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 شعرية الحوار في القصيدة السعودية المعاصرة
 "دراسة في مجموعات مختارة"

 إعداد
  محمد المحفميمحمد المحفمي  //دد

  جامعة لوند في السويدجامعة لوند في السويد    --  زميؿ باحث في مركز دراسات الشرؽ األوسطزميؿ باحث في مركز دراسات الشرؽ األوسط
  د/ عبدالرحمن بن صالح عبدالرحمن الخميسد/ عبدالرحمن بن صالح عبدالرحمن الخميس

  أستاذ األدب والنقد المشارؾ في قسـ المغة العربية وآدابياأستاذ األدب والنقد المشارؾ في قسـ المغة العربية وآدابيا
  جامعة القصيـجامعة القصيـ  --ـ واآلداب بالرسـ واآلداب بالرسكمية العمو كمية العمو 

 : الممخص
ثمة أبحاث عّدة تناولت الحوار في الشعر مف حيث أداؤه السردي، والدور الذي 
يضيفو إلى الشعر حيف يستعير ىذه األداة الفنية مف حقؿ مجاور؛ بيد أف أغمبيا قد ركز 

ت السردية عمى الحوار بوصفو تقنية سردية أو درامية، ومف ثـ تعامؿ معيا وفؽ أدوا
ومناىجيا البحثية. مف ىنا اختمؼ ىذا البحث بعنايتو بما يضيفو الحوار إلى شعرية 
القصيدة، وباعتماده أدوات الشعرية ونظرياتيا ومناىجيا النقدية؛ إذ إّف السؤاؿ ليس ما 
يضيفو الحوار لمنص الشعري، بؿ ما يضيفو الحوار لشعرية النص. وقد اعتمد البحث المنيج 

التحميمي، واتخذ مف أدوات النظريات الشعرية منطمقًا لو؛ ال سيما نظريتي الشعرية الوصفي 
عند )روماف جاكبسوف( و)جاف كوىيف(. وقد اقتضت طبيعتو أف يأتي في أربعة أقساـ؛ ركز 
أوليا عمى التمييد النظري لمحوار ورحمتو بيف الفنوف النثرية والدرامية والشعرية، وتناوؿ ثانييا 

حوار مف خالؿ المعب عمى البرنامج التواصمي، ودرس ثالثيا الدالالت الشعرية لمغة شعرية ال
الحوار، واختص رابعيا بدراسة المستوى الصوتي لشعريتو؛ سواء لجمؿ الحوار، أو لكمماتو. 
ومف أبرز ما انتيى إليو مف نتائج: أف الشاعر السعودي قد استثمر الحوار بطريقة خدمت 

 -في إيقاع مختمؼ-و ترتيب النموذج التواصمي بما يبرز مشاعره شعرية نصو، وأعاد ب
محماًل ممفوظاتو حمولة شعرية انزاحت بو بوصفو تقنية سردية ليكوف تقنية شعرية تستنطؽ 

 العوالـ الداخمية لمذات، وتعيد تشكيؿ ما ىو خارجيا وفؽ رؤيتيا، وتالمس نصوصًا أخرى.
 :الكممات المفتاحية
 وار، سردية الحوار، األدب السعودي، الشعر السعودي المعاصر.الحوار، شعرية الح

 
 



 د/ ػجذانشزًٍ ثٍ فبنر ػجذانشزًٍ انخًُظ   يسًذ انًسفهٍد/

 

 504 مجمة بحوث كمية اآلداب  

 :المقدمة
ُيعامؿ الحوار في النّص الشعري، غالبًا، عمى أنو عنصر درامّي يعمؿ عمى إبراز 
، فإنو  الموضوعية بتقديـ المحتوى عمى لساف شخصيات تتوارى خمفيا الذات الشاعرة؛ ومف ثـّ

ذا كاف الحوار  .العمؿ الشعري يعمؿ كذلؾ عمى فاعمية السرد داخؿ عنصرًا  -في أصمو-وا 
درامّيًا، فإف توظيفو في الشعر يعكس قدرة عمى االنزياح في التعامؿ مع النّص الشعري 
ليكوف أقرب إلى الفنوف الموضوعية؛ كالمسرحية والرواية. ويبقى السؤاؿ عف فعالية ىذا 

وىو -ذه الزاوية؛ إذ  كيؼ يمكف لو العنصر شعريًا، وعف اإلضافة التي يمنحيا لمنص مف ى
أف يعّزز مف شعرية القصيدة؟ وما الذي ينبغي عمى الشاعر أف  -عنصر درامي في أصمو

في تطوير منتجو مع بقائو في دائرة الشعر،  -بمسخو-يفعمو وىو يوّظؼ دخياًل بحيث يسيـ 
 وعدـ خروجو إلى دائرة أخرى؟.

ماذا يضيؼ الحوار إلى شعرّية مف ىنا بدت مشكمة البحث في سؤاؿ مركزي: 
النّص الشعرّي؟. وقد أحوجت اإلجابة عميو إلى خطوة مسحّية تستكشؼ، قبُؿ، حضور 
الحوار في الشعر، وأحقّيتو في أف يدرس دراسة عممية. ووقع االختيار عمى مجموعات تنتمي 

 بيدؼ الوقوؼ عمى مدى توظيؼ -لمظّنة التجريب فيو-إلى الشعر السعودي المعاصر 
أصحابيا الحواَر في بناء نصوصيـ، وانتيت ىذه الخطوة إلى أّف لمحوار حضورًا في النص 
ودورًا شعريًا؛ ما أدى إلى تجاوزىا لمحاولة التعّرؼ عمى خصائص الحوار الشعرية وذلؾ 
بسؤاليف، متفّرعيف مف السؤاؿ المركزي، ىما: كيؼ يتجّمى الحوار في الشعر السعودي 

 و الشعرية؟.المعاصر؟ وما خصائص
ويكتسب البحث أىميتو في أّنو امتداد لدراسة الحوار في األدب السعودي 

، وفي سعيو إلى فتح نافذة أخرى لتتبع تجمياتو في الشعر السعودي؛ األمر الذي (1)المعاصر
لى ىدفو الذي يعنى بإضافات الحوار إلى  يمبسو صفة الجدة بالنظر إلى متنو المدروس، وا 

تكاء عمى نظريات الشعرية. ويضاؼ إلى ذلؾ، أّف المؤمؿ فيو أف يعيف شعرية القصيدة ا

                                                 
(1  )

لذ لبَ ثٛظبئف  -فٟ اٌّزٓ إٌّزخت-لّذَ اٌجبؽضبْ دساعخ ػ١ٕذ ثغشد٠خ اٌؾٛاس فٟ اٌمقخ اٌمق١شح، ٚأزٙذ إٌٝ أٔٗ 

َّّٓ عشداً ِخزٍفبً، أٚ فٕغ لقخ  ، أٚ رن َـّ ّْ ِٕٗ ِب غٍَّف إٌ عشد٠خ ِشرجطخ ثزؾٛالد اٌغشد داخً إٌقٛؿ، صُ إ

ًّ ِٓ: اٌؾخق١خ، ِٛاص٠خ ٌٍمقخ اٌّشوض٠خ. ٚا ٔزٙذ اٌذساعخ، أ٠نبً، إٌٝ ٚعٛد اسرجبه ٚص١ك ث١ٓ اٌؾٛاس ٚو

ٚاٌّفبسلخ اٌغشد٠خ، ٚرؾى١ً اٌشؤ٠خ اٌغشد٠خ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ، ٚاٌشاٚٞ ٚاٌّشٚٞ ٌٗ. ٌٚفزذ، وزٌه، إٌٝ رٍه 

أوذد ػٍٝ أْ اٌؾٛاس لذ ٠ىْٛ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌؾٛاس ٚاٌضِٓ اٌغشدٞ؛ اعزشعبػبً، أٚ اعزجبلبً، أٚ اعزشعبػبً ٚاعزجبلبً. ٚ

لبدساً ػٍٝ فٕغ ؽشوزٗ اٌغشد٠خ، ٚإمبفخ ِذاخً عشد٠خ عذ٠ذح؛ ٚ٘ٛ ِب ٠خبٌف االػزمبد اٌغبثك اٌزٞ ٠شٜ اٌؾٛاس 

٠ٛلف ػ١ٍّخ اٌغشد. ٠ٕظش: عشد٠خ اٌؾٛاس فٟ اٌمقخ اٌغؼٛد٠خ اٌمق١شح. ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌؼشث١خ ثغبِؼخ اإلِبَ ِؾّذ ثٓ 

 .506 -412٘ـ، ؿ1435سعت( 44عؼٛد اإلعال١ِخ، ع)
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دخاليا  الشعراء عمى الوقوؼ عمى الممسات الفنية لمتعامؿ مع العناصر الدرامية والسردية، وا 
في منتجيـ دوف خسارة اليوية الشعرية؛ بؿ واالستعانة بيا الستكماؿ شعرية النص. ويمكف 

 إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:القوؿ، إذف، إّف البحث يسعى 
التعّرؼ عمى العالقة بيف المتف الشعري المنتخب، والحوار بالنظر إليو عنصرًا  .1

 دراميًا.
 استيضاح الطرؽ التي يتشّكؿ بيا الحوار في ذلؾ المتف. .2
 استكشاؼ خصائص الحوار الشعرية. .3

، مف ىذا الجانب، ولـ يصؿ الباحثاف إلى دراسة معنية بالحوار في المتف المدروس
ف لـ تجب عمى تساؤالت البحث وتحقؽ أىدافو. ومنيا، عمى  غير أّف ثمة ما أفادا منيا وا 
سبيؿ المثاؿ، تمؾ الدراسات التي عنيت بالبنية السردية في الشعر، والتي يعد الحوار أحد 

قد في تمييد، وستة فصوؿ. و  (1)مقوماتيا؛ كاألطروحة التي تقّدمت بيا )فايزة الحربي(
خّصصت المبحث الثاني مف الفصؿ السادس لتقنية الحوار في السرد الحكائي: دوره 

دورًا في مجيء الشعر ممزوجًا  -وتقنيَتي الراوي والزمف-، وانتيت إلى أّف لو (2)وأساليبو
بالدراما والقصة. ولـ تعَف األطروحة بشعرية الحوار، إضافة إلى أّف ميدانيا مختمؼ عف 

 ميداف البحث.
 -ّدمت )ىدى الصحناوي( دراسة بعنواف: )البنية السردية في الخطاب الشعريوق

، وانتيت إلى أّف الشاعر قد وّظؼ تقنيات سردية (3)قصيدة عذاب الحالج لمبياتي أنموذجًا(
في القصيدة بطريقة استوعبت الفّف الشعري. وتختمؼ دراستيا عف ىذا البحث، في المتف 

ى تقنية الحوار وتوظيفو في تحقيؽ الشعرية. ولػ)عيسى المدروس، وفي عدـ تركيزىا عم
تناوؿ فييا أشكاؿ الحوار  (4)العبادي( دراسة بعنواف: )أنماط الحوار في شعر محمود درويش(

في شعر الشاعر: المباشر، والمتعّدد، والداخمي؛ ودورىا في بناء القصيدة. ويجمع بيف 

                                                 
(1 )

