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  مقـدمـة
 وخالل  ،   وال ميكن ألي كائن حي أن حيافظ على حياته إال باحلركة           ،       إن العامل حركة دؤوب   

 وكل ظاهرة كونية هلا إيقاعها املـؤثر        ،  ة تتخذها هذه احلركة هناك إيقاع مستمر      كل تغري أو وضعي   
فيما عداه تأثريا جيعل من جتاذب جزئيات الكون بعضها للبعض اآلخر حركة إيقاعيـة دافعـة إىل                 

   .  التماسك
تتحدد   الذي ال     ،        وتكتمل معامل هذه احلركة اإليقاعية وتكون أكثر اتضاحا وبروزا يف الشعر          

 بـل   ،   ولذلك فإن عالقته به عضوية مصريية غري قابلة للفصل مطلقا          ،  ماهيته إال من خالل اإليقاع    
 وهو ما جعل العرب إىل عصور متأخرة يعرفون الشعر بالكالم املوزون املقفى           ،  هي عالقةُ متاٍه وهويةٍ   

 العربية إىل عهد احلداثة      لكن بدخول القصيدة   ،  الذي حتكمه هندسة موسيقية منتظمة ال تقبل اخللل       
 وانتقل مفهـوم    ،   وحتطمت تلك العالقة بني املوسيقى  مبفهومها اخلليلي والشعر         ،  تطور هذا املفهوم  

 وتطور يف ظل املنهج البنيوي إىل ما يصطلح عليه          ،  موسيقى الشعر إىل مفهوم اإليقاع مبعناه الواسع      
 إىل استثمار كل الطقـات الـصوتية والدالليـة           هذا املفهوم األمشل الذي يسعى     ،  بالبنية اإليقاعية 

 مما أدخل اإليقاع يف عالقـة جدليـة مـع           ، ،    بدافع من تعقد التجربة الشعرية وعمقها      ،  والبالغية
 ألن حركة الشعر احلديث أذابت      ،   ال حيدث ا خلل إال صاحبه شرخ يف شعرية القصيدة          ،  الداللة
 كمـا أن    ،  ارت الطاقة اإليقاعية تتولد عـن الداللـة        وص ،  التقليدية) الشكل واملضمون   ( ثنائية  

 وهذا التعالق اجلديل يبدأ من نقطة بؤرية يتقـاطع عنـدها            ،  اإلحياءات الداللية تنبجس من اإليقاع    
اإليقاع بكافة مستوياته مع الداللة يف منطقة غامضة حماطة باألسرار ال يستطيع كشفها إال املتمرسون          

تتمخض مستويات داللية جديدة مليئة بالغموض والقابلية للتأويل يالزمها          وعن هذا االحتاد     ،  بالشعر
  .  تطور وتعقيد وعمق يف البنية اإليقاعية

     من هنا نبعت فكرة البحث الرامية إىل الكشف عن بعض مالمح هذه البؤرة الغامضة املراوغـة                
 جممــوعة شـعرية يف       ولقد استقرت مـحاوالت الكشف عنها على      ،  دائما بني اخلفاء والتجلي   

 وفيها تكتمل ، ألا تعد نقلةً فنية يف شعرها عموما) الليل والفرسـان   ( ديوان فدوى طوقـان هي     
 حيـث   ،   ويربز نضج فين ال نعثر على نظري له يف اموعات السابقة           ،  اخلصائص اإليقاعية ألسلوا  

 ، الهلا تنتقل إىل ركب احلداثـة الـشعرية        إذ من خ   ،  متثل مرحلة هامة يف احلياة الشعرية هلذه املبدعة       
ويضاف إىل هذه األسباب املوضوعية اليت دفعتنا حنو مقاربة هذه اموعة الشعرية أسـباب ذاتيـةٌ                



 

 ب  

تختزل يف إعجابنا الشديد بالكتابة الشعرية الطوقانية اليت تستأِثر بترمجة االنشغال املركـزي للـهم               
  .  ميلك متلقيها إال التعاطف معها فتخفق كلماا بدقاته فال ، العريب

     وفكرة البحث ذا الطرح الذي يسعى إىل الكشف عن مظاهر ذلك التعالق بني البنية اإليقاعية               
 وجيعل الوزن عنصرا دالليا يف النص أفرد هلا الدكتور العراقي حممد صابر عبيد كتابا               ،  والبنية الداللية 

وهو كتاب أفادين   ) احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية       القصيدة العربية   ( صدر حديثا بعنوان    
 وقد  .   أن هناك كاتبا غريه تناول الفكرة ذا الطرح        –  يف حدود علمي      - وال أعتقـد        ،  كثريا

 ،  والدارس اللغوي إبـراهيم أنـيس  ،  من مؤلفات الناقد البنيوي كمال أيب ديب– كذلك –أفدت  
  .  املغريب حممد بنيسوبعض مؤلفات الناقد 

    وهكذا تظافر العامل الذايت والعامل املوضوعي خلوض غمار التجربة الطوقانية بكـل خماطرهـا              
 إذ إننا قبالة    ،  متسلحني بآليات املنهج البنيوي الذي ال مناص من التسلح به يف مقاربة البنية اإليقاعية             

 ولتكونَ املقاربة ، أثر جدليا لتصنع واقع النص الشعريجمموعة من البىن اليت تتعالق وتتبادل التأثري والت 
أكثر دقة وموضوعية متت االستعانة ببعض اإلجراءات األسلوبية حتت ضغط مجلـة مـن التقنيـات                

  .. .  كاإلحصاء والوصف واالتقاء
    ولقد اقتضت ضرورة الدراسة أن يقسم البحث إىل ثالثة فصول تنتهي خبامتـة تحوصـل فيهـا        

 وتناول  ،  فقد كان نظريا  ،  البنية اإليقاعية املفهوم والتشكل   : ج، أما الفصل األول واملعنون بـ       النتائ
 وهي ثـالث ؛ مرحلـة       ،   واملراحل اليت مر ا هذا العنصر      ،  مفهوم اإليقاع عند القدماء واحملدثني    

