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 األبعاد الدرامية في تجربة ورود الموسوي الشعرية

 
 عدنان حسين أحمد/ لندن 

 
تطّمب الحديث عف األبعاد الدرامية في تجربة ورود الموسوي الشعرية أف نعتمد عمى بعض ي

ستجالء معالميا الفنية والجمالية وألنني . المصادر والمراجع التي ُتعيننا في إستغوار ىذه التجربة وا 
ارة الى فسأكتفي باإلش في الدراسات النقدية مّياؿ الى الجمع بيف المنيجيف التحميمي والتطبيقي

ألرسطو الذي ُيّعد أوؿ وأقدـ الكتب التي عالجت " فف الشعر"األوؿ ىو كتاب : مصدريف ال غير
لمكاتب األلماني المعروؼ " تقنية الدراما"وكتاب . نظرية األدب، ونظرية الدراما عمى وجو التحديد

لدراما بشّقييا تتضمف ا صناعة الشعر" ألرسطو بأف " فف الشعر"ورد في كتاب . غوستاؼ فّري تاغ
الكوميدي، والتراجيدي، والستاير بّمْي، أي التراجيدكوميدي، باإلضافة الى الشعر الغنائي والشعر 

عالقة قديمة  ىي إذًا، أف عالقة الشعر بالدراما". أي الترانيـ" Dithyram"الممحمي والداَيتيـر 
غير أف ما ييمنا في ىذا المضمار ىو التصعيد الدرامي في النص الشعري خاصة والنص . ووطيدة

، وليس الدراما بعينيا ألف ىناؾ أنواعًا عديدة مف الدراما ال يمكف حصر  ىا اإلبداعي عمى وجو العمـو
س الثاني البد لنا مف اإلشارة وقبؿ أف ننتقؿ الى اإلقتبا .ة المتواضعةأو اإلحاطة بيا في ىذه الدراس

البداية، الوسط "موف العمؿ الدرامي منيجيًا الى ثالثة أقساـ وىي الى أف األغريقييف القدماء كانوا يقسّ 
 إقترح عمينا" تقنية الدراما"كتابو الموسـو  3681، لكف حينما أنجز غوستاؼ فري تاغ عاـ "والنياية

حيث قّسـ الدراما، وىو تقسيـ " ىَرـ فري تاغ" في حينو بػ  أف نتّبع ما ورد في نظريتو التي أسماىا
الَعرض، "يمكف تطبيقو عمى أي نص إبداعي، الى خمسة أقساـ جاءت عمى الشكؿ التالي وىي 

وعمى وفؽ ىذا التقسيـ سنتعاطى مع األبعاد أو . "صعود الحدث، الذروة، ىبوط الحدث والنياية
 .لمبدعة ورود الموسويالجوانب الدرامية في قصائد الشاعرة ا

 
ىي أنموذج أصيؿ ليذا النمط مف " جسر وناي"ثمة قصائد ال تمنح نفسيا دفعًة واحدة، وقصيدة 

طالة نظر واإلستغالؽ ىنا ال يعني وُعورة . القصائد العصّية المستغَمقة التي تحتاج الى تأمُّؿ وتمثُّؿ وا 
نما حاجتيا الى اإلستغوار  الذي يكشؼ عف األجزاء الغاطسة والمطمورة القصيدة أو صعوبة فيميا، وا 

وىذا النمط مف القصائد ال يكتبُو إال الشعراء المحترفوف الذيف يمتمكوف أدواتيـ الشعرية . منيا
وورود الموسوي، مف دوف أدنى شؾ، ىي واحدة مف ىؤالء الشعراء الناضجيف . ويطوِّرونيا بإستمرار
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وما ىذا الُنضج المبكِّر الذي أسفَر عف . حياتيةجاربيـ البر مف سنَّيـ ومف تالذيف يكتبوف قصائد أك
ىذه القصائد الجميمة العميقة المؤثرة إال دليؿ دامغ عمى موىبتيا الحاّدة، وشعرّيتيا الرصينة التي ال 

 . خفى عمى أي قارئ حصيؼ ما إف يقرأ بضعة أبيات مف أي نص مف نصوصيا الشعريةتَ 

 

مى حد سواء يكتشؼ أف ىناؾ أيقونات أو إحاالت ال تُفضي إال الى حينما يدقؽ الناقد أو القارئ ع
الجزء الناتئ مف جبؿ الجميد، أما التسعة أعشار الغاطسة منو فإف إكتشافيا ىي مف ميمة الناقد 
الذي يمتمؾ ُعدتو النقدية التي تؤىمو لمخوض في ىذا المضمار المحفوؼ بالمخاطر والمأىوؿ 