اٌغشد اٌؾىبئٟ فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش"دساعخ ِٛمٛػ١خ ف١ٕخ". ِىخ اٌّىشِخ: و١ٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثغبِؼخ أَ 

َ. ٚرذٔٛ ِٕٙب األهشٚؽخ اٌزٟ رمذِذ ثٙب عٛا٘ش اٌؼق١ّٟ: اٌمقخ اٌؾؼش٠خ ػٕذ اٌؼمبد 2004-٘ـ1425اٌمشٜ، 

َ، اٌفقً اٌضبٌش 2004-٘ـ1425: و١ٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثغبِؼخ أَ اٌمشٜ، "دساعخ ِٛمٛػ١خ ف١ٕخ". ِىخ اٌّىشِخ

 .202-143ؿ
(2  )

 .510-٠454ٕظش: اٌغشد اٌؾىبئٟ فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش. ؿ
(3  )

. ٚرذٔٛ ِٕٙب دساعخ ِؾّذ ػشٚط: اٌج١ٕخ 413-343َ، ؿ2013( 2-1( ع)25دِؾك: ِغٍخ عبِؼخ دِؾك. ِظ)

خً األعٕبط األدث١خ "ّٔبرط ِٓ اٌؾؼش اٌغضائشٞ". اٌغضائش: ِغٍخ إؽىبالد فٟ اٌغشد٠خ فٟ إٌـ اٌؾؼشٞ ِزذا

 .134-144َ، ؿ2016( 10اٌٍغخ ٚاألدة، ِؼٙذ ا٢داة ٚاٌٍغبد ثبٌّشوض اٌغبِؼٟ ٌزبِٕغغذ، ع)
(4  )

 .36-22َ، ؿ2014( 1( ع)41ػّبْ: ِغٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ، اٌغبِؼخ األسد١ٔخ، ِظ)
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ي الشعر، ويفرؽ بينيما المتف المدروس؛ ومف ثـ الدراسة وىذا البحث، العناية بتقنية الحوار ف
 .(1)فالدراسة ال تجيب عمى تساؤالت البحث وال تحقؽ أىدافو

وقد اقتضت طبيعة البحث أف يعتمد المنيج الوصفي التحميمي، مستعينًا بنظريات 
الشعرية؛ ال سيما عند )ياكسبوف( و)جاف كوىيف(. واقتضت، كذلؾ، أف ينتظـ في أربعة 

اء أوليا مدخاًل منيجيًا عني بالتأطير المنيجي مف خالؿ تحديد معايير الشعرية أقساـ؛ ج
وعني ثانييا  .التي ستقـو عمييا معاجمة المتف المدروس، ومف ثـ تحميؿ شعرية الحوار داخمو
التي مف بينيا -بالحوار والبرنامج التواصمي لمغة، ورّكز عمى خصائص الحوار التركيبية 

وبالذات تمؾ الناتجة مف تركيب الجمؿ الحوارية، وما تضيفو  -تواصميعناصر البرنامج ال
ودرس ثالثيا لغة الحوار الشعرية، وكيؼ يمكف  .إلى أسموبية النّص وما تمّثمو مف شعرية

لمشاعر أف يتالعب بيا لتحقيؽ غايات شعرية تضيؼ إلى داللة النّص دوف أف تغادر حقؿ 
اعي لمحوار، وعمؿ عمى استجالء خصائصو الموسيقية وتناوؿ رابعيا المستوى اإليق .الشعر

في المتف المنتخب، وكيفية تشكيمو. وبعد ذلؾ جاءت الخاتمة لتضـّ أبرز النتائج التي انتيى 
 إلييا البحث، وأعقبيا ثبتًا بالمصادر والمراجع.

 القسم األول: مدخل منهجي:  الحوار بين الشعري والنثري:
لتبدو ذات مستويات  -وتشّكميا في الدراسات الحديثة-تتعّدد استعماالت الشعرّية 

مختمفة، ولكّنيا تعنى بشكؿ رئيس بدراسة النصوص األدبية، باعتبارىا تستمد مف المغة 
أدوات بنائيا، إذ تمّثؿ أداة لكشؼ األدب وتحميمو؛ سواء أكاف ذلؾ في الشعر، أـ في القصة 

أف تستعيف بالعمـو التي تمّكنيا مف إنجاز ىذا القصيرة، أـ في الرواية..إلخ. ويمكف لمشعرّية 
اليدؼ ابتداء مف النقد األدبي ومناىجو، ومرورًا بالعمـو التي تقترب مف األدب وترتبط 
ارتباطًا وثيقًا بوسائؿ إنتاجو وتمّقيو؛ وبالذات عمـ االجتماع، واألنثروبولوجيا، والتحميؿ 

 .عالقة بالمغة منيجًا وموضوعاً ، وغيرىا مف العمـو ذات ال(2)النفسي، والفمسفة

                                                 
(1  )

ال رخذَ اٌجؾش؛ الخزالف اٌّزٓ، أٚ ٌؼذَ اٌؼٕب٠خ ثبٌؾٛاس ٚدٚسٖ فٟ  -ػٍٝ أ١ّ٘زٙب فٟ ؽمٍٙب-ساعبد أخشٜ ٚصّخ د

. اٌمب٘شح: ِشوض 1ؽؼش٠خ إٌـ. ٠ٕظش ِضالً: آ١ٌبد اٌغشد فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش. ػجذإٌبفش ٘الي. ه

خ "ِؾّٛد دس٠ٚؼ ّٔٛرعبً". ٠ٛعف ِٚب ثؼذ٘ب. فٟ عشد٠خ اٌمق١ذح اٌؾىبئ١ 154َ، ؿ2006اٌؾنبسح اٌؼشث١خ، 

َ. ث١ٕخ اٌّؾٙذ اٌؾىبئٟ فٟ ؽؼش ٠ؾ١ٝ ثٓ ؽىُ اٌغضاي. 2010. دِؾك: ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ اٌغٛس٠خ ٌٍىزبة، 1ؽط١ٕٟ. ه

. اٌفؼً اٌغشدٞ فٟ اٌخطبة 40-11َ، ؿ2011( 4-3( ع)23أعبِخ اخز١بس. دِؾك: ِغٍخ عبِؼخ دِؾك، ِظ)

-10ذاط. ثغىشح: ِغٍخ و١ٍخ ا٢داة ٚاٌٍغبد ثغبِؼخ ِؾّذ خ١نش. ع)اٌؾؼشٞ "لشاءح فٟ ِطٌٛخ ٌج١ذ". أؽّذ ِ

. اٌؾٛاس فٟ ؽؼش ِؾّذ ؽغٓ فمٟ "دساعخ رذا١ٌٚخ". ِؾّذ اٌؾؼشٞ. اٌش٠بك: سعبٌخ 64-33َ، ؿ2012( 11

 ٘ـ. 1434-1433ِبعغز١ش ِٓ لغُ األدة ثغبِؼخ اإلِبَ ِؾّذ ثٓ عؼٛد اإلعال١ِخ، 
(2  )

 23َ، ؿ1550. اٌذاس اٌج١نبء: داس رٛثمبي، 2ّجخٛد، ٚسعبء ثٓ عالِخ. هاٌؾؼش٠خ. هٛدٚسٚف. د: ؽىشٞ اٌ

ِٚب ثؼذ٘ب.
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وثمة دراستاف ميمتاف في الشعرية تخدماف ىذا البحث؛ أوالىما لػ)روماف ياكبسوف(  
التي جاءت في كتابو: قضايا الشعرية؛ حيث يرى أّف "موضوع الشعرية ىو قبؿ كّؿ شيء، 

أما وظيفة المغة  .(1)اإلجابة عف السؤاؿ التالي: ما الذي يجعؿ مف رسالة لفظّية أثرًا فنيًا؟"
الشعرية، فقد كثّفيا في نظريتو الشييرة التي حّدد فييا العممية التواصمية بوصفيا رسالة 

، وتأتي ىذه الوظيفة عبر العناية بالمغة ذاتيا. ومف جية (2)موجية مف مرسؿ إلى مرسؿ إليو
ة في فرع مف المسانيات يعالج الوظيفة الشعري -مف وجية نظره-أخرى، فإف الشعرّية 

عالقاتيا بالوظائؼ األخرى داخؿ العمؿ؛ ليس في الشعر وحسب، بؿ في الفروع األخرى 
وتبدو ثانية الدراستيف  .حيث تعطى ىذه األولوية ليذه الوظيفة أو تمؾ عمى حساب الشعرية

أكثر تقنية مف األولى، وتتمّثؿ في كتاب الشعرية لػ )تودوروؼ( الذي انطمؽ لدراسة المغة 
ر ثالثة مظاىر أساسية؛ الداللي، والتركيبي، والمفظي. وقد عمد إلى تبويبات الشعرية عب

مختمفة تعّد مداخؿ لتحميؿ النص بمستويات مختمفة في المفظ والزمف والتركيب والسرد 
وغيرىا، وىو ما يجعؿ لكممة الشعرية داللة تقنية تبدو إلى جانب الصنعة النقدية أقرب منيا 

لكف مع المحافظة عمى المغة بوصفيا الجامع بيف النقد واإلبداع. إلى الجانب اإلبداعي؛ و 
وسواء تعمؽ األمر في االستعماؿ الشعري لمغة أو في بنيتيا ونظاميا، فإف ىذا البحث يسعى 
إلى استكشاؼ الخصائص الشعرية لمغة مف جية وطريقة انتظاميا وقوانيف تشكميا وبنائيا 

عمى الخصائص الفنية التي تجعؿ مف  -بشكؿ أدؽّ - مف جية أخرى؛ بيد أف التركيز سيعتمد
 الحوار جزءًا مف شعرية القصيدة.

ويعّد تصنيؼ األدب إلى نثري وشعري، مف أبرز أسس النظرية األدبية عند )جاف 
كوىيف(؛ فالشعر "ليس نثرًا يضاؼ إليو شيء آخر، بؿ إنو نقيض النثر. وبالنظر إلى ذلؾ 

أف ىذه المرحمة األولى تتضمف مرحمة أخرى وىي مرحمة  يبدو وكأنو سالب تمامًا... غير
. وعميو، (3)موجبة. فالشعر ال يحطـ المغة العادية إال ليعيد بناءىا عمى مستوى أعمى..."