ـ             ول إىل بـديل    التمهيد وتشمل تلك احملاوالت األولية اليت قام ا الشعراء الرومانسيون قصد الوص
 ومرحلة التبين وتتضمن تلك اخلطوات اجلريئة اليت مشاها كل مـن            ،  إيقاعي يستغرق جتربتهم الفذة   

 ومرحلة التجاوز املتمثلة يف البدائل      ،  نازك املالئكة وبدر شاكر السياب على جسد القصيدة اخلليلية        
يت جهدي إىل أن أصـنف       مث سع  ،  العروضية اليت تقدم ا كل من حممد النويهي وكمال أبو ديب          

  .  العناصر اليت تشكل البنية اإليقاعية اجلديدة مقتفيا كل آثار هذا التشكل
البنية العروضية يف شعر فدوى طوقان فهو فصل تطبيقي انقطع          :       وأما الفصل الثاين املوسم بـ      

 -ة بأبعادها اإليقاعية     تناولت فيه املزاوجة املوسيقي    ،  إىل ما ميكن االصطالح عليه باإليقاع اخلارجي      
 مث درسـت الترخيـصات      ،   وإشعاعاا الداللية  –سواء املزج بني البحور أو املزج بني التفعيالت         

 وتعرضت بعدها إىل عنصر التدوير بني إشكالية        ،  العروضية وعالقاا بتغيري ااري الداللية للنصوص     



 

 ج  

 كما تناول مسألة النـرب الـشعري        ،  شعريالنمطية اليت لصقت بالقصيدة احلديثة ومجالية املنجز ال       
 وأخـريا متـت     ،  وتفاعالته مع النرب اللغوي يف تشكيل احليوية اإليقاعية والداللية لنصوص الديوان          

    .   تشكلها ونسبة مسامهتها يف صناعة شعرية هذه النصوص، مدارسة البنية التقفوية للشعر الطوقاين
 وسعيت إىل تلمس    ،  ة اإليقاع الداخلي يف شعر فدوى طوقان          وأما الفصل الثالث فقد عنونته ببني     

 ، آثار اإليقاع الداخلي يف النصوص الطوقانية من خالل جمموعة من البىن اليت تتمظهر ا البنية البالغية
وقد اكتفيت فيها برصد إيقاع الصورة دومنا تطرق لألشكال البالغية األخرى كعلم املعاين وعلـم               

كما .  ور الصورة يف صناعة اإليقاع الداخلي يكفي منوذجا بارزا لإليقاع البالغي           ذلك أن د   ،  البديع
  وإيقاع التكرار    ،   وتتضمن هذه البنية إيقاع األصوات     ،  تناولت اإليقاع الداخلي بوصفه بنية مسعية     

ـ           ،   وإيقاع التشاكل  ،  مبختلف أشكاله   ، ة ومن البىن اليت يتمظهر ا اإليقاع الداخلي البنيـة الداللي
 وأخريا تعرضـت للبنيـة املرئيـة        ،   وإيقاع التقابل  ،   وإيقاع العقدة واحلل   ،  وتتضمن إيقاع الفكرة  

  .  املتمظهرة يف إيقاع البياض وإيقاع عالمات الترقيم
      ومل ختلُ طريق البحث من العوائق اليت عطلت مسريته فترة وعلى رأسها ندرة املراجع اليت جتمع                

 فال جند دراسة تعقبت البنية اإليقاعية وأحاطـت بكـل       ،  كما يتمىن الباحث  مادة البحث وتصنفها    
  .  جوانبها إال تلك اليت تنظُر إليها على أا ال تتعدى الوزن والقافية والتفاصيل اململة للزحافات والعلل

ـ                 ع  ومن الصعوبات اليت  واجهت البحث كيفية التعامل مع املادة الشعرية ذاا ؛ إذ قـد تتجم
أحيانا مجلة من اخلصائص اإليقاعية اهلامة يف النموذج الشعري الواحد مما يضطرنا إىل مقاربته عـدة                

 فقد تتعدد وجهات النظر حول املصطلح إىل أن         ،   إضافة إىل مشكلة عدم استقرار املصطلح      ،  مرات
  .  مثيلعلى سبيل الت) النرب ( يضطرب الدارس بنيها ؛ وحيتار بأيها يأخذ من ذلك مصطلح 

 إىل – مع ذلك – ولسنا نطمح ،   وعلى الرغم من ذلك فقد دارت عجلة البحث وبلغ ايته املقررة  
 أن نكون قد أمطنا اللثام ولـو        – يف الوقت  نفسه      – ولكن نرجو    ،  أن نكون قد استحدثنا جديدا    

ك سـيكون الفـضل      آنذا ،  بقدر يسري عن هذه املعضلة الشائكة اليت ما تزال طريقها مليئة باملغامرة           
  .   وعلى اهللا قصد السبيل، األكرب يف اإلجناز عائدا إىل الدكتور املشرف الذي مل نالق منه إال كل خري

  
  08/09/2003تقرت يف 
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  حول مفهــوم اإليقاع
 مأخوذ  اعيقَِإ والْ ،   كالمها املطرقة  ةُعقَيم والْ عقَيمالْ((         جاء يف لسان العرب أن      
      من إيقاع اللحن والغناء وهو أن يقِّوعه ا ويبينبينه وبـني  - قدميا  -وقد ربط   ) 1 ())ا  ه 

الشعر هو الكالم  املخيل املؤلف من       : ((لسجلماسي يف تعريف الشعر      قال ا  ،  الوزن
 وقد شرح قوله موزونة بأن يكون       )2 ())أقوال موزونة ومتساوية وعند العرب مقفاة       

 ومعىن قوله متساوية هو أن يكون كل قول منها مؤلفا من أقـوال              ،  هلا عدد إيقاعي  
  .  رـآلخإيقاعية عدد زمان الواحد منها مساو لعدد زمان ا

وال يكاد الدرس العريب القدمي كله  خيرج عن هذا املفهوم الذي يطابق اإليقـاع                     
 فـأمهلوا   ،  بالوزن ذلك أن العلماء القدامى مل يتعمقوا اإليقاع ومل يدركوا جـوهره           