دنا الشاعرة ورود الموسوي في ىذه القصيدة بمعالـ مكانية محّددة لُتحيمنا لـ تزوِّ . بالمصاعب الجّمة
فثمة جسر يتجّسد أمامنا في عنواف القصيدة الذي ُيفترض أف يكوف مفتاحًا ليا، . الى مكاف ما بعينو

، وكأفَّ الشاعرة تريد أف تجرِّد "صامت"لكننا ُنفاجأ في ُمستيؿ النص حينما نعرؼ بأف ىذا الجسر 
التي يجيميا الممتقي، وال !" مثؿ قمب المدينة"الجسر مف أية نأمٍة أو حركة، بؿ أنو صامٌت  ىذا

ىذا اإلستيالؿ الشعري الذي تعتريو . يعرؼ عنيا شيئًا سوى بعض اإلحاالت السديمية الغامضة
و ألف الضبابية الُمستَحبة، ويتسّيدُه الغموض المدروس ىو الذي سيحرِّؾ القارئ أو السامع ويحرِّض

ف أخذ ىذا العالـ شكؿ  يتفاعؿ مع معطيات النص العصّية، ويندمج في عالميا الشعري حتى وا 
 . المتاىة الُمحيِّرة

 

عازُؼ "حينما يفتش القارئ عف الشخصيات التي أثثت ىذا النص وصّعدتو دراميًا فإنو ال يجد سوى 
تضيء الشاعرة َعَتمة ". مكاف سيواً الغريبيف المذيف جاسيما ال"إضافة الى الشخصيف " الناي الحزيف

نما ىي موغمٌة في التاريخ، وأكثر مف  النص قمياًل حينما تحيطنا عممًا بأف ىذه المدينة ليست عابرًة، وا 
ذلؾ فيي حزينة بّكاءة حتى لكأنيا تريد أف تقوؿ بغداد التي كانت بإنتظار العابريف، أو ربما بابؿ 

ال تقتصر الوحشة . ت مف اإلِحف والمحف ما يشيب ليا الولدافاألعمؽ غورًا في التاريخ والتي صادف
نما تمتد لتشمؿ ىذا المكاف القار والالُمتعيف برمتو فثمة برد وفقر وحزف وغربة . عمى الميؿ حسب، وا 

ستباحات قدر ال تتوقؼ ىذه المتوالية الالنيائية مف اإلنكسارات والخسائر إال عندما . وفقد وخوؼ وا 
فيبمغ النص ذروتو حينيا نفيـ أف الغريبيف المذيف أطال في بداية " حافة اليمع"مى يقؼ ىذا الشخص ع

أما النير الذي غّيبتو الشاعرة حينما . النص قد كتبا الحكايات المستمدة مف ىذه المدينة الموحشة
مف قريب أو بعيد ، فإنو يتجّسد أمامنا بحضوره القوي الفاعؿ  إليو ذكرت الجسر الصامت ولـ تشر

 . وكأنو شخصية مف الشخصيات األساسية التي تتحّرؾ ضمف إطار البنية الشعرية لمنص
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عمى ىذا النص تحديدًا لوجدنا بأف " ىَرـ فَري تاغ"ولو طّبقنا منيج البنية الدرامية الذي ُسّمي الحقًا بػ 
قبؿ خاتمة  ىبوط الحدث التدريجي ومشارفتو عمى اإلنتياء أو التالشي يتجّسد في األبيات التالية

 :القصيدة بقميؿ حيث تقوؿ الشاعرة

 ."وارتمى تحت أقداـِ الغياب/ أمسؾ النيُر حزَف المدينة/  بعد أف َكَتَب الغريباف الحكايات"

 

أما األبيات الثالثة األخيرة الوامضة والتنويرية مف النص فقد إنطوت عمى قْدٍر مف المفاجأة ألننا 
دًا عمى وىي نياية موفقة ج". إال الناي وعازٌؼ وحيد"ىناؾ  نكتشؼ في نياية المطاؼ أف ال شيء

 .ّوحديف أف يتخمصوا مف وحدتيـ، ويحّطموا جدراف عزلتيـ الُموِحشةمتالرغـ مف أننا نتمنى لم

 