يمكف القوؿ: إف النثر الخالص ينتمي إلى المستوى صفر في شعرية المغة، في حيف أف 
ة. وجوىر الشعر، وفؽ نظرة )كوىيف(، انزياح المغة عف ىذه الدرجة يدخمو في خانة الشعري

في انزياح المغة عف قواعدىا انزياحًا منضبطًا يبعده عف الالمعقوؿ ويجعمو ميسرًا لمفيـ 

                                                 
(1  )

.24َ، ؿ1544. اٌذاس اٌج١نبء: داس رٛثمبي ٌٍٕؾش، 1لنب٠ب اٌؾؼش٠خ. د: ِؾّذ اٌٌٟٛ ِٚجبسن ؽْٕٛ. ه
 

(2  )
ِٚب ثؼذ٘ب. ٠23ٕظش فٟ رفبف١ً رٌه: اٌّشعغ اٌغبثك. ؿ

 

(3  )
َ، ِمذِخ 1546. اٌذاس اٌج١نبء: داس رٛثمبي، 1و١٘ٛٓ. د: ِؾّذ اٌٌٟٛ ِٚؾّذ اٌؼّشٞ. هث١ٕخ اٌٍغخ اٌؾؼش٠خ. عبْ 

.45اٌىزبة ؿ
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. ومما استقّر عميو البحث النقدي (1)والتأويؿ؛ وذلؾ بالمحافظة عمى سمة التواصؿ في المغة
االنزياحات التي يراىا )كوىيف( األدبي، أنو ال يوجد فاصؿ قاطع بيف النثر والشعر، حتى مع 

محتممة الوجود في النثر؛ مما يجعؿ وجود معيار فارؽ بيف القطبيف، أمرًا صعبًا وخاصة مع 
تعّدد األنواع النثرية )األدبي والصحافي والعممي..إلخ(. واالنزياحات، إذف، موجودة حتى في 

كـّ؛ إذ يسيطر عمى الشعر أكثر أنواع النصوص عممية، ويفرقيا عف انزياحات الشعر ذلؾ ال
، األمر الذي يجعؿ دراسة شعرية (2)بشكؿ بارز وبطريقة تييمف عمى تشكيؿ المغة وبنيتيا

 الحوار، في المتف المنتخب، معنيًا بتتبع الييمنة في صياغتو.
ويعّرؼ الحوار، في مستواه العاـ، بأنو: "تبادؿ الكالـ بيف اثنيف أو أكثر. ]أو ىو[ 

يتبادؿ ويتعاقب األشخاص، عمى اإلرساؿ والتمقي... كما يستعمؿ بكثرة نمط تواصؿ: حيث 
الجمؿ االستجوابية: )سؤاؿ/جواب( والناقصة: )حيف نقاطع المتكمـ( المقاطع المأخوذة مف 

مف ىذا التعريؼ، أّف الحوار يأخذ ىويتو مف النثر حيث يكوف أقرب . ويتبّيف، (3)المخاطب"
وستكوف ميمة البحث تممس الشعرية فيو حيف يكوف  -عريةغير الش-إلى المغة المعيارية 

جزءًا مف النص الشعري. إّف الحوار في الشعر ال يختمؼ عنو في النثر إال بمقدار ما يقّدمو 
كّؿ منيما مف وظائؼ تخدـ االتجاه القصصي مع مراعاة خصوصيتيما؛ فالشعر يميؿ إلى 

ي ذلؾ تناقضيما... إذ تمتزج الذات الذاتية والنثر يميؿ إلى الموضوعية "دوف أف يعن
بالموضوع ويتعادؿ التعبير واإلحساس وتغدو المغة والصورة واإليقاع أدوات جديدة وموظفة 

 .(4)تحوؿ الغنائية مف غنائية الذات إلى غنائية التعبير فتتغنى الذات بموضوعيا"
المختمفة في لقد عمؿ األدباء والمبدعوف عمى اإلفادة مف إمكانات األنواع األدبية 

بناء أشكاليـ الفنية، وكاف الحوار أحد تمؾ اإلمكانات الموظفة، غير أّف ثمة مف يشير إلى 
اختالؼ في طبيعة الحوار وبالذات بيف استعمالو في النثر الخالص واستعمالو في الشعر؛ 

ع، حيث" إف الحوار الخارجي في القصة النثرية، ىو األشيع ألنيا تتحدث موضوعيًا عف الواق
أّما في الشعر فنجد أف الحوار الداخمي ىو األشيع، ألف الشعر ذاتي مقصور عمى األفكار 
الداخمية لمشاعر العربي باعتبار غنائيتو الغالبة، أما مف حيث الوظائؼ فنجد أف بناء 
-الشخصية في الحوار النثري ىدؼ ثانوي، أما في الشعر فيو ىدؼ ميـ، حتى إنو يتجو 

                                                 
(1)

.٠6ٕظش: اٌّشعغ اٌغبثك. اٌزمذ٠ُ ٌٍىزبة ؿ 
 

(2  )
.٠23ٕظش: اٌّشعغ اٌغبثك. ؿ

 

(3  )
.34َ، ؿ1545. ث١شٚد: داس اٌىزبة اٌٍجٕبٟٔ، 1ِؼغُ اٌّقطٍؾبد األدث١خ اٌّؼبفشح. عؼ١ذ ػٍٛػ. ه

 

(4  )
ؽؼش اِشئ اٌم١ظ ّٔٛرعبً. ِؾّذ عؼ١ذ ؽغٓ ِشػٟ. رىش٠ذ: ِغٍخ عبِؼخ رىش٠ذ  -اٌؾٛاس فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌمذ٠ُ

.61َ، ؿ2003( 3( ع)14ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ، ِظ)
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طفة محددة، تميز الشخصية أو صفة مف صفاتيا، كما أّف الحوار أكثر لبناء عا-أحياناً 
. وىذا الفارؽ، عمى أىميتو، ال (1)مالءمة لمشعر، ذلؾ ألنو يعتمد عمى اإليجاز والتكثيؼ"

 -أيضاً –يكفي لموصوؿ إلى فيـ عميؽ لدور الحوار في تعزيز شعرية النص، بؿ يطمب 
ف جاء مختزاًل (2)كشؼ سرديتو في النص الروائي والقصصي . إف الحوار في الشعر، وا 

، وىي (3)ومكثفًا، يحمؿ في طياتو كثيرًا مف الدالالت والجماليات التي ال تكوف في قالب آخر
إحدى مياـ البحث الذي يسعى إلى الكشؼ عف خصائص شعرية جديدة يمكنيا أف تعّزز 

 ة والفنية.النص الشعري، وتجعؿ مف الحوار رافدًا يضاؼ إلى روافده الجمالي
 :القسم الثاني: الحوار وشعرية البرنامج التواصمي لمغة

ال يعمؿ الحوار الشعري عمى التواصؿ بيف المتحاوريف داخؿ النص وحسب، بؿ 
، ومف ثـ فيو يقّدـ ميزة تتمّثؿ في تمكيف الشاعر مف (4)يجعؿ المتمقي جزءًا مف ىذا الحوار

حيث يقؼ فنانًا يتمتع بإحساس عميؽ أف يشتغؿ عمى تعّدد األصوات داخؿ قصيدتو؛ 
حينما يحاوؿ معالجة  -في الغالب-بالواجب تجاه المجتمع مثاًل، مستعماًل ىذه الميزة 

الموضوعات التي تيـّ المجتمع ال ذاتو وحسب. وبالحوار يتمكف الشاعر مف جمب أصوات 
مغة الشعرية ، بيد أف ىذا األمر قد يضعؼ مف ال(5)أخرى ولو كانت تختمؼ معو في الرؤى

لتصبح أقرب إلى الموضوعية وتبدو القصيدة أقرب إلى القصة؛ ما يحّتـ عمى الشاعر أف 
بيف خروجو عف أطر الذاتية والتزامو بمقومات الشعرية، في إدارة العممية  -بمطؼ–يوازف 

 التواصمية، التي ترفض صرامة القوانيف الموضوعية.
ومع  -المرسؿ والمرسؿ إليو والرسالة- قد يتالعب الشاعر بمقومات عممية التواصؿ

ذلؾ ال ُيمحظ سوى المرسؿ، األمر الذي يعمؿ عمى تالشي خطابية الرسالة تحت ضغط ُبعد 
شعري؛ يتجمى أحيانًا في مخاطبة الشاعر )ال شيء(. إّف ىذا الالشيء ليس شخصًا 

 -بالنسبة لو وىو يتفاعؿ مع شاعر يرسؿ إلى مستقبؿ مجيوؿ–افتراضيًا، ما يجعؿ المتمقي 

                                                 
(1  )

.36اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ: 
 

(2  )
اس فٟ اٌمقخ اٌغؼٛد٠خ ٠ٕظش ػٍٝ عج١ً اٌّضبي اٌذساعخ اٌزٟ أٔغض٘ب اٌجبؽضبْ فٟ عشد٠خ اٌؾٛاس: عشد٠خ اٌؾٛ

 .506-412اٌمق١شح. ؿ
(3  )

أعب١ٌت اٌؾٛاس فٟ ؽؼش اثٓ اٌٛاسدٞ. ػجذهللا أؽّذ ػجذهللا اٌٛرٛاد. ِقشارخ: اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ ٌى١ٍخ اٌزشث١خ ثغبِؼخ 

 .43َ، ؿ2013( ١ٔٛ٠ٛ/4( ع)2ِقشارخ، ِظ)
(4  )

.60اٌؾٛاس فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌمذ٠ُ. ؿ
 

)5  (
Sule Emmanuel Egya, Poetry as Dialogue: A reading of recent Anglophone Nigerian 

poetry, e-cadernos CES [Online], 12 | 2011, colocado online no dia 01 junho 2011, 

consultado a 02 agosto 2019. URL : http://journals.openedition.org/eces/697
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يرّكز عمى المغة الشعرية التي تستمّد وجودىا مف تجّمي شخصية الشاعر وىو يحاور ذاتو، 
 فتغيب الوظيفة االنفعالية. وُيممس ذلؾ، مثاًل، في أبيات المييب:

 تناءْت بَؾ األحالـُ 
 مف كؿِّ جانبِ 

 وألقْت عمى كّفيَؾ سرَّ المصائبِ 
 تجوؿُ 

 وفي عينيَؾ ألُؼ تساؤؿٍ 
 دىا: ُكّفي!تُناش

  (1)فتأبى كراغبِ 
والقصيدة عمى ىذا المنواؿ؛ يتجمى فييا شخص المرسؿ، ويضعؼ سياؽ االنفعاؿ لتواري 
المرسؿ إليو مف جية، ولبروز الحمولة الشعرية لمرسالة مف جية أخرى. وقد أسيـ التشكيؿ 

بالنظر إلى في استظيار مفاصؿ الحوار بدءًا وتوقفًا؛  -بتسطير الشطور-البصري لمقصيدة 
البياض ىو، في حقيقتو، "أشبو بمحطة إيقاعية توحي بانتقاؿ الحدث الشعري مف مستوى إلى 

 . وُيمحظ مثؿ ىذا في قصيدة )األحمر( لمعتؿ:(2)آخر"
 ماااااااااا  ااااااااا ا األحمااااااااار ياااااااااا عماااااااااري 

 

 يغريناااااااااااااااااااي يسااااااااااااااااااامبني فكاااااااااااااااااااري 
 

 يشااااااااااااااااااعمني شاااااااااااااااااااو ا  و راماااااااااااااااااااا  
 

 ويثياااااااااااار الكااااااااااااامن فااااااااااااي صاااااااااااادري 
 

 ياااااااااا ناااااااااب  فااااااااا ادي  ااااااااال تااااااااادري
 

 (3)أناااااااااااي مساااااااااااحور فاااااااااااي أماااااااااااري  

 

ففي ىذا المقطع يكّثؼ المشيد عمى المرسؿ نفسو، ويبدو ممفوظ الحوار غارقًا في العوالـ 
 -بصورة ما-الداخمية. وعمى الرغـ مف عدـ ظيور المرسؿ إليو، فإف آثاره ىي التي تشّكؿ 

لخفي. وىذا المممح ىذه األبيات؛ إذ ُتممح آثار الفستاف األحمر، ومدى أثره في عالـ المرسؿ ا
الشعري واضح في المتف المدروس؛ حيث يقـو الشاعر مقاـ المرسؿ إلى شخص ما، أو 