ومل يلحظه الدارسون إال من خـالل       (( احلركة اإليقاعية وركزوا على ارتباطه بالزمن     
 ، الشعري مع أنه كان من أوضح فين العمارة والزخرفة اإلسـالميني         املوسيقى والوزن   

وقـد كـان    .)3 ())كما كان األساس الذي قامت عليه علوم البالغة والفن اللغوي           
العروض مـن   (( اجلاحظ يؤكد أن  وزن الشعر من جنس وزن املوسيقى وأن كتاب             

مقنع قد يعـرف     ال حتده األلسن حبد      ،  كتاب املوسيقى وهو من كتاب حد النفوس      
  .   )4 ())باهلاجس كما يعرف باإلحصاء والوزن 
إن أهل العروض جممعون على أنه ال فرق بني         ((     ويؤكد ابن فارس الفكرة نفسها      

م الزمـان   ـصناعة العروض وصـناعة اإليقـاع إال أن صـناعة اإليقـاع تقـس             
  . )5 ())م الزمان باحلروف املسموعة ـة العروض تقسـ وصناع، مــــبالنغ

   وعلى الرغم من أن اإليقاع ظل مرتبطا باملوسيقى إال أننا نلمح إحساسا به لـدى               
كالم منظـوم   ((ابن طباطبا دون أن مييزه متييزا واضحا يف معرض تعريفه للشعر بأنه             

                                                 
  1997 ، 1 ط،  دار صادر بريوت، )وقع (  مادة ، 6 م ، لسان العرب:  ابن منظور –  1
تبـة املعـارف، الربـاط      مك،  عالل الغازي : ت   ،  يس أساليب البديع  ناملرتع البديع يف جت   :  أبو حممد القاسم السجلماسي      –  2

  281 ص 1980
  ..221ص، 1992 القاهرة ،  دار الفكر العريب، األسس اجلمالية يف النقد العريب:  عز الدين إمساعيل – 3
ـ 1344 ،   القاهرة ،   املكتبة السلفية  ،   رسالة القيان  ،  ثالث رسائل للجاحظ  :  اجلاحظ   – 4 ابتـسام أمحـد   :  نقال عـن  ،   ه

  .27 ص.  1998 ، 1ط، دار القلم العريب،سورية، يف العصر العباسية لإليقاع البالغي األسس اجلمالي: محدان 
 – دار إحيـاء الكتـب العربيـة         – حتقيق السيد أمحد صقر      –الصاحيب يف فقه اللغة و سنن العرب يف كالمها        : ابن فارس    – 5

  .238 ص .  1977بريوت 
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بائن عن املنثور الذي يستعمله الناس يف خماطبام مبا خص به من الـنظم الـذي إن                 
 فمن صح   ،   ونظمه معلوم حمدود   ،   وفسد على الذوق   ،  عدل عن جهته جمته األمساع    

 ومـن   ،  طبعه وذوقه مل حيتج إىل االستعانة على نظم الشعر بالعروض اليت هي ميزانه            
 وتقوميه مبعرفة العـروض واحلـذق       ،  اضطرب عليه الذوق مل يستفق من تصحيحه      

ـ          . )1())به ى التجـانس   فهو يعرف الشعر على أساس بنيته اللغوية املنتظمة القائمة عل
 والتناسب الصويت مثلما كان سائدا بني نقاد تلك         ،  واالنسجام ال على أساس الوزن    

الفترة لكنه ال يثبت ذلك إال ليقر حقيقة أخرى ترتبط بشمولية اإليقاع و تتمثـل يف                
وللشعر املوزون إيقـاع    (( كون الشعر مرتبـطا باإليقاع أكثرمما هو مرتبط بالوزن           

  .  )2())وما يرد عليه من حسـن تركيبه واعتداألجزائهيطرب الفهم لصوابه 
أما عن مفهوم اإليقاع يف املعاجم العربية القدمية فقد ظل تابعا للمفهوم الذي نقله ابن               

حركات متـساوية األدوار هلـا    (( سيدة عن اخلليل بن أمحد الفراهيدي بأن اإليقاع         
 .  ج باإليقاع عن أساسه الـوزين      وهذا التساوي والتوايل ال خير     ،  )3())عودات متوالية 

 من إيقاع اللحـن     - بأنه     – كما سبقت اإلشارة إليه      –وقد جاء يف لسان العرب      
هو إيقـاع أحلـان     : (( ويف القاموس احمليط      -والغناء وهو أن يوقع األحلان ويبينها       
  وقد امتدت حركة اإليقاع عند القـدماء       .  )4())الغناء وهو أن يوقع األحلان ويبينها     

فعـل يكيـل زمـان      : ((  فقد عرفه أبو حيان التوحيدي بقوله        ،  إىل احلروف أيضا  
 وبصفة عامة فإن الـدرس القـدمي        ،  )5 ())الصوت بفواصل متناسبة متشاة متعادلة      

لإليقاع الشعري ظل مرتبطا باإليقاع املوسيقي ملا بينهما من تناسب زمين يف املسافة             
وه إال من خالل الوزن الذي يقوم بدوره علـى    فهم مل يلحظ   ،  بني احلركة والسكون  

 ،  وتكرارها بنـسب حمـدودة     ،   و ترتيبها  ،  اـ وتتابعه ،  التناسب يف زمن احلروف   
   .   ومل يتعدوه إىل عناصر أخرى، فحصروا اإليقاع الشعري يف إطار زمن النطق

                                                 
  .03 ص ، 1956 ،  القاهرة،  املكتبة التجارية،  وحممد زغلول ،طه احلاجري:  حتقيق ، عيار الشعر:  ابن طباطبا – 1
  .4 ص،  نفسه– 2
  .  1978،  بريوت،  دار الفكر، )وقع ( مادة ، )3( السفر ، املخصص:  ابن سيده –  3
  .  )ت د  (، 5 ط،  مصر، شركة فن الطباعة، )وقع ( اجلزء الثالث،مادة ، القاموس احمليط:  جمد الدين الفريوز أبادي - 4
 ، 1989 ،  2ط،   بـريوت  ،    دار اآلداب   ،  حممـد توفيـق حـسن     :  حتقيـق    ،  املقابسات:  أبو حيان التوحيدي     –) 4  (5