البد مف األخذ بعيف اإلعتبار الَنَفس الفمسفي الذي يييمف عمى عدد غير قميؿ مف قصائد ىذه 
وجود والعدـ بقوة في بعض النصوص الشعرية الى الدرجة التي نشعر المجموعة، إذ تتكرر ثنائية ال

فييا أف ورود الموسوي كإنسانة وشاعرة في آٍف معًا منيمكة في الولوج الى غابة السؤاؿ الفمسفي 
الُمستوحى بطريقة فنية ذكّية مف سورة !" ىؿ أتى"المؤرَّؽ بدءًا مف عنواف المجموعة الشعرية 

ىؿ أتى عمى اإلنساف حيف مف الدىر لـ : "بإستفياـ تقريري مثير لمجدؿ مفادهالتي تبدأ " اإلنساف"
ال شؾ في أف ىذه اآلية الكريمة تذكِّرنا بأف اإلنساف مخموؽ حادث وعابر إنبثؽ ." يكف شيئا مذكورا

ىذا السؤاؿ الفمسفي أو الوجودي بمعنًى آخر سوؼ . مف العدـ، وسوؼ ينتيي إليو بطريقة أو بأخرى
 .القارئ كثيرًا وىو ينتقؿ مف قصيدة الى أخرىيصادؼ 

 

أو الضمير المتكمِّـ لمشاعرة في بعض القصائد كي تمنح النص ُبعدًا دراميًا آخر كما " األنا"يختفي 
ال . التي يعمو فييا صوت األـ ويتسّيد ليغطي مساحة القصيدة بكامميا" غرباء"ىو الحاؿ في قصيدة  

لنص، ولكف يجب أف نشير الى طبيعة العالقة اإلشكالية بيف ىذا نريد أف نخوض في تفاصيؿ ىذا ا
الغريب الذي أدمف الغربة المئيمة وبيف أبناء جمدتو الذيف يأخذونو عمى محمؿ الشؾ حينما ُتدىمنا 

". ما عاد لكي يشَـّ التراَب، بؿ أرجَعو الميُؿ كي ُيديَر خراب المدينة: " ىذه الصورة الشعرية التي تقوؿ
الذي ال تنسجـ أفكاره وتطمعاتو مع أفكار السمطة " وليد رحـ القير"اذا أنكره أبناء جمدتو؟ أألنو إذًا لم

الُمستِبدة ورؤاىا ففّضؿ الغربة وأوجاعيا الممضة عمى العيش الُمذؿ في وطف تسوِّره البنادؽ 
في القسوة  واالسالؾ الشائكة، أـ أف مصير األميات العراقيات البد أف يكوف تراجيديًا وُموغالً 

والعذاب؟ إف ىذه التوطئة التي تقدِّميا األـُ الغريبة التي تعيش في وطنيا ىي بمثابة العرض 
قد  ترتفع نبرة األـ . التمييدي بمفيـو فَري تاغ الذي ينبثؽ منو التصعيد الدرامي كي يصؿ الى الذروة
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رز في ِفيو بعض قساوة منيا أو تسقط في دائرة اإلنفعاؿ عندما تصؿ الى أوج توترىا فتقرر أف تغ
إستطالت الذروة في ىذا النص كثيرًا وأخذ التتويج . كي يصرخ في الشوارع والمعابد والدور الصغيرة

السؤاؿ األكثر قسوة ". وقد تاىت مالمح تمؾ الوجوه"ثـ ُندرؾ عمى عجؿ بأف اإلثنيف غريباف، . مداه
نعـ نموُت، لكف سرًا يموت السرُّ : "س فيوأنموت؟ فيأتي الجواب صريحًا ال لب: في ىذا النص ىو

 ". فينا

ثمة أسئمة كثيرة تستوقؼ الشاعرة ورود الموسوي لعؿ أبرزىا سؤاؿ الموت الذي ينبثؽ دائمًا مف 
. جدلية معروفة مثؿ ثنائية الموت والحياة، الوجود والعدـ، النور والَعَتمة وما الى ذلؾ ضّدية ثنائيات

ة محددة لبعض ىذه االسئمة اإلشكالية العويصة، لكنيا بالمقابؿ ال تجد قد ال تمتمؾ الشاعرة أجوب
ال ندري الى أيف : "حرجًا في االستجارة ببعض التوصفيات الشعرية الضبابية كما ىو الحاؿ في قوليا