                                                 
(1  )

. ٠ٕٚظش ِضً 5َ، ؿ2014-٘ـ1435. اٌش٠بك: إٌبدٞ األدثٟ فٟ اٌش٠بك، 1فٟ ِذاساد اٌٛعذ. أؽّذ ا١ٌٍٙت. ه

.55٘زا اٌٍّؾع: اٌّشعغ اٌغبثك. ؿ
 

(2 )
اٌج١ٕخ اٌغشد٠خ فٟ لق١ذح اٌخ١و اٌّؾذٚد فٟ ؽغشح اٌغشٚ ٌٕبصن اٌّالئىخ. أص٘بس فٕغبْ اإلِبسح. اٌجقشح: ِغٍخ 

 .34َ، ؿ2012( 3( ع)36أثؾبس اٌجقشح ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ. ِظ)
(3 )

.44َ، ؿ2013-٘ـ1434. اٌش٠بك: داس اٌّفشداد، 1دفزش ِٓ أسق. ػجذاٌشؽّٓ اٌؼزً. ه 
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وفؽ حالتو الشعورية وما تمميو عميو أحاسيسو -شيء ما، يستطيع المتمقي إسقاطو 
. ومف (1)عمى ما تناسبو تمؾ الرسالة، وىنا تبدو الشعرية أكثر وضوحًا وجالء -ومشاعره

الشعرية بمثؿ ىذه المحاورات، ما جاء في قصيدة اليوسؼ )ىذه رسائمي إلى أف شواىد إذكاء 
أعود(؛ حيث ميد ليا بجممة عمى لساف عراقي: "إلى المنفى ىربت مف المنفى..!!"، واستيميا 

 بقولو:
 لممماااااااااتب عنااااااااا    بباااااااااالتي و بباااااااااولي
 ونيساااااتب مااااان عجااااال  فااااا ادي عنااااادما

 

بااااااا  محااااااولي   عجااااااصن  أحصاااااادب ماااااان رب
 (2)ماااااااواجعي ونحاااااااولي  حّمماااااااتب ثقااااااال  

 

حيث استطاع الشاعر أف يبني حواره لوطنو، الذي أتى عمى القصيدة كميا، بطريقة شعرية؛ 
تجعؿ المتمقي قادرًا عمى تقّمص شخصية العراقي كما تقمصيا الشاعر نفسو. وىنا ينفتح 

 الحوار ليصدؽ أف يصدر مف أّي شخص عانى مع وطنو ما عاناه العراقي.
ار طمبًا يوجيو الشاعر إلى مخاطب افتراضي؛ يستمع، وال ينتظر منو وقد يأتي الحو 

الرد أو أف يبدي اقتناعًا أو نحوه. وتّتسـ لغة ىذا الحوار بسمات المغة الفمسفية التي يستدعي 
 نصوصًا دينية وتاريخية..إلخ. ومف شواىد ذلؾ قوؿ العتؿ: -الشاعر–فييا المرسؿ المحاور 
 يا نسؿ الخطأ األوؿِ 

 محفوفًا بالشيواتْ يا 
 يا عثّارًا في الخطواتْ 

 ارجع مثؿ أبيؾْ 
 حيف تمقى ىاتيؾ الكمماتْ 

 كف إعصارًا في وجو الشيطافْ 
 كف إيماناً 

 كف )فاروقًا( في الطرقاتْ 
 يا إنسانًا يا نسيافْ 

 (3)ال تنَس العيد القائـَ مف أزمافْ 
                                                 

. دفزش ِٓ 55َ، ؿ2005 -٘ـ1430. اٌش٠بك: داس اٌىفبػ، ٠1ٕظش ػٍٝ عج١ً اٌّضبي: فٛد ثشائؾخ اٌط١ٓ. عؼٛد ا١ٌٛعف. ه(  1)

، 30، 64، 56، 3َ، ؿ2013-٘ـ1434. اٌش٠بك: داس اٌّفشداد، 1. خفك اٌىٍّبد. ػجذاٌشؽّٓ اٌؼزً. ه53، 10أسق. ؿ

 .65َ، 2016-٘ـ1433. اٌش٠بك: إٌبدٞ األدثٟ ثبٌش٠بك، 1. غ١بثخ اٌىٙف. ػجذاٌشؽّٓ اٌؼزً. ه120، 113، 34، 36، 35
 .43فٛد ثشائؾخ اٌط١ٓ. ؿ(  2)
عبء فٟ لق١ذح ا١ٌٛعف )ال ظً ٌمبِخ اٌؾّظ( عؼٍٙب سعبٌخ إٌٝ آخش أِشاء األٔذٌظ. ٠ٕظش: . ِٚضً رٌه ِب 4دفزش ِٓ أسق. ؿ(  3)

 .15فٛد ثشائؾخ اٌط١ٓ. ؿ
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حّدد، ولكنو يصدؽ عمى أّي فالحمولة الشعرية في ىذا الممفوظ موجية إلى مرسؿ إليو غير م
إنساف. وقد حاوره الشاعر موظفًا أساليب طمبية )النداء، األمر، النيي( جعمت وظيفة النص 

أسيـ في بروز وظيفة شعرية  -داخؿ ىذه الرسالة-أقرب إلى اإلفيامية، بيد أّف تركيب المغة 
 نحيا الشعرية:مدعومة بسياقات متعددة؛ وبالتالي استطاع ىذا التركيب الحواري أف يم

 إعصاراً  -ُكفْ 
 إيماناً  -ُكفْ 
 فاروقاً  -ُكفْ 

إّف النظر إلى تركيبة اإلرساؿ، في ىذا المجتزأ الحواري مف النص، يوّضح كيؼ تنكسر 
نمطية السردية فيو؛ وذلؾ عائد إلى سببيف: أوليما انقطاع شبكة التواصؿ بيف مرسؿ محدد 

بيعة الرسالة التي يريد المرسؿ إيصاليا ومرسؿ إليو غير محدد بشكؿ دقيؽ، وثانييما ط
 بطريقة تمقينية تنزاح باتجاه الشعرية أكثر منيا إلى الموضوعية.

ويدخؿ في ىذا المنحى الشعري أف يكوف المرسؿ إليو طرفًا ال يستطيع المحاورة  
عقاًل، بيد أف الشاعر يجعؿ منو ما يبّث إليو ىمومو ومشاعره؛ ومف ذلؾ أف يحاور الشاعر 

شياء المعنوية، أو الحسية التي ال تحاَور كالمدف والبمداف واألماكف التي ليا عالقة في األ
. ومف شواىده ما (1)قمب الشاعر، أو مظاىر الطبيعة المختمفة، أو األموات، أو نحو ذلؾ

 جاء في قصيدة بعنواف )رجس( لحاتـ الجديبا؛ وفييا يقوؿ:
 يا ضميرًا رىنُتُو لمخطايا

 باُح في الُجْرـِ تفالمّرغْتَؾ األش
 ىؿ خذلَت الّتوحيد؟!...

 خنَت يقيناً 
 (2)ببخوٍر مطمسـٍ ساح جيال؟!
طرفًا يحاوره بقسوة، دوف أف ينتظر منو  -أو الضمير الجمعي-حيث أقاـ الشاعر ضميره 

 أكثر مف االستماع إليو وىو يبّث ىمومو وشجونو خالؿ محاورتو إياه.
نوف اإلرساؿ، وىي ضمائر ال تشير إلى ومف الشعرية وجود الضمائر في قا

شخصيات معينة كما تفعمو األسماء، في الغالب، حيث تجعؿ الشخصيات محّددة ومف ثـ 
                                                 

(1  )
. خفك اٌىٍّبد. 101، 43. دفزش ِٓ أسق. ؿ51، 35، ٠25ٕظش ػٍٝ عج١ً اٌّضبي: فٛد ثشائؾخ اٌط١ٓ. ؿ

 .53، 35، 25، 4. غ١بثخ اٌىٙف. ؿ122، 53، 44، 31، 20ؿ
(2  )

. ٠ٕٚظش ِضً ٘زا إٌّؾٝ اٌؾؼشٞ: 111َ، ؿ2013 -٘ـ1434. ث١شٚد: االٔزؾبس اٌؼشثٟ، 1جخ. ؽبرُ اٌغذ٠جب. هسغ

 .53، 65، 33اٌّشعغ اٌغبثك. ؿ
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تضعؼ معيا الشعرية. إف شعرية الحوار تتطمب فحص ىذه الضمائر في عممية التواصؿ؛ 
 وذلؾ عف طريؽ الوقوؼ عمى ما تدّؿ عميو األطراؼ، وىؿ ىي ذات امتداد شعري أـ

عمى توظيؼ ضمائر في حواره الشعري بطريقة تقـو  -الشاعر–سردي؟. قد يعمد المرسؿ 
مقاـ المرسؿ إليو الغائب فييا، ثـ يفترض قوؿ ذلؾ الغائب ويرّد عميو، غير أّف المتمقي ال 

عمى شكؿ جمؿ مرسمة.  -حيف أعطى لنفسو ىذه الفرصة-يقرأ إاّل ما يقولو المرسؿ وردوده 
أبرز الشعراء الذيف بنوا حواراتيـ باستحضار المرسؿ إليو في ضمير غائب ويعّد العتؿ مف 

؛ األمر الذي فتح (1)أو مخاطب دوف التصريح باسمو أو بشيء مف صفاتو بطريقة تحّدده
سقاط شخص المرسؿ إليو عمى أي شخص يراه المتمقي  مجااًل أرحب في تمقي الحوار، وا 

 ف ذلؾ قولو:وفؽ ما تمميو عميو أحاسيسو ومشاعره. وم
 لؾ القمب واأللؽ المستبد   

 ولي االنتظار المرير
 وساعات حزف تئفّ 

 تحّف إليؾ تفّتش عف زمفٍ 
 ُيشتيى

 ونغمة لوف يدوْر 
 أحبؾ يا...

 فتنشؽ غيمة نور ونوْر 
 (2)وينساب بيف ضموعي حبوْر 

وقد  فالمرسؿ ىنا يسترسؿ في الجمؿ الشعرية بطريقة غاب معيا المرسؿ إليو وغابت ردوده.
بدا الحوار ناقصًا بحضور طرؼ مغّيب في ضمير، ولكّف الشاعر منح المتمقي ما يستطيع 

يا..(. لقد اقتصر المرسؿ  -بو أف يتعّرؼ عمى دالالت ما يقولو الطرؼ الغائب )لؾ ولي
عمى ضمير المخاطب الذي مّثؿ المرسؿ إليو، فبدا الحوار غير مكتمؿ األركاف مف الزاوية 

و مكتمؿ شعريًا؛ إذ مف خاللو يستطيع المتمقي أف يجعؿ المرسؿ إليو أّي السردية، ولكن
شخص آخر يمكف أف يكوف. إّف غياب المرسؿ إليو مف الحضور الفعمي في الحوار، قد 

عنصرًا  -في ىذا السياؽ-أحضره شعريًا مف خالؿ الضمائر فقط، وىو ما يجعؿ مف الغياب 

                                                 
(1  )

، 64، 56، 45، 14. خفك اٌىٍّبد. ؿ51، 61، 53، 43، 31، ٠10ٕظش ِضالً فٟ دٚا٠ٕٚٗ: دفزش ِٓ أسق. ؿ

 .112 ،106، 105، 43. غ١بثخ اٌىٙف. ؿ120، 34
(2  )

.62. ِٚضً رٌه فٟ لق١ذح )اٌؼٕذ١ٌت اٌقبِذ(؛ ٠ٕظش: اٌّشعغ اٌغبثك. ؿ31دفزش ِٓ أسق. ؿ
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الؿ استحضار شخص ما يمكف أف يكوف ىو شعريًا؛ إذ يمكف أف ُيرّمـ النقص مف خ
 المخاطب.