  .285ص
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الـيت        ولعل احملاولة اليت تعد أكثر دقة ضمن احملاوالت ذات الطابع التـنظريي             
عرضت لدراسة اإليقاع   يف الدرس العريب القدمي تلك اليت قال ا حازم القرطاجين               

 فعنـده أن    ،  حني فرق بني التناسب الزمين يف املوسيقى والتناسب الزمين يف الـشعر           
 ، التخاييل الضرورية وهي ختاييل املعاين مـن جهـة األلفــاظ          (( الشعر يتكون من  

 .  )1 ())اييل األسلوب، و ختايــيل األوزان والـنظم          وخت ،  وختاييل اللفظ يف نفسه   
واملالحظ يف هذا الكالم أن حازما يفرق بني الوزن والنظم الذي يقيمه على مجلة من               

 كما يستأنس  بفاعلية اإليقاع البالغي الذي        ،  اخلصائص  الصوتية واإليقاعية املنتظمة    
واملفهومات القائمة بـدورها    يتمثل يف اإليقاع القائم على التناسب بني املسموعات         

 ويشهد  ،  تعضده اآلراء البالغيـة والقوانـني املوسيقية    ((  لذا فالوزن  ،  على التخييل 
 لكن معرفـة جهـات      ،   والسماع الشائع عن فصحاء العرب     ،  به الذوق الصحيح  

التناسب يف املسموعات واملفهومات ال يوصل إليها بشيء من علوم اللسان إال بالعلم             
 وهو علم البالغة الذي تندرج حتت تفاصيل كلياته ضروب التناسب           ،  ذلكالكلي يف   

والكلمة عنده وهي أساس القول الشعري تقوم على التوافق بني          ) 2 ()).  عــوالوض
 لذلك فهي تكتسب خاصية املوسيقى املتجـسدة يف         ،  ما هو مفهوم وما هو مسموع     

وألن : ((  يقـول    ،  ة املكانيـة  قدرا على اإلحياء الصويت القائم على استغالل الصف       
للنفس يف النقلة من بعض الكلمة املتنوعة ااري إىل بعض على قانون حمدد راحـة               
شديدة واستجدادا لنشاط السمع بالنقلة من حال إىل حال وهلا يف حسن اطـراده يف               
مجيع ااري تأثر من جهيت التعجيب واالستلذاذ للقسمة البديعية والوضع املتناسـب            

من احلروف املصوتة من أعظم األعوان       جيب فكان تأثري ااري املتنوعة وما يتبعها      الع
   .  )3 ())على حتسس مواقع املسموعات من النفوس 

ومن هذا الكالم يتجلى حسن ربط القرطاجين بني املستوى الداليل واملستوى النظمي            
يبها املتمثلـة فيمـا    من خالل حركة األلفاظ والعبارات يف نقلتها ووضعها وأحناء ترت         

                                                 
 ،  بـريوت ،  دار الغرب اإلسـالمي ، حممد احلبيب بن اخلوجـة :  حتقيق ، منهاج البلغاء وسراج األدباء: حازم القرطاجين   - 1
  .89 ص، 1986 ، 3ط
  .224 ص ،  نفسه– 2
  .422ص  ، نفسه –  3
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 وكيفيـة   ،   وحركته فيما ترمي إليه من أغراض القـول        ،  اصطلح عليه حازم بالنظم   
 وـذا   .   وكل ما تطلبه النظم انعكس بالضرورة على األسلوب        ،  اطرادها وتباينها 

ميكن الوقوف على مدى ما متيز به القرطاجين عن النقاد القدامى ملا التـبس علـيهم                
حىت أصبحت كلمة املـوزون     (( ي مبعىن ترتيب األلفاظ واملقاطع    معىن الوزن العروض  
 وهذا غري صحيح ألن التنظيم والترتيب والتنـاسب ميكـن أن           ،  تعين املنظم واملرتب  

دار الثقـل   ـ أما كلمة وزن ومـوزون فتـدل على مق       .  ندل عليه بكلمة نظـم   
  ) 1 ()).واخلفة

لح إجنليزي انشق أصال من اليونانية           وأما اإليقاع من وجهة نظر حديثة فهو مصط       
 ) mesure( وتطور فيما بعد ليصبح مرادفا للكلمة الفرنسية         ،  مبعىن اجلريان والتدفق  

بصفة عامة إىل التواتر املتتـابع بـني حـاليت           ويرمي ،  )2(املعربة عن املسافة اجلمالية     
 ، والـضعف  أو القوة    ،   أو احلركة والسكون   ،   أو النور والظالم   ،  الصمت والصوت 
 أو التوتر واالسترخاء    ،  اإلسراع واإلبطاء   أو ،   أو القصر والطول   ،  أو الضغط واللني  

إىل عاملني أوهلما التوتر الناشئ عن      ((  وقد أرجعه كولردج يف القرن التاسع عشر      …
 وثانيهما املفاجأة أو خيبـة      ،  تكرار وحدة موسيقية معينة فيعمل على تشويق املتلقي       

 ، )3 ()) واليت تولد الدهـشة لـدى القـارئ    ، عن النغمة غري املتوقعة الظن اليت تنشأ    
 وتتجـسد   ،   إىل أن اإليقاع ينشأ عن عاملي التكرار والتوقع        » رتشاردز   «ويذهب  

 ، أو ال حيـدث   ،  سواء كان ما نتوقع حدوثه حيدث بالفعـل       (( آثاره يف نتائج التوقع     
قاطع على حنو خاص يهيئ الـذهن        فتتتابع امل  ،  وعادة ما يكون هذا التوقع الشعوريا     
 فينشأ عن ذلك أفق مـن التوقعـات يف          )4 ())لتقبل تتابع جديد من النمط دون غريه      

 وذا فاإليقاع ال    ،  ذهن املتلقي أو خيبة الظن أو املفاجآت اليت يولدها سياق املقاطع          
ج  أو العنصر الشكلي معتمدا على ذاته ولكنه وليد النـسي          ،  ينتج عن الصوت منفردا   

 لذلك فهو يتعالق جسديا بالعناصر األخـرى يف         ،  املتآلف يف عالقاته بأعضاء أخرى    
 يف أثناء حديثه عن اإليقاع الشعري       » سوريو   « وهو ما أشار إليه      ،  املنجز الشعري 

                                                 
  .46- 45ص.1976،  تونس، املطبعة العصرية، إيقاع الشعر العريب نظرية  : حممد العياشي –  1

  2 - Paul Robert : Dictionnaire de Langue Française ( 7 tomes ) , societe du nouveau lettre ,  
Paris, 1975.  p213. 

