩٩٧،  دمشق ،الكتاب العرب 

  :الدوریات والمجالت

، منى المدیهش ، لعمر أبو ریشة } نسر {الرمز  والقناع في قصیدة : مقال .١

، م ٢٠٠٧نوفمبر ، هـ١٤٢٨،  ذي القعدة ١٢، الخمیس، صحیفة الریاض 

 .١٤٣٩٥/ العدد

ثقافیة اجتماعیة ،مجلة جهینة ، َّعمر أبو ریشة تقلب في هموم الوطن : ( مقال .٢

 .م١/٣/٢٠٠٦- ١٠- العدد، ریة شه
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موقع ، عبد اللطیف األرناؤوط ) عمر أبو ریشة سفیر القصیدة الرومانسیة: (مقال .٣

 .م٢٠٠٩تشرین الثاني  ، ٢٩العدد ، الباحثون 

عربیة ، الزمان ، محمد فائز جیجو) مالمح العالقة بین الشعر والسرد : (مقال  .٤

 .م٢٠١٣أكتوبر ٤، مستقلة ، یومیة دولیة 

  : المخطوطات 

  د. أ) لعمر أبي ریشة )في طائرة(نص ، شعر التشكیل ( دراسة أدبیة بعنوان .

أستاذ األدب والنقد بجامعة اإلمام محمد بن سعود ، جمیل عبد الغني محمد علي 

 .بالریاض

  :الزیارات االلكترونیة 

  ر نوفمب/ ١٢تمت الزیارة في . الموسوعة الحرة،   ویكییدیا –جان داراك

  .م٢٠١٧/

    