ويتمّيز الحوار في الشعر بقدرتو عمى تعّدد األطراؼ، وتنقمو بينيا برشاقة وحيوية 
مكثّفًا في جممة واحدة. ويمكف أف يالحظ ذلؾ في  -أحياناً –، ومجيئو (1)رغـ تنوع أصواتيا

غة حوار بيف والد محمد الدّرة قصيدة بعنواف )وحيداف بيف الموت( يحاوؿ فييا العتؿ صيا
 وابنو الذي قتمتو القوات اإلسرائيمية:

 ببنااااااااااااااّي تعااااااااااااااال إلاااااااااااااا  أ اااااااااااااامعي
 فيااااااااااااا لم ااااااااااااعيفين فااااااااااااي مو اااااااااااا 
 فااااااااااااااابين الكمااااااااااااااااة أ  يبصااااااااااااااارون

 

 أواريااااااااا  خمااااااااا   الّصااااااااافاة معاااااااااي    
 تحااااااااااااار باااااااااااا  مهجااااااااااااة المصااااااااااااق   
 (2)فنااااااااااع الصاااااااااغير عمااااااااا  أ رعاااااااااي 

 
و أكبر مف ذلؾ الصغير؛ إنو اآلخر فقد بدأ الحوار مف مرسؿ إلى مرسؿ إليو واحد، ولكن

الذي تمثمو األمة بما تضّمو مف تعّدد أطياؼ ورؤى. ويدخؿ في ىذا المممح حوار الشعراء 
أبناءىـ وأزواجيـ حوار مف ال ينتظر الرّد، وال يريد أكثر مف استظيار العواطؼ اإلنسانية 

 إلى ىذه الحياة: السامية؛ كالذي يممس في قوؿ الجديبا مخاطبًا أولى بناتو قدوماً 
 أيا ابنتي:

 جئِت.. واآلماؿ حافيةٌ 
 في خدرىا يتمادى الشـؤ والوجعُ 

 لّما رأيُتِؾ..
 صار الفضؿ عافيةً 

 ترّتؿ العمر..
 (3)واأللعاب تستمُع...

ويمكف لممتمقي أف يستبدؿ المرسؿ إليو بما يتوافؽ وحالتو، وىي مرونة ال تتحقؽ إال في 
 الشاعر مساحة واسعة في تشكيؿ أطراؼ التواصؿ.الكتابة الشعرية التي تعطي 

 
 

                                                 
(1  )

. اٌمب٘شح: ِشوض اٌؾنبسح اٌؼشث١خ، ٠1ٕظش فٟ رٌه: آ١ٌبد اٌغشد فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش. ػجذإٌبفش ٘الي. ه

 .156َ، ؿ2006
(2  )

.34-33دفزش ِٓ أسق. ؿ
 

(3  )
 .61سغجخ. ؿ
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 :القسم الثالث: الحوار ود لة المغة الشعرية
مف الضروري أف يفحص الشكؿ الذي تقّدـ فيو الداللة في مقطع حواري؛ إذ إف 
الغاية الفنية ال تكمف في الحوار بؿ في الشكؿ الذي يكوف فيو، "والواقع أنو يجب أف نفرؽ 

لشكؿ أوليما في مستوى الصوت، والثاني في مستوى المعنى، فمممعنى شكؿ بيف جانبيف مف ا
أو بنية تتغير عندما ننتقؿ مف الصيغة الشعرية إلى ترجمتيا النثرية. فالترجمة تحتفظ بمادة 

. ويحّدد أغمب الباحثيف صيغ الحوار بالصيغ القولية والنداء (1)المعنى ولكنيا تضيع شكمو"
إضافة إلى أخرى تنتج عف أشكالو األساس في نوعيو الداخمي  ،(2)واالستفياـ واألمر

والخارجي. وتعمؿ ىذه الصيغ، في البنية الشعرية، عمى خمؽ دالالت جديدة تختمؼ عف 
الداللة المباشرة فيما لو اسُتعممت داخؿ بنية فنية أخرى؛ كالدرامية أو السردية. وحينئٍذ، 

بما  -في ميداف الشعر-لعنصر الذي يعد جديدًا تصبح الحاجة ممّحة إلى التعّرؼ عمى ىذا ا
يحممو مف دالالت ربما ىي جديدة كذلؾ؛ وبالذات مع قدرة الشاعر عمى توظيؼ صيغ 
الحوار بطريقة تسيـ في اختراع دواؿ جديدة داخؿ متف النص بدعـ مف اتساع المغة الشعرية 

 التي ال ترتبط بفكرة واحدة.
في خمؽ لغة شعرية داخؿ إطار الشكؿ الحواري ويبدو التجديد، مف ىذه الزاوية، 

النثري التقميدي؛ أي أف يستعمؿ الشاعر مفردات حوارية تعّد جديدة داخؿ الشكؿ الحواري 
التقميدي. وفي ىذه الحاؿ يكوف الحوار مجّرد طريقة نثرية قديمة وّظفيا الشاعر لخمؽ لغة 

أكثر مف مستوى؛ فعمى سبيؿ جديدة بالنسبة ليا، وىي طريقة معروفة عند األدباء في 
المثاؿ، حينما يخمؽ الشاعر استعارة أصمية فإنو يخمؽ الكممات ال العالقات، ويجسد شكاًل 

الصيغة التركيبية لمحوار، في المتف المدروس، يالحظ . وبمراجعة (3)قديمًا في مادة جديدة
ىي التي تعمؿ عمى  عدـ خروجيا عف الشكؿ التقميدي، بيد أّف الداللة الشعرية لمغة الحوار

تحميؿ ىذه الصيغ التقميدية إمكانات جديدة ومف ثـ تمنحيا ميدانًا أكثر رحابة. وىذا ما 
حيث يّتضح أّف األمر ال  -عمى سبيؿ المثاؿ-يالحظ في صيغة )قاؿ( وما تصرؼ منيا 

يتعمؽ بحوار بيف طرفيف، ولكنيا شكمت مداخؿ مّكنت الشاعر مف نقؿ مواقؼ فنّية أو 
 ة. ويمكف االستشياد عمى ذلؾ ببيتي العتؿ:فمسفي

                                                 
(1) 

.33ث١ٕخ اٌٍغخ اٌؾؼش٠خ. ؿ 
 

(2  )
.٠45ٕظش: أعب١ٌت اٌؾٛاس فٟ ؽؼش اثٓ اٌٛاسدٞ. ؿ

 

(3  )
.44َ، ؿ1543. ث١شٚد: ِؤعغخ األثؾبس، ٠1ٕظش: فٟ اٌؾؼش٠خ. وّبي أثٛ د٠ت. ه
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  الاااااااات  أحّباااااااا    مااااااااتب تماااااااا  حكايااااااااة  
  الاااااااااات  أحّباااااااااا   مااااااااااتب   تتفااااااااااّو ي

 

   تسااااااااااتقيمب ماااااااااا  الفعااااااااااال أمورب ااااااااااا 
 بمااااات  عمااااا  تمااااا  الّشااااافا     ورب اااااا

(1) 
 

إذ حمؿ الحوار، بيذه الصيغة، موقفًا إيجابيًا وسمبيًا بيف المتحاوَريف، وقد مثؿ الشاعر 
لسمبي الذي ربما كاف بسبب ىنات لـ يحتمميا. ولـ يكف الحوار مجرد قالب لنقؿ الموقؼ ا

حدٍث وقع وحسب؛ بؿ كاف مشحونًا بعواطؼ متضادة ومدعومة بصور فنية )تمؾ حكاية، 
 .(2)ذبمت عمى..(

مف  -إلى حّد ما-غير أّف مف الشعراء مف وّظؼ ىذه الصيغ بطريقة أبعدتيا 
 ة؛ وىذا ما يممس في قصيدة العتؿ )قالت أحبؾ(:الشعرية، وأدنتيا مف السردي

  الااااااااااااات أحّبااااااااااااا    ماااااااااااااتب ياااااااااااااا الب 
 

 (3)كااااااام أبااااااادعت   ااااااا ا الكاااااااصم شااااااافا ب  
 

حيث أتى ىذا الحوار عمى أكثر مف ثمثي القصيدة، وبدا حديثًا دافئًا بيف زوجيف؛ لوال بعض 
 .(4)الصور التي أسيمت إلى حد ما في النيوض بو شعرياً 

اإلنسانية عنصرًا في بناء الحوار، وحينئٍذ تتحّكـ العوالـ الداخمية وقد تأتي المشاعر 
ظيارىا  في إنتاج لغتو بطريقة تقرّبيا إلى الشعر، ولتوكؿ إلى الحوار وصؼ تمؾ المشاعر وا 
بما فييا مف اختالؼ إلى درجة التضاد. ويعّد العتؿ مف أبرز الشعراء، الداخميف في الدراسة، 

 ياـ في ذلؾ، ومنيا ما جاء في قصيدتو )ستبقيف كالنبت(:الذيف كاف لحواراتيـ إس
 وتقاااااااااااول باباااااااااااا ماااااااااااا ألاااااااااااّ  نااااااااااادا
 و نااااااااااا  تجااااااااااري أياااااااااان مقممتاااااااااااي 
 وتجياااااااااااااص ياااااااااااااا باباااااااااااااا أتبصااااااااااااار  

 

 يهماااااااااااي عماااااااااااّي ببجمااااااااااال الجهااااااااااار   
 و ناااااااااااا تعاااااااااااود بااااااااااادفتر النثااااااااااار     
 (5)فاااااااب ول أحمااااااا  مااااااان سااااااانا البااااااادر  

 
تعنى بمضمونيا بقدر عنايتيا  إذ تصور ىذه األبيات حوارات األب وطفمتو، ولكف بطريقة ال

 -أّيًا كاف-بتمؾ المحظات العاطفية في حياة األب مع أبنائو. وعمى الرغـ مف قدرة الشاعر 
                                                 

(1  )
 .104، 36، 62، 52، 14. ٠ٕٚظش: اٌّشعغ اٌغبثك. ؿ23غ١بثخ اٌىٙف. ؿ

(2  )
. خفك اٌىٍّبد. 53، 55، 34غخ )لبي( ِٚب رقشف ِٕٙب: دفزش ِٓ أسق. ؿ٠ٕٚظش ِضً ٘زا اٌزٛظ١ف اٌؾؼشٞ ٌق١

 .54ؿ
(3 )

 .30دفزش ِٓ أسق. ؿ 
(4  )

، ٠ٚ42ٕظش ِضً ٘زٖ اٌؾٛاساد اٌزٟ رنؼف ف١ٙب اٌؾؼش٠خ ثزىشاس ٘زٖ اٌق١غ أٚ ثؼل األعب١ٌت: خفك اٌىٍّبد. ؿ

36. 
(5  )

.46دفزش ِٓ أسق. ؿ
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عمى توظيؼ المغة في مختمؼ المواقؼ اإلنسانية، فإف الحوار قد يّسر الوصوؿ إلى تمؾ 
 المشاعر، بؿ وأسيـ في إذكائيا.