  .  21 ص، مالية لإليقاع البالغي يف العصر العباسياألسس اجل:  ابتسام أمحد محدان–  3
  .124 ص.  1988 ،  اإلسكندرية،  منشأة املعارف، التغريب يف الشعر العريب:  مصطفى السعدين –  4
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 وبـصرف النظـر عـن       ،  تنظيم متوال لعناصر متغرية كيفيا يف خط واحد       ((   بأنه
 «يقاع اليت تتحدد ذا املفهوم بىن عليهـا       ، وماهية اإل  )1())ويت  ـــاختالفها الص 

نظريته يف اإليقاع حني رأى أن صيغة اإليقاع ال تكمن دائما يف التكـرار   » هويتهد
 داخل البنية الواحـدة أو      – أيضا   –املتشابه بل إا تنهض على التمايز واالختالف            

ري حنـو    لذلك جنحت الدراسات احلديثة اليت اهتمت باإليقـاع الـشع          ،  القالب  
اإليقاع الداخلي النابع من صميم النص كضرورة تعبريية تساهم يف تـشكيل البنيـة              

 وهذه البنية تنهض بدورها على اإليقاع يف كونه التناوب الزمين املنتظم            ،  له اهليكلية
 ويف ظـل    ،   ومبا أنه ينشأ غالبا من تفاعل عنـصرين متمـايزين          ،  للظواهر املتراكبة 

ل األخرى املكونة للمنجز الشعري الـيت غالبـا مـا تكـون     فعاليات متنوعة للعوام  
 يتمثل بالدرجة األوىل يف االستثمار املـاهر هلـذه          – أي اإليقاع    – فإنه   ،  متعارضة

 وكلما كان االستثمار على درجة عالية من املهارة والوعي كان           ،  العوامل املتعارضة 
ذلك أن اإليقاع لـيس إطـارا        ،  )2(كرب على التعبري والتأثري والتصوير    ألإليقاع قدرة   

كميا يقف عمله على رصف األلفاظ وترتيبها ترتيبا معينـا وإال لكـان أصـحاب               
 وقدرات  ،   وطاقات مجالية  ،  ولكن له قيما كيفية   (( املنظومات التعليمية أشعر الناس     

وال يتحقق اإليقاع الشعري    ) 3 ())فائقة على التعبري هي نصيبه من املسامهة يف الشعر          
 ،  منوذجيا مجاليا إذا كان بعيدا عن مهمته األساسية وهي تأكيد املعىن وتعزيـزه             حتققا

 إذ بنيته يف أساسها وحدة ال       ،  وال جيب أن يفهم أن اإليقاع بوصفه هذا يقبل التجزئة         
 والتأثري يكون لإليقاع يف مجلته وليس للوحدات اليت تبىن القـصيدة عليهـا              ،  تتجزأ
ندسي املنتظم انتظاما حرفيا صـارما ال يفـسر حقيقـة            والتوازن الكمي اهل   ،  جمزأة

 بقدر ما جيسدها التقـابل والتناظر،املعــاودة واالختالف،االنتظام والبتر        ،  اإليقاع
 والتوتر  ،  هذه التقابالت الثنائية هي اليت تساعدنا على إدراك التخلخل النفسي         (( ألن  

زون التفاعل احليوي للمشاعر     وتوحي بالضغط الداخلي ملخ    ،  العاطفي يف ثنايا النص   
، وال يتـأتى ذلـك إال بـائتالف    )4 ()) واإلحساس بالتجارب الشعورية  ،  اإلنسانية

                                                 
  .188ص، األسس اجلمالية يف النقد العريب :  عز الدين إمساعيل -  1
  .69 إيقاع الشعر العريب ص نظرية: حممد العياشي –  2
  .124 ص،  نفسه–   3
  .25ص.1990:  السنة ، 1: عدد،  جملة أقالم، أسلوبية جديدة إليقاع الشعر املعاصر: مقال :  عمران الكبيسي –   4
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 ألنه ليس للصوت يف حـد       ،  الصوت واملعىن وانصهارمها يف مركب عضوي واحد      
 ،  وال إيقاع لقصيدة أغلقت معانيها على القارئ إغالقـا كـامال           ،  ذاته تأثري مجايل  
 أو النغمة االنفعالية للنص على األقل شـرط يف إيقـاظ وتـرية           ،  العامفإدراك املعىن   

أن موسيقى الشعر    (( 1942 يرى إليوت من خالل احملاضرة اليت ألقاها سنة          ،  اإليقاع
 واملعىن يف الشعر يتطلب موسـيقى الـشعر   ، ىنـعن املع  ليست شيئا يوجد منفصال   
  إن الشعر حياول أن      … الواجب له     وحىت نتأثر به التأثر    ،  حىت نفهمه الفهم الكامل   

 وإن موسيقى الشعر هي اليت متكنه من        ،  حيمل معاين اكثر مما يستطيع النثر أن يؤدي       
  .  )1 ())الوصول إىل تلك املعاين 

      وإذن فعالقة اإليقاع بالداللة سواء على املستوى الصويت أو اللفظي أو التركييب            
 وأبرز عامل من عوامل التجربة الشعرية       ،  ديثةهي إحدى دعامات القصيدة العربية احل     

إىل الوحـدة العـضوية      فقد بدت املوجة الشعرية اجلديـدة متجهـة        (( ،  الناجحة
 وإمنـا   ،   حيث ال يعود الشكل ميثل لباسا مفصال حلجم املوضوع املطروق          ،  للقصيدة
ان الفين  مكونا للتجربة الشعرية وملمحا من مالمح الشخصية الشاملة هلذا الكي          عنصرا