ف تسّتر ىذا القصور المعرفي وراء صيغة الجمع الُمشار إلييا سمفاً !" نمضي وعمى الرغـ مف . حتى وا 
لقصيدة تنتيي نياية طريفة وغير معقولة إال أننا كمتمقيف نستسيغيا ونقبؿ بأعمى درجات أف ىذه ا

ما مف إنساف عمى وجو البسيطة ال ". يموُت الموُت فينا ولف َنيَرـ: " التحدي الكامنة فييا حينما تقوؿ
 .ؽ واإلبداع الفنييفييّرـ، فكمنا محكوموف بالتقّدـ الى أماـ، وأف نبتة خمودنا إنما تكمف في عممية الخم

حينما يدقؽ الناقد أو القاريء في القاموس الذي تستعممو الشاعرة ورود الموسوي في ىذا الديواف 
وىذا يعني أف الشاعرة . فسوؼ يجد أف مفردات الفقر والحاجة أكثر بكثير مف مفردات الغنى والثراء

ماسيا في الشأف الذاتي الخاص، ربما منغمسة في الشؤوف اإلجتماعية واألخالقية العامة أكثر مف إنغ
نسانة جزءًا ال يتجزأ مف العالـ الموضوعي الذي يضـ بيف دفتيو السواد  ألنيا ترى في ذاتيا شاعرة وا 

يا تطمب مف ىذا الشاعر يا مضمونَ التي يكشؼ عنوانُ " فقٌر غثّ "ففي قصيدة . األعظـ مف الناس
كما أنيا تطمب منو أف ال يوزع شعره ". فرح المترفوفأف ال يحني رأسو جوعًا كي ال ي"الفقير المعدـ 

إف ما يميز ىذه القصيدة عف سواىا مف . عمى الفقراء مف فصيمتو ألنو بالنتيجة شعر غث رديء
قصائد ىذا الديواف أنيا تتعاطى مع الجانب اإليجابي في الموت أو الجرأة التي ينطوي عمييا الموت 

ال تضْع فوؽ رأ / موغاًل بالرفض  /كف جريئًا كما الموت :" ئمةحينما تخاطب ىذا الشاعر الفقير قا
 ".اخمْع رأَ سؾ وامِش كقامة فارىة/ سؾ ِعصابَة األلـ 

 

إنعطافة قوية في ىذا الديواف ألسباب عديدة منيا إفادتيا مف اآلي القرآني، !" ىؿ أتى"تشكِّؿ قصيدة 
ا سعت لخمؽ وترّسيخ مناخات ُمقِفرة تذكِّرنا كم. أو إستيحاء بعض أجوائو الّدالة ومعالمِو الرمزية

إليوت أو غيره مف الشعراء والشواعر الذيف عززوا ىذا النمط مف . أس. لػ تي" األرض اليباب"بػ
لندقؽ في معطيات ىذا . الكتابة التي تخوض في الفضاءات المعتمة وتستغور جمالياتيا الخاصة بيا
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العذوؽ اليابسة، غثاء الرعاة، والغثاء، "تمفة نذكر منيا القفر أو اليباب الذي ىيمف عمى أصعدة مخ
كما تعمموف، ىو الحديث الرديء الفاسد، األصوات المثقمة بسذاجة القرية، الناي األخرس، الناس 
الفزعوف، الشياه التي جزَّ الفقُر صوفيا، الجيوب الفارغة، الطريُؽ الفارغة، الُقّبرة الحزينة، الصفصافة 

ت القادميف، الرتابة في إجترار الشياه لقوتيا، شيص النخؿ، والشيص، كما تعمموف العقيمة، ثرثرا
أيضًا، ىو التمر الرديء الذي لـ يشتد نواه، األبناء الُحفاة الذيف أدمت أقداميـ القناطر المشّيدة مف 

نما مجّرد أسماؿ بالية، وىو  جذوع النخؿ، أسماؿ الشخص الُمخاَطب الذي لـ يترؾ مالبس بعينيا وا 
أيضًا معمِّر في حزنو، ُمقِمٌع صوب الخريؼ وما الى ذلؾ مف صور شعرية شديدة الكآبة واإليالـ 

لكورماؾ مكارثي وشتائو النووي الذي حّوؿ حياة الشخصيتيف " الطريؽ"ُيذكرنا بعضيا بأجواء رواية 
فة الممتدة بيف بداية لقد طّولت الشاعرة المسا. الرئيستيف، األب وصبّيو الصغير، الى جحيـ ال ُيطاؽ