ية يجسدىا طرفًا في الحوار ويتفاعؿ وقد يصنع الشاعر مف الشيء المعنوي شخص
معيا تفاعمو مع األحياء، والشعراء في ذلؾ متفاوتوف في درجة التعاطي الفني مع ذلؾ 
الطرؼ اآلخر؛ فمنيـ مف يقؼ عند منحو االستماع واإلنصات، ومنيـ مف يتجاوز ذلؾ 

ثوف بيف حواريف: ويفّرؽ الباح. (1)ليشركو في الحوار موظفًا الصورة االستعارية بطريقة أكبر
( Monologueخارجي يقع بيف شخصيتيف أو أكثر، وداخمي غير موجو ألشخاص آخريف )

وىذا ىو  .(2)حيث تفضي بو شخصية واحدة عمى شكؿ تفكير داخمي أو مناجاة لمنفس
التقسيـ القاّر في المستوى الدرامي أو السردي، غير أّف الشعرية قد تعمؿ عمى مزجيما في 

يكتمؿ المعنى إال بيما معًا؛ فيأتي الحوار الخارجي مميدًا لحوار داخمي سياؽ واحد ال 
 يتطمبو، أو العكس. ويمكف أف يالحظ ىذا في قصيدة )المقيى( لمييب:

 زرُت مقيىً 
 وجدُت فيو مكاناً 

 خالياً 
 قمت: أيف منؾ الرفيُؽ؟

 قاؿ:
 يا سائمي حضنُت صحاباً 

 ليس فييـ مف الوفاء صديؽُ 
 أناٌس  مف زماٍف يأتي إليّ 

 أصدقاء
 وليس فييـ صدوؽُ 

 إنما الصادقوف منيـ فرادى
 (3) يحتسوف السكوت وىو حريُؽ..

                                                 
(1  )

. 20ؼنُٙ اٌؾٍُ ٚاٌشؽّخ ٚاٌفشؽخ ٚاٌذ٘ش ٚاٌّٛد. ٠ٕظش: خفك اٌىٍّبد. ؿ٠ٕظش ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، ِؾبٚسح ث

 .20. فٟ ِذاساد اٌٛعذ. ؿ31، 34. سغجخ. ؿ25غ١بثخ اٌىٙف. ؿ
(2  )

، 45َ، ؿ2003. اٌمب٘شح: ١ِش٠ذ ٌٍٕؾش ٚاٌّؼٍِٛبد، ٠1ٕظش: لبِٛط اٌغشد٠بد. ع١شاٌذ ثشٔظ. د: اٌغ١ذ إِبَ. ه

115.
 

(3)
.114فٟ ِذاساد اٌٛعذ. ؿ 
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وبعد ىذه األبيات يخفت صوت المقيى الذي استنطقو الشاعر بسؤالو، ليتحوؿ ىذا الحوار 
الخارجي إلى حوار داخمي تتجمى فيو حسرة الشاعر ولوعتو تجاه فقد أصحابو. لقد جاء 

ممّخصًا لمواقؼ الشاعر التي بدت في حواره  -الذي بدا في األبيات األولى- الحوار الخارجي
 نفسو في بقية األبيات.

ويأتي الحوار، أحيانًا، عمى صيغة سؤاؿ خارج عف وظيفتو الحقيقية إذ ال يراد مف 
، ويحّمؿ، حينئٍذ، ميمة فتح أفؽ الشعرية لما يميو مف جمؿ، (1)ورائو الحصوؿ عمى إجابة ما

اب فكرة اإلجابة عمى السؤاؿ؛ األمر الذي يعني إلغاء فكرة الحوار بمعناه التقميدي. مع غي
وىنا تتجمى وظيفتو الشعرية حيف ال يقصد المرسؿ مف خالليا الوصوؿ إلى إجابة، بؿ 
محاولة فتح حوار مع تفاصيؿ النص نفسو. ويمكف التمثيؿ عمى ذلؾ بمقطع مف قصيدة 

 )سمطنة النيد( لمجديبا:
..  مف رياحيف الغراـِ

 بدْت رغبةٌ 
 تستورد السيرا

 كيؼ حاؿ النيد؟..
 آنستي:

 عنقدي آمالو شررا
 سحنة العطر التي َسَبَحْت فوقو..

 أىدْت لَي السََّكرا
 عنفواف العود..

 يمنحو سطوَة اإلغراء والخطرا
 ويقوؿ في مقطع آخر مف النص نفسو:

 أيف خط  االحتواِء؟..
 ى البصراسرى بيف نيديِؾ.. ارتج
 ذّمة األستار ما صدقتْ 

َورا  خّونْت في حفظنا الص 
 لـ يصميا المتُف عف ثقةٍ 

                                                 
(1  )

اٌجذ٠غ.  -اٌج١بْ -٠خشط االعزفٙبَ ػٓ ِؼٕبٖ اٌؾم١مٟ إٌٝ ِؼبْ أخشٜ ِفِٙٛخ ِٓ اٌغ١بق. ٠ٕظش: ػٍُ اٌّؼبٟٔ

 ِٚب ثؼذ٘ب. 52ػجذاٌؼض٠ض ػز١ك. د.ه. ث١شٚد: داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، د.د، ؿ
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 شاع فييا السيو مقتدرا 
... 

 ىؿ تخافيف؟!.. ارفضي جدالً 
 عند فنجاف اليوى انكسرا
 يقظة األطياؼ في فمنا

 ىؿ تعالتْ 
 (1)تحرؽ الحذرا؟!

عائد إلى أنو ال يراـ مف ورائيا،  فميست لألسئمة الواردة في الحوار إجابات منتظرة، وىذا
أصاًل، أية إجابة؛ وقد أسيـ ىذا في بقائيا مفتوحة مع استرساؿ السائؿ في النص دوف 
انتظار شيء مف الطرؼ اآلخر. وىنا تعمؿ الشعرية عمى ترميـ ىذا الفراغ الداللي لنقص 

تغرؽ في لحظة الحوار في مفيومو التقميدي، وتجعؿ المتمقي يتجاوز انتظار اإلجابة ويس
القراءة. وتوظيؼ الشعراء لألساليب الطمبية، في مقاطعيـ الحوارية، حاضر بطريقة يخرجيا 
عف حقيقتيا إلى دالالت أخرى يوضحيا السياؽ؛ إنو توظيؼ يعمؿ عمى استمرار خّط 

 التواصؿ مع الطرؼ اآلخر بطمب ال يراد مف ورائو تحقيقو.
ر مف الحوار الذي يتجاوز مفيومو التقني وفي ىذا الحّيز ال يمكف إغفاؿ نوع آخ

بيف شخصيف إلى محاورة الكاتب نصوصًا، أو شخصيات أو أحداثًا، تتماّس مع نّصو؛ وكأّنو 
بمثابة الرّد مف المحاور الذي يستوجب مواصمة الشاعر حواره. ويمكف التمثيؿ عمى ذلؾ بما 

 جاء في قصيدة بعنواف )أطفاؿ الحولة( لمعتؿ:
 ا أطفاؿ أمتناصباح الخير ي

 ليونا عف مذابحكـ
 شربنا كأس غفمتنا وجئنا نعقد الكممات

 نشجب فعؿ قاتمنا
 ونغفوا فوؽ مرقدنا

 ونرقب سيفنا التركي يبكينا بمشيده
 "وبدت لميس كأنيا

 بدر السماء إذا تبدى"
 ونرقص في "عرب آيدوؿ" عمى أنغاـ ذلتنا

                                                 
(1 )

.21، 15-14سغجخ. ؿ
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 ومرحى شاعر المميوف
 (1)ىذي نوقنا تربو عمى المميوف.

بطريقة ال  -الشاعر–إذ تحتشد ىنا مفردات وجمؿ، مف نصوص وغيرىا، ليحاورىا المرسؿ 
يوازف فييا المتمقي بيف قوؿ ورّد؛ ولكف بيف عالـ وآخر، أو بيف واقعيف مختمفيف. لقد بدا في 
النص شعر عمر بف معد كرب وشخصية لميس و)عرب آيدوؿ(، وبدا الشاعر في ذلؾ 

يحاوره متنقاًل بينو وبيف واقعو المعاصر. وبالتالي جاء الحوار مترّددًا، في  متممسًا مجدًا قديماً 
نص واحد، بيف أزمنة وأمكنة عدة؛ بيف القديـ والحديث، وبيف التاريخ المشرؽ والواقع البائس. 

 وظير ىذا النوع مف الحوار في قصيدة )تيميشات عمى المعمقات( لسعود اليوسؼ:
]  ]معمقة عمر بف كمثـو

 أستحّؽ عمى الجرح شكرا؟ أال
 لقد كنُت أقصد حيف جرحُتؾ
 أف تتعّمـ كيؼ ُتضمِّد جرحاً 

 وتحنو..
 فقؿ لَي، شكرًا...

 ]معمقة الحارث بف حمزة[
 يا صديقي

 لسُت بالخاسِر إّما
 بعُت يوماً 

 (2)ألَؼ صحراء بزىرة.
يؿ الحوار بؿ إلى دراسة دورىا في تشك -في المتف-وال ييدؼ البحث إلى دراسة التناصات 

فادتو منيا، وىو ما بدا، ىنا، في الحوار بيف الشاعر الذي ينتمي إلى العصر الحديث  وا 
واآلخر الذي ينتمي إلى العصر الجاىمي؛ حيث عمؿ عمى الدمج بيف زمنيف مختمفيف 
وعالميف مختمفيف بطريقة شعرية ممفتة، بدا فييا الحوار تقنية أسيمت في القدرة عمى الحركة 

 بسيولة، وفي إيصاؿ الرسالة الشعرية المرادة.والتنقؿ 
وقد يأتي الحوار جزءًا مف الحجاج الشعري في الّنص، ويممس ىذا النوع في مقطع 

 مف قصيدة )إلى آخر أمراء األندلس.. ال ظؿ لقامة الشمس(:
                                                 

(1 )
.5ؿ. ٠ٕٚظش لش٠جبً ِٓ رٌه: اٌّشعغ اٌغبثك. 15دفزش ِٓ أسق. ؿ:  

 

(2 )
.25فٛد ثشائؾخ اٌط١ٓ. ؿ 
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 ال تمتفت
 ال تَْتُؿ يا... صمَت الذىوؿ

 ال تبِكيا مثَؿ النسا ُممكًا ُمضاعاً 
 لـ ُتحا...

 ُيْعِوُؿ السيُؼ الصقيُؿ عمى القتيْؿ؟! ىؿ
 ال تحِؾ عف لغِة اليطوْؿ!

 قد ترجمْتيا األرُض 
 فارتّدْت...