  .  )2())الوليد الذي هو القصيدة 
      واإليقاع صفة ال تقتصر على الشعر والنثر الفين فحسب وإمنا تبـدو يف كـل               

 وإيقاع لإلشارات الضوئية،    ،   وآخر للعمل  ،  هناك إيقاع للطبيعة  (( الفنون املرئية وإذ    
 فهـو   ،  )3())ة  ـلي وهناك باملعىن اازي إيقاعات للفنون التشكي      ،  وإيقاع للموسيقى 

 بل هـو ظـاهرة عرفهـا        ،  مبثابة القاعدة اليت يقوم عليها أي عمل من أعمال الفن         
 كما عرفهـا يف     ،  اإلنسان يف حركة الكون املنتظمة أو املتعاقبة أو املتآلفة املنسجمة         

 فأدرك أا األساس    ،  يف تكوينه العضوي    قبل أن يعرفها   ،  حركة الكائنات من حوله   
 مبا يوفره هلا من تـوازن   ،  يه البناء الكوين ليضمن حركة الظواهر املادية      الذي يقوم عل  
 وكل ظاهرة كونية هلا إيقاعها املؤثر فيما عداه تأثريا جيعـل مـن     .   وتناسب ونظام 

 ، جتاذب جزئيات الكون بعضها بالبعض اآلخر حركة إيقاعية دافعـة إىل التماسـك            
 ، بها ثابتة وهي متر مـر الـسحاب        واجلبال حتس  ،  فاألرض تدور والسحاب يتحرك   

                                                 
  .   وما بعدها19 ص.  1971، 2ط،  بريوت،  دار الفكر، قضية الشعر اجلديد:  حممد النويهي -  1
  .75 ص.  1996 ، 1ط،  بريوت،   الشركة العاملية للكتاب، احلداثة يف الشعر العريب املعاصر:  حممد محود -  2
  .  170 ص.  1987 ،  املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، حمي الدين صبحي:  ترمجة، نظرية األدب:  و أوسطن وارين ،  رينيه ويليك-  3
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 وتتكون  ،  واملاء يتصاعد خبارا إىل الفضاء ويكون تشكيالت من الغيم املفعم باخلصب          
 ،  فتثري السحاب فينساق السحاب إىل بلـد ميـت         ،   وتتحرك الرياح  ،  جبال من برد  

 ومن تـآلف هـذا   ، 1فيحيا وخيضر  يف مهرجان من أصوات الرعود وأضواء الربوق 
و ،  و موسـيقى الكلــمة    ،  إليقاعي حلركة الكون تنبثق موسيقى احلياة     التشكيل ا 

 وملا وجد اإلنسان    ،   وموسيقى الزمان و املكان    ،   وموسيقى الروح  ،  موسيقى احلدث 
ـ       هتوفر ل كل ما حوله ينتظم حبركة إيقاعية        ة ـ االنسجام والتـوازن ومتنحـه الراح

 من خالل إبداعه جلملـة   ونربات صوته، ها  حبركات جسدهــ، راح حياكي  واملتعة
، وكل هـذه الفنـون      )2(عرـمن الفنون كالرسم والنحت والرقص واملوسيقى والش      

إبداعات فنية تقوم على نظام من عالقات التـوازن أو التـوازي أو التكـرار أو                ((
 وما هي إال تطبيق هلذه املعاين اليت القت يف وجدان املبدع            …التناسب أو االنسجام    

  .)3())س معه إحساسا عميقا بالروعة واجلمالجتاوبا شعوريا أح
اته اإلجرائية أشكاال شـىت فهـو              واإليقــاع ذا املعىن العام يأخذ يف سياق      

 وهو أحد أنواع الوحدة ألنه      ،   ملعىن أو حركة   ،  التكرار املتسق لوضع أو مركز قوة     ((
 األنـوار   ،  ونتركيز على حركة أو نغم أو لفظ معني يظهر يف تناوب احلركة والسك            

 رد العجز على الصدر     ،   رجوع القرار يف األغنية    ،   عودة البداية يف النهاية    ،  والظالم
 رجوع نوبة واحـدة أو عبـارة        ،   تكرار قافية واحدة أو قواف متناوبة      ،  يف الشعر 

 فهو تناظر زمين يقابله يف الطبيعة توقف احلركة أمام حاجز مث            ،  موسيقية يف املعزوفة  
  .  )4()) ويقوم مجاهلا على لذة انتظار ما نستبق حدوثه ، استئنافها
إال أن هذا ال جيب أن يوهم بوصف اإليقاع على أنه جمرد وسيلة إطـراب أو                      

 فهو ذو قيمة خاصة من حيث املعاين اليت يوحي ا،           ،  استجابة حلاجة نفسية صرف   
 فاإليقاع وسيلة هامة مـن  ، وإذا كان الفن تعبريا إحيائيا عن معان تفوق املعىن الظاهر 

 لذلك ارتكز عليه الشعر ارتكـازا       .   ألنه لغة التواتر واالنفعال    ،  وسائل هذا التعبري  
 وعد أحد أهم أركاا اليت تنهض أوال على االنسجام أو تآلف            ،  أساسيا يف موسيقيته  

                                                 
 . 11، ص1993، 3 اخلاجني، القاهرة، طموسيقى الشعر العريب بني الثبات والتحول، مكتبة: صابر عبد الدامي:   ينظر-  1

  .  126 ص،  إيقاع الشعر العريب نظرية:حممد العياشي  –  2
  17 ص،  يف العصر العباسي األسس اجلمالية لإليقاع البالغي،  ابتسام أمحد محدان-  3
 .115 ص، األسس اجلمالية لإليقاع البالغي:  عز الدين إمساعيل –  4
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خالل عناصره املكونة مجيعا على حتقيق أعلى نـسبة          فالشعر يعمل من  (( األصوات  
نة من االنسجام والتوافق يف القصيدة ويأيت اإليقاع لدعم هذا اإلحـساس العـام              ممك

 وهذا ما جعل اإليقاع أحد أهم خصوصيات التجربة الشعرية ألنه           )1()) .  باالنسجام
على انـه    ويتشكل فيها    ،   ومن مثة حبياة النص الداخلية     ،  يرتبط ارتباطا حيا حبيويتها   