 :العرض وبموغ الذروة التي تتمثؿ باألبيات الثالثة التالية التي تقوؿ

ُتحكـَ شدَّ حزامؾ تحّسبًا لمحجارة / ُتغمؽ جيوَب موتؾ /  وقبؿ أف تسقَط تمرٌة وحيدٌة لـ يمقِّحيا الفقر " 
في ىذا المناخ المتوتر " يفمناجؿ العابر "ولؾ عزيزي القارئ أف تتخّيؿ فعؿ . . ." ومناجؿ العابريف

الذي سقط في دائرة االنفعاؿ منذ ُمستيؿ النص حتى خاتمتو السوداوية الُمعتمة التي تتوجو الى 
ُكّنا قد توقفنا . . ." وتنسى أف اإلنساف َلِفي خسر / تقرأ سورَة ىؿ أتى : " الشخص المخاَطب بالقوؿ

ورا، لكف الشاعرة ورود الموسوي عززت ىذه الرؤية الذي لـ يكف شيئًا مذك" اإلنساف"سابقًا عند سورة 
العدمية حينما ذكّرت الشخص الُمخاّطب في ىذا النص بأف اإلنساف خاسر وىاِلؾ في نياية المطاؼ 

إال الذيف آمنوا "مع األخذ بعيف االعتبار اإلستثناء الذي أبقتو الشاعرة مستترًا في ىذا النص ومفاده 
لقد . بعًا ال يخسروف شيئًا ألنيـ جمعوا بيف اإليماف وصالح األعماؿوأولئؾ ط". وعمموا الصالحات

إنفتحت القصيدة بعد ىبوط ذروة النص عمى الفضاء الذي نفترض أف يكوف معروفًا لمقاريء 
ستكناه  اإلسالمي في األقؿ، أو لممثقفيف األجانب الُمطمِّعيف عمى القرآف الكريـ بما يؤىميـ لمعرفة وا 

 .ة في ىذا الموح المحفوظالمضاميف األساسي

 
قد ال ينطوي بعض قصائد ىذا الديواف عمى التصعيد الدرامي الُمشار إليو سمفًا، أي أف بنية النص قد 

الذي يمكف أف نتمّمسُو عبر نمو الحدث الرئيس  تكوف مستوية وال أثر فييا لمتصعيد الُذَروي الممحوظ
نما توحي بو عبر آلية التخّيؿ لثيمة القصيدة، ذلؾ أف بعض القصائد ال تكشؼ عف  ىذا التصاعد وا 

فالغائب أو الشخص الذي إرتحؿ . قي وتصبح تحصيؿ حاصؿشط في ذىف القاريء أو المتمّ التي تنْ 
أو الذروة التي نحف بصددىا  اوتغّرب ثـ عاد البد أف يكوف قد مرَّ بمرحمة التوتر الذي نتحدث عني
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إف ما يمفت االنتباه في ىذه القصيدة ىو شكميا المختمؼ عف . قبؿ أف يصؿ الى ىذه النياية الُمرتقبة
باقي قصائد ىذا الديواف، وىو الشكؿ ذاتو الذي يمكف أف نراه في الصفحة المكتوبة ألية قصة أو 

تراب بمعناه غوعمى الرغـ مف أف الفكرة المحورية ليذه القصيدة ىي الغربة أو اإل. رواية أو مقاؿ
ورود قد كسرت المناخات الشعرية السابقة لتضعنا في مواجية كممات مف أف الشاعرة  األعمؽ إالّ 

قبيؿ الشوؽ والوجد والُحب المعّتؽ في جرار العمر، وىي مناخات منفتحة تتيح لقاموس الشاعرة أف 
صبح في خاتمة المطاؼ مثؿ حفمة ألعاب نارية تضع المتمقي في دائرة الدىشة يتألؽ ويتوىج ليُ 

 .الُمستَحبواإلنفعاؿ الغرابة 

 
البد مف اإلشارة في خاتمة ىذه الدراسة الى الوعي المغوي الذي تتمتع بو الشاعرة المتألقة ورود 
الموسوي، ولعؿ الصور الشعرية الجذابة، والصياغات المغوية اآلسرة، واإليقاع الداخمي لمجمؿ 

 .قصائدىا ىو دليؿ دامغ عمى شعريتيا وتمكُّنيا المغوي في آٍف معاً 

 

 