مواسـَ مف مُحوْؿ.
 (1) 

وقد بقي الحوار واضحًا وقادرًا عمى استكماؿ وظيفتو الحجاجية، بالرغـ مف الفراغات التي 
إف -قناعًا عقميًا بؿ شعريًا تعّمد المرسؿ أف يضعيا فيو، ولكنو حجاج شعري ال يراد منو إ

مدعومًا بالصور الفنية التي جاءت في تراكيب تؤكد بعدىا عف الحجاج  -جاز التعبير
العقمي؛ مف مثؿ )ىؿ يعوؿ السيؼ الصقيؿ عمى القتؿ؟( إذ بدا فيو االستفياـ ال لطمب 

 اإلجابة بؿ استدالاًل شعريًا عمى ما سبقو مف حوار بيف طرفيف.
 :لحوار وشعريت  موسيقا القسم الراب : ا

لمنظـ، أو اإليقاع والموسيقى، أىمية في الكتابة الشعرية؛ ويرى )كوىيف( أنو "يمكف 
لمشعر أف يستغني عف النظـ، ولكف لماذا يستغني عنو؟ إف الفف الكامؿ ىو الذي يستغؿ كؿ 

لو كانت شعرًا أدواتو. والقصيدة النثرية بإىماليا لممقومات الصوتية لمغة تبدو، دائمًا، كما 
يكوف . وقد (2)أبتر. فالنظـ إذف مف مقومات العممية الشعرية وبيذه الصفة يجب أف ندرسو"

مجرد فونيمات فوؽ لغوية ال تؤثر  -أو ما يسميو كوىيف بالزخرؼ الصوتي-الوزف والقافية 
نما يبقى  في في المعنى ولكنيا تضيؼ لشعرية النص؛ بمعنى أف التأثير ال يمتد لممدلوؿ وا 

 ، حدود الصوت باعتبار المقطع والفونيـ وحدتيف أصغر مف الكممة والمونيـ. وىذا المفيـو
لمصطمحي المقطع والفونيـ، يجعميما أصغر مف الوحدة الداللية التي ال تتأثر بيما، غير أف 
ليما أثرًا جماليًا مف الزاوية اإليقاعية والموسيقية. وفي المتف المدروس صياغات حوارية 

رسائؿ صوتية موسيقية أكثر مف عمميا عمى صنع دالالت، ويمكف القوؿ: إف ىذه  تؤدي

                                                 
(1  )

 .15اٌّشعغ اٌغبثك. ؿ
(2)

.52ث١ٕخ اٌٍغخ اٌؾؼش٠خ. ؿ 
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التفاصيؿ الموسيقية وليدة ألساليب الحوار التي تشكميا طبيعة الشعر؛ سواء ما كاف منيا 
 عمى شكؿ أبيات شعرية أو أسطر.

وقد يعمؿ الشاعر عمى تشكيؿ الحوار وتسمية أطرافو، ومف ثـ استعماؿ ذلؾ إلثراء 
 موسيقى النص، كما ُيمحظ في قصيدة )حديث المتنبي إلى خولة.. وشيء آخر(:

 يااااااااا دمشاااااااارب التااااااااي تاااااااانّفس ع اااااااارا  
 باختيااااااااااري أ معاااااااااتب عنااااااااا  رحااااااااايص  

 

 و نااااااااااااااااع و أنااااااااااااااااااااوثة و واخ ااااااااااااااارارا 
 (1)فاعاااااا رينيو فمااااااا عشااااااقتب اختيااااااارا

 
إذ يبدو الحوار ىنا جزءًا مف موسيقى البيت الشعري، وىي موسيقى بدت مف 

يف؛ األولى نداء دمشؽ، والثانية تمؾ التقطيعات الداخمية التي عممت عمى تجزئة جيت
مضاميف الحوار لتأتي في صورة موجات إيقاعية متالحقة )غناء، أنوثة، اخضرارا، 

 فاعذريني، ما عشقت اختيارا(.
ومف الضروري الوقوؼ عند أسموب النداء، بوصفو محّركًا لمحوار الشعري في 

عية، فيو فاتحة الحوار، عادة، وقد استعممو الشعراء منذ القدـ بطريقة بدت فييا وظيفتو اإليقا
وظيفتو اإليقاعية إلى جانب وظائفو األخرى الداللية أو التركيبية. وفي المتف المدروس، 

غواء(:  يمكف استعراض الوظيفة اإليقاعية في مقطع مف قصيدة )إغراء وا 
 يا نسؿ الخطأ األّوؿِ 

 شيواتْ يا محفوفًا بال
 يا عثّارًا بالخطواتْ 

 ارجْع مثؿ أبيؾْ 
 حيف تمقى ىاتيؾ الكمماتْ 

 كف إعصارًا في وجو الشيطافْ 
 كف إيماناً 

 كف فاروقًا في الطرقاتْ 
 يا إنسانًا يا نسيافْ 

 (2)ال تنس العيَد القائـَ مف أزماْف.

                                                 
(1 )

.26فٛد ثشائؾخ اٌط١ٓ. ؿ 
 

(2)
.4دفزش ِٓ أسق. ؿ 
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سطر الشعرية، فمع أّف )يا( تبدو غير موّجية إلى مخاطب محّدد، إال أنيا تمّثؿ فاتحة لأل
وتعطي الشاعر الفسحة الالزمة لالسترساؿ في نسج رسالتو. وقد قاـ الحقؿ النحوي والصرفي 

عثّارًا بالخطوات( بدوره في صياغة الحوار وفي إذكاء اإليقاع؛ فعمؿ  -)محفوفًا بالشيوات
وصيغتا المفعوؿ والمبالغة، عمى إحداث إيقاعات  -النكرة غير المقصودة-نصب المنادى 

ليتكّوف  -شيوات، خطوات–موسيقية داخمية إلى جانب القافية التي جاءت جمع مؤنث سالمًا 
تقسيمًا موسيقيًا داخؿ السطر الواحد. وفي السطر )يا إنسانا يا نسياف( تداخمت الصورة 
الشعرية بالجانبيف الداللي والموسيقي؛ فالعالقة بيف إنساف ونسياف ليست عالقة موسيقى 

اس بيف الكممتيف وحسب، بؿ فيما يحممو ارتباطيما مف داللة التصاؽ صفة نابعة مف الجن
ارتباطًا دفع الشاعر إلى أف يجعؿ مف ىذه  -ذلؾ الذي يحاوره الشاعر–النسياف باإلنساف 

، (1)الصفة كائنًا يخاطبو ىو اآلخر. واستعماؿ بعض الشعراء )يا( النداء لتكوف أداة تحسر
ية الفتتاح الجمؿ الشعرية؛ ومف ذلؾ ما جاء في قصيدة )يا يعمؿ عمى جعميا الزمة موسيق

 رمؿ( لمييب؛ حيث يستفتح الشاعر أبياتًا مف قصيدتو بيذا األسموب:
 يا نجُد بوحي

 فيذي بعُض أحزاني
 (2)عمى رمالِؾ تنمو بيف أجفاني..

دءًا مف ويبدو أف الشاعر قد انساؽ موسيقيًا مع ىذه الػ)يا( التي تمنحو انفعااًل شعوريًا ب
قد ساعدت  -وبوصفيا مستفتح الحوار-العنواف؛ فالياء، بما تحممو مف نداء وتمّف وتحّسر 
. وليس النداء األسموب الطمبي الوحيد (3)عمى ترتيب حركة النص موسيقيًا ومف ثـ داللياً 

الذي يذكي الحوار شعريًا، في المتف المدروس، فيناؾ أسموب االستفياـ الذي كاف لو دور 
ف لـ ُيَرْد مف ورائو أية إجابة،  -المرسؿ إليو-حريؾ الحوار باستحضار الطرؼ اآلخر في ت وا 

 .(4)وكذلؾ األمر الذي قاـ مقاـ التنبيو واإلثارة
وكاف لحوار الغائب، كذلؾ، دور في تجمية الموسيقى الشعرية، ال سيما في ألفاظ 

 (5)تي ىي إحدى مقومات اإليقاع)قاؿ، قالت، قمت( وما شابييا؛ ومرّد ذلؾ ظاىرة التكرار ال

                                                 
(1  )

 .114اٌجذ٠غ. ؿ -اٌج١بْ -٠ٕظش: ػٍُ اٌّؼبٟٔ
(2  )

 .65،100، 54. ٠ٕٚظش ِضً رٌه: اٌّشعغ اٌغبثك. ؿ104فٟ ِذاساد اٌٛعذ. ؿ
(3 ) 

. فٛد ثشائؾخ 113، 35، ٠ٚ14ٕظش دٚس إٌذاء فٟ رؾم١ك ؽؼش٠خ اٌؾٛاس ِٛع١م١بً، فٟ اٌمقبئذ: خفك اٌىٍّبد. ؿ

 .55اٌط١ٓ. ؿ
(4  )

 .30، 56، 45. خفك اٌىٍّبد. 51، ٠10ٕظش ػٍٝ عج١ً اٌّضبي: دفزش ِٓ أسق. ؿ، 
(5  )

اٌّشؽذ إٌٝ فُٙ أؽؼبس اٌؼشة ٚفٕبػزٙب.  ٠ؼًّ اٌزىشاس ػٍٝ ص٠بدح إٌغُ ٚرم٠ٛخ اٌغشط، ِّٙب وبْ ٔٛػٗ. ٠ٕظش:

 .2/126َ، 1530. ث١شٚد: داس اٌفىش، 2ػجذهللا اٌط١ت. ه
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. وقد بدت الدفقة (1)بؿ إف بحور الشعر نفسيا قائمة عمى ىذه الظاىرة بتكرار تفعيالت معينة
اإليقاعية أكثر وضوحًا في تمؾ المقاطع الحوارية التي تقـو فواتحيا عمى ىذه األلفاظ، بيد أف 

في قصيدة بعنواف )قالت اإلكثار منيا ربما أسيـ في ضعؼ الشعرية. ومف ذلؾ ما جاء 
؛ حيث أتت في اثني عشر بيتًا منيا تسعة أبيات مستيمة بيذه الجممة التي (2)أحبؾ( لمعتؿ

 بدت الزمة صوتية.
والنداء -وال يقتصر الدور اإليقاعي لمحوار الشعري عمى بعض األساليب الطمبية 

المخاطب قالت( ونحوىا، بؿ ربما يستعيف الشاعر بضمائر  -أو عمى )قاؿ -خاصة
 المّتصمة باألفعاؿ؛ ومف ذلؾ ما جاء في نص )ولدي ىؿ ألقاؾ(:

 ولاااااااااااااادي دعااااااااااااااوت ال أن ألقاكااااااااااااااا
 ولاااااادي تماااااار بااااااي الساااااانون ولاااااام أ ل

 

 وي ااااااال مااااااان ليماااااااي الباااااااااهيم ساااااااناكا 
 (3)فااااااي حر ااااااة أشااااااتار صااااااوت بكاكااااااا

 
ة ويستمر النص عمى ىذه الحاؿ ألكثر مف ثمانية أبيات وبما يتجاوز الثمثيف؛ فيبتدئ بصيغ

عمى منح النص بادئة  -بجانب ما تحممو مف داللة–الخطاب )ولدي( التي يعمؿ تكرارىا 
موسيقية ذات جرس متمثؿ في الضمير الياء يعادؿ موسيقى القافية المطمقة باأللؼ. 