 .  ات اليت يتبلور بعضها يف حبور متميزة قائمة بذاا        تشكيلة من التشكيالت والعالق   ((
 لكنه يكـون طبيعيـا      ،  إيقاعية أوسع  بينما يشكل بعضها جزءا حلميا من تشكيالت      

 مث إنه يف شروط تارخيية معينة قد يتـسرب إىل تـشكيالت             ،  ومألوفا لألذن املتلقية  
ن هـو جـزءا     ص البنية الـيت كـا     إيقاعية أخرى متتلك فيما بينها بعضا من خصائ       

وهو يف كل ذلك ال يعدم انتظام النص الشعري وانسجامه يف مجيع أجزائه             . )2())منها
 وهذا االنتظام يعين كـل      ،  يف سياق كلي أو سياق جزئي تلتئم يف سياق كلي جامع          

 والتـوازي والتـداخل والتنـسيق والتـآلف         ،  عالقات التكرار واملزاوجة واملفارقة   
 مكونـا   ،  ا بسيطرة قانون خاص على بنية النص العامة        مما يعطي انطباع   ،  والتجانس

ما يكون عنصر التكرار فيها هو األكثر        وعادة(( من إحدى تلك العالقات أو بعضها       
 )3()) وضوحا من غريه خاصة وأنه يتصل بتجربة األذن املدربة جيـدا على التقاطـه            

ة وفاعليتها الداخلية   وبالقابلية املدهشة للتفاعل مع تلك املضادات تبىن حركة القصيد        
 ألنه أصبح   ،  منشئا آلية التلقي القائمة على صميمية البعد الداخـلي لإليقاع الشعري         

القانون األساسي الـذي خيلـق احلـدث        (( ة  ــيف عرف احلركة الشعرية احلديث    
 غري أن هذا القانون ال ميكن أن يدرس وفق قوانني وقواعـد حمـدودة               )4())الشعري  

ملا كانت األنظمـة    ((   إذ   ،  احلال يف الشكل العام للبحور الشعرية     وصارمة بينما هو    
 فقد لزم من ، منها اإليقاع املميز للشاعر أنظمة اختيارية اإليقاعية املبتدعة اليت يتكون

ذلك أن ال خيضع لضوابط دقيقة فهي اكتشافات لعالقات خفية يف اللغة يتوصل إليها              
 وذا الفهـم العميـق      .  )5(. ))ها يف أعماله  الشـاعر مث يسعى إىل تطويرها وإبراز     

                                                 
  .86ص. 1986، 1ط،  دار توبقال للنشر، املغرب، حممد الويل وحممد العمري:  ترمجة ، غة الشعريةبنية الل:  جان كوهن –  1
  .105 ص.  1984، 3ط،  بريوت،  دار العلم للماليني، جدلية اخلفاء والتجلي :  كمال أبو ديب -  2
  .  .1990:سنة.290:  جملة البيان الكويت ع–ريب  مدخل إىل بنية اإليقاع يف الشعر الع-جدلية السكون املتحرك :  علوي اهلامشي –   3
  195 ص ،  إيقاع الشعر العريب نظرية: العياشي مد حم-  4
  .46 ص ،  يف العصر العباسياألسس اجلمالية لإليقاع البالغي:  ابتسام أمحد محدان -  5
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والواسع لإليقاع كظاهرة إنسانية مرتبطة جبملة من الفنون ميكننـا أن نتـبني آفاقـه      
وحدوده اليت متتد لتشمل أية وسيلة ميكن أن حتقق للعمل اإلنساين مجالياته الفنيـة إال               

 كأن األمر حمـسوم يف  ،  الداخل أن املالحظ يف هذا الفهم لإليقاع هو اجلنوح به حنو         
التقليـدي    وهنا يطرح السؤال، شأن الصراع الدائر بينه وبني النظام اخلارجي الثابت     

اهلام للوقوف على املفهوم الدقيق لإليقاع وهو ما طبيعة العالقة بني اإليقاع والوزن ؟              
  .  وإىل أي مدى ميكن الفصل بينهما ؟

 وما الوزن إال أحد املظـاهر       ،  ل من الوزن          إن أهم ما يتميز به اإليقاع أنه أمش       
 وهذا يف سياق احلـديث عـن القـصيدة     ،  اليت يتلى فيها اإليقاع يف النص الشعري      
 ولكن مثة فرقا بني ما يصطلح عليه باإليقاع         ،  العربية املعاصرة يف تشكيل بنيتها العامة     

« rhythm » وبني ما يصطلح عليه بالوزن « mesure » ،  الـوزن   فبينما يتخـذ
الطابع الكمي ويتجسد يف شكل حفنة من املقاطع املتساوية اليت تتكرر بانتظام وثبات             

 ويتجـسد هـذا   ،  يتخذ اإليقاع طابعا كيفيا–حىت خيلق مجودا ويصبح إدراكه آليا  
النسيج من التوقعات واإلشباعات واالختالفات واملفاجآت الـيت حيـدثها تتـابع            ((

لوزن ثابتا فاإليقاع متغري لذلك فهو يكـسر النمطيـة يف          وإذا كان ا   .  )1())املقاطع  
  ولكي يتضح الفرق جليا بني الوزن واإليقاع         ،   ويبعده عن اجلمود   ،  النص الشعري 

 ففي احلالة   ،  )2())العنصر املالزم للصوت والعنصر املتعلق به       (( ال بد من التمييز بني      
 ويف  ،  م، أو ضـمة أو فتحـة      األوىل ينظر إىل طبيعة الصوت من حيث هو الم أو مي          

 ،  ونربه قوة وضعفا   ،   ومداه طوال وقصرا   ،  احلالة الثانية ينظر إىل درجته علوا واخنفاضا      
 أي أن  املقصود على وجه التحديد باإليقاع         ،  وتردده يف التركيب اللغوي قلة وكثرة     

ي  أ ،  وحدة النغمة اليت تتكرر على حنو ما يف الكالم أو يف البيـت الـشعري              (( هو  
توايل احلركات والسكنات على حنو منتـظم يف فقرتني أو أكثر من فقر الكالم أو يف               