حينما يشغؿ قافية البيت،  -في الحوارات الشعرية–وبوضوح أكبر، يبدو دور الضمير إيقاعيًا 
 .(4)المدروس، وقد سبقت شواىد عميووىو حاضر في المتف 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1  )

 .64َ، ؿ2001-٘ـ1422. ِىخ اٌّىشِخ: ِطبثغ اٌقفب، ٠1ٕظش: أٔظّخ إ٠مبػبد اٌؾؼش اٌؼشثٟ. ِؾّذ اٌضّبٌٟ. ه
(2)

.30دفزش ِٓ أسق. ؿ 
 

(3)
.15اٌّشعغ اٌغبثك. ؿ 

 

(4  )
بػٟ ٚامؼ فٟ اٌّمبهغ اٌؾٛاس٠خ، ِٚٓ صُ دٚس ؽؼشٞ؛ عٛاء أؽغً اٌمبف١خ أٚ ٌُ ٠ؾغٍٙب. ٠ٕظش ػٍٝ ٌٍن١ّش دٚس إ٠م

، 54. خفك اٌىٍّبد. 53، 51، 61، 54، 53، 43. دفزش ِٓ أسق. ؿ5عج١ً اٌّضبي:  فٛد ثشائؾخ اٌط١ٓ. ؿ

 .112، 106، 31، 43، 26، 20، 15، 14، 11. غ١بثخ اٌىٙف. ؿ34، 36، 64
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 الخاتمة:
 -في المجموعات الشعرية المدروسة-مف خالؿ دراسة الحوار وخصائصو وتجمياتو 

تبيف أف الشاعر السعودي المعاصر ال يستعير الحوار بوصفو زينة سردية أو درامية داخؿ 
ثراء شعرية النص ومنحو نصو الشعري وحسب، بؿ لقدرتو عمى أف يكوف جزءًا فاعاًل في إ

 مداخؿ شعرية جديدة.
تقنية لمتالعب بأركاف اإلرساؿ )مرسؿ ومرسؿ  -في المتف المدروس-لقد بدا الحوار 

إليو ورسالة(، وقد أسيمت إعادة ترتيب النموذج التواصمي والتالعب في تشكيمو، في بروز 
ليكوف  -لغة الرسالةالتي تركز عمى –نوع مف االنزياح يتجاوز حدود الوظيفة الشعرية 

انزياحًا، كذلؾ، بنموذج اإلرساؿ بمستوى أعـ؛ وذلؾ بالنظر إلى أف الشاعر يمكف أف ينتج 
 نموذجو التواصمي الخاص مستعينًا بالحوار الذي بدا أداتو المساعدة.

ذا حمولة شعرية أسيمت في انزياحو عف  -أو الجمؿ نفسيا-وقد بدا ممفوظ الحوار 
ة ليأتي رسالة شعرية مدعومة بمغة الشعر التي تستمد كمماتيا مف العوالـ أداء رسالتو السردي

الداخمية لمذات، أو تعيد تشكيؿ العالـ الخارجي بصورة مغايرة، أو تتجاوز ذلؾ لتحاور 
 .النصوص ودالالتيا

وقد بدت مفردات الحوار وتراكيبو، قادرة عمى أداء وظائؼ صوتية تعمؿ عمى تعزيز 
بتوظيؼ بعض األساليب التي تخدـ الحوار، كالنداء واألمر واالستفياـ،  موسيقى النص؛ إما

 أو بتكرار بعض الصيغ الخادمة، أو بتكرار بعض الضمائر التي تذكي الحوار.
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 :مصادر البحث ومراجع 
نكهُخ أعبنُت انسىاس فٍ ؽؼش اثٍ انىاسدٌ. ػجذهللا أزًذ ػجذهللا انىرىاد. يقشارخ: انًدهخ انؼهًُخ  1

 .66-41و، ؿ2112، َىَُى/8، ع2انزشثُخ ثدبيؼخ يقشارخ، يح

. انمبهشح: يشكض انسضبسح انؼشثُخ، 1آنُبد انغشد فٍ انؾؼش انؼشثٍ انًؼبفش. ػجذانُبفش هالل. ط 2

 و.2116

. انمبهشح: يشكض انسضبسح انؼشثُخ، 1آنُبد انغشد فٍ انؾؼش انؼشثٍ انًؼبفش. ػجذانُبفش هالل. ط 3

 و.2116

 و.2111-هـ1422. يكخ انًكشيخ: يطبثغ انقفب، 1أَظًخ إَمبػبد انؾؼش انؼشثٍ. يسًذ انثًبنٍ. ط 4

أًَبط انسىاس فٍ ؽؼش يسًىد دسوَؼ. ػُغً انؼجبدٌ. ػًبٌ: يدهخ انؼهىو اإلَغبَُخ واالخزًبػُخ،  5

 .36-22و، ؿ2114( 1( ع)41اندبيؼخ األسدَُخ، يح)

لقُذح ػزاة انسالج نهجُبرٍ أًَىرخبً. هذي انقسُبوٌ.  -شٌانجُُخ انغشدَخ فٍ انخطبة انؾؼ 6

 .412-382و، ؿ2113( 2-1( ع)22ديؾك: يدهخ خبيؼخ ديؾك. يح)

انجُُخ انغشدَخ فٍ انُـ انؾؼشٌ يزذاخم األخُبط األدثُخ "ًَبرج يٍ انؾؼش اندضائشٌ". يسًذ  2

هغبد ثبنًشكض اندبيؼٍ ػشوط. اندضائش: يدهخ إؽكبالد فٍ انهغخ واألدة، يؼهذ اِداة وان

 .124-144و، ؿ2116( 11نزبيُغغذ، ع)

انجُُخ انغشدَخ فٍ لقُذح انخُظ انًؾذود فٍ ؽدشح انغشو نُبصن انًالئكخ. أصهبس فُدبٌ اإليبسح.  8

 .53-38و، ؿ2112( 3( ع)36انجقشح: يدهخ أثسبس انجقشح نهؼهىو اإلَغبَُخ. يح)

. انذاس انجُضبء: داس رىثمبل، 1ًذ انىنٍ ويسًذ انؼًشٌ. طثُُخ انهغخ انؾؼشَخ. خبٌ كىهٍُ. د: يس 2

 و.1286

ثُُخ انًؾهذ انسكبئٍ فٍ ؽؼش َسًُ ثٍ زكى انغضال. أعبيخ اخزُبس. ديؾك: يدهخ خبيؼخ ديؾك،  11

 . 41-11و، ؿ2111( 4-3( ع)22يح)

. ركشَذ: يدهخ ؽؼش ايشئ انمُظ ًَىرخبً. يسًذ عؼُذ زغٍ يشػٍ -انسىاس فٍ انؾؼش انؼشثٍ انمذَى 11

 و.2112، 3، ع14خبيؼخ ركشَذ نهؼهىو اإلَغبَُخ، يح

انسىاس فٍ ؽؼش يسًذ زغٍ فمٍ "دساعخ رذاونُخ". يسًذ انؾؼشٌ. انشَبك: سعبنخ يبخغزُش يٍ  12

 هـ.1434-1433لغى األدة ثدبيؼخ اإليبو يسًذ ثٍ عؼىد اإلعاليُخ، 

 و.2113-هـ1434س انًفشداد، . انشَبك: دا1خفك انكهًبد. ػجذانشزًٍ انؼزم. ط 13

 و.2113-هـ1434. انشَبك: داس انًفشداد، 1دفزش يٍ أسق. ػجذانشزًٍ انؼزم. ط 14

 .و2112 -هـ1438. ثُشود: االَزؾبس انؼشثٍ، 1سغجخ. زبرى اندذَجب. ط 15
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 انغشد انسكبئٍ فٍ انؾؼش انؼشثٍ انًؼبفش"دساعخ يىضىػُخ فُُخ". فبَضح انسشثٍ. يكخ انًكشيخ: 16

 و. 2118-هـ1422أطشوزخ دكزىساِ، كهُخ انهغخ انؼشثُخ ثدبيؼخ أو انمشي، 

عشدَخ انسىاس فٍ انمقخ انغؼىدَخ انمقُشح. ػجذانشزًٍ انخًُظ ويسًذ انًسفهٍ. يدهخ انؼهىو  12
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 و.1221

 .و2112 -هـ1431. انشَبك: داس انكفبذ، 1فىد ثشائسخ انطٍُ. عؼىد انُىعف. ط 12

 انجذَغ. ػجذانؼضَض ػزُك. د.ط. ثُشود: داس انُهضخ انؼشثُخ، د.د. -انجُبٌ -ػهى انًؼبٍَ 21
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 .64-33و، ؿ2112( 11-11اِداة وانهغبد ثدبيؼخ يسًذ خُضش. ع)

 .و1282. ثُشود: يؤعغخ األثسبس، 1فٍ انؾؼشَخ. كًبل أثى دَت. ط 23

. ديؾك: انهُئخ انؼبيخ 1فٍ عشدَخ انمقُذح انسكبئُخ "يسًىد دسوَؼ ًَىرخبً". َىعف زطٍُُ. ط 24

 و.2111انغىسَخ نهكزبة، 

 و.2118-هـ1432. انشَبك: انُبدٌ األدثٍ فٍ انشَبك، 1فٍ يذاساد انىخذ. أزًذ انههُت. ط 25
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 و.2113

انمقخ انؾؼشَخ ػُذ انؼمبد "دساعخ يىضىػُخ فُُخ". خىاهش انؼقًٍُ. يكخ انًكشيخ: أطشوزخ  22

 و.2118-هـ1422دكزىساِ، كهُخ انهغخ انؼشثُخ ثدبيؼخ أو انمشي، 

بء: داس رىثمبل . انذاس انجُض1لضبَب انؾؼشَخ. سويبٌ َبكجغىٌ. د: يسًذ انىنٍ ويجبسن زُىٌ. ط 28
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Many researches have studied the dialogue in poetry in terms of its 

narrative function, and what value it adds to poetry when borrowing this 

artistic feature from a neighboring field, but most of those researches focus 

on it as a narrative or dramatic technique and then  studied it depending on 

narrative theories and methods While this study focuses on what the 

dialogue adds to the poetic of poem, and the adoption of poetic tools, 

theories and critical approaches, as the question is not what dialogue adds to 

the poetics text, but what dialogue adds to the poetic of text. The research 

was based on the descriptive analytical method and using the tools of poetic 

theories, especially the theory of Roman Jakobson and Jean Cohen. The 

research consists of four sections, the first focuses on the theoretical 

introduction of dialogue and its journey between the narrative, drama and 

poetic arts, while the second deals with the poetry of dialogue on the 

communicative program, the third section examined the poetic connotations 

of dialogue, and the last section is concerned with the study of phonetic 

semantics, whether for sentences or words. 

One of the most prominent results of the research: that the Saudi poet has 

applied dialogue in a way that served poetic text, and re-arranged the 

communicative model to highlight his feelings and load his words 

significants of poetry which developed as a narrative technique to become a 

poetic technique depicting the inner worlds of the poet, and reshape what is 

outside according to his vision, And touch other texts. 

Keywords: Dialogue, Poetics of Dialogue, Narrative of Dialogue, Saudi 

Literature, Contemporary Saudi Poetry.   

 