بأنـه  (( ، بينما يتحدد معىن الوزن      )3()) وقد يتوافر اإليقاع يف النثر       ،  أبيات القصيدة 
 وقد كان هو الوحدة املوسيقية للقـصيدة        ،  يتألف منها البيت   جمموع التفعيالت اليت  

                                                 
  .156ص.1978، 2 ط،  القاهرة،  دار املعرفة، موسيقى الشعر العريب: شكري حممد عياد –  1
  .166 ص، نظرية األدب:  رينيه ويليك–  2
  .47ص .1985 ،  مكتبة املنار، األردن، عضوية املوسيقى يف النص الشعري احلديث:  عبد الفتاح صاحل -  3
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زن قياسا إىل اإليقاع ليس أكثر من وعاء مشكل بأبعاد منتظمـة             فالو ،  )1())العربية  
يستوعب التجارب الشعرية هو جمرد مكون من املكونات اليت تؤسس جمتمعة البنيـة             

التجربة الشعرية هي اليت ختتار وزا مبا يتالءم مع طبيعتها   وخواصها             (( و ،  اإليقاعية
حيمل يف طياته قدرة خاصة علـى        وهذا يعين أن لكل وزن نظامه اخلاص الذي          )2())

  .  استيعاب منط معني من التجارب
         ولقد استنتج الشكالنيون الروس من خالل مفهوم اإليقاع الـذي يـصبح            

اخلطـاب ميكـن أن     (( مرتبطا باجلوهر اللساين للشعر بعد أن يفقد صفته اردة أن           
ذي يؤديـه اإليقـاع وهـو        فاملبدأ ال  ،  يبقى شعرا حىت مع عدم احملافظة على الوزن       

 فما يظل للنص    ،  االنسجام ميكن أن يتحقق بطرق عديدة ليس الوزن إال واحدا منها          
 حيققها الشاعر من    ،  األبنية األخرى جمال الستجالء صور متعددة لإليقاع       الشعري يف 

 كما تظهرها القـراءة واسـتجابة       ،  الدالالت خالل تنظيم األفكار واملعاين وإخفاء    
ليا، أي أن املهمة الفنية اإليقاع يتوالها الشاعر فيما يـستكملها القـارئ             القارئ مجا 

 وبقدر االختالف الذي يلمح بني الـوزن واإليقـاع يف املاهيـة             .  )3())يا  ـمجال
 إذ الوزن هو وظيفة اإليقاع وصورته وجـزء         ،  بينهما قوية متينة   والوظيفة فإن الصلة  

ساس اآليل للبيت فإن اإليقاع هو األساس       الوزن هو األ  (( وإذا كان    ،  هام من أجزائه  
 وعلى هذا األساس يعد أمسى من       ،  الذي يبىن عليه التعبري عن أفكار الشاعر حبرية تامة        

 إذ يقـوم  ،  والشاعر العظيم هو الذي يتخذ من الوزن خادمـا طيعـا   ،  الوزن دائما 
لتـشكيالت  بتوزيع األنظمة اإليقاعية اليت تظهر تفرد شخصيته يف حني حيافظ على ا           

  .  )4())ية ــالوزن
من الصورة املوسيقية إىل البنية اإليقاعية  إن الصورة املوسيقية للقصيدة العربية القدمية             

ال ((  وكانت متثل أعلى درجات النضج حىت إننـا          ،  جتسدت يف حبور الشعر وقوافيه    
 وكـان البيـت     ،  )5())نستطيع أن نقطع بشيء فيما خيص مراحل نشوئها وتطورها          

                                                 
  .50 ص، عضوية املوسيقى يف النص الشعري احلديث:  عبد الفتاح صاحل –   1
  .58ص.  1992 ،  تونس، لعربية للكتاب الدار ا، الشعر والشعرية:   حممد لطفي اليوسفي -  2
  .50 ص، عضوية املوسيقى يف النص الشعري احلديث:  عبد الفتاح صاحل -  3
  .107 ص، نفسه -  4
  .468 ص.  1973، 4 ط،  بريوت،  دار العودة ودار الثقافة، النقد األديب احلديث: حممد غنيمي هالل  – 5
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الشعري هو الوحدة املوسيقية األساسية للقصيدة العربية بوزنه وقافيتـه إىل جانـب             
 ولقـد   ،  بعض التلوين املوسيقي الداخلي الذي مل يلتفت إليه النقاد الكالسـيكيون          

شهدت الصورة املوسيقية بتركيبتها هذه حركات ثورية منذ العصر العباسي تزعمها           
 وكان ملوجة الغناء اليت انتشرت يف ذلـك         ،  اهيةو العت ببشار وأبو نواس وأبو متام وأ     

 فقد سعى الشعراء إىل حماولـة     ،  العصر اثر كبري على بنية القصيدة وصورا املوسيقية       
 وعادوا إىل جمزوءات    ،  تطويع الصورة املوسيقية الشعرية إىل متطلبات التلحني الغنائي       

 وهـي  ، ولدين وأوزام وإىل ما استحدث من حبور مهملة مسيت ببحور امل         ،  األوزان
  .)1(املستطيل واملمتد واملتوافر واملنسرد واملطرد

     ومن مظاهر التجديد يف الصورة املوسيقية للقصيدة القدمية جتديدات املوشحات          
 وإن كانت مل ترج لـدى       ،  األندلسية اليت ظهرت منذ أواخر القرن الثالث اهلجري       

 ، )2(خلامس وأوائل القرن الثـامن اهلجـري        كبار الشعراء إال فيما بني أواخر القرن ا       
 ، ومن احملاوالت املبكرة اليت أحدثت بعض التلوين يف تشكيل القصيدة الكالسـيكية           

    : )3(إىل ابن املعتزها عز الدين إمساعيل نسبياملوشحة اليت 
  ِعمس تم لَنِْإ واكنوع ددى       قَكَتشم الْكيلَي ِإاِقا السهيأَ

وِهٍميِدن مي غُ ِفتــِهِتر  
ِبوشِبرِماِح الر نر ِهِتاح  
  ِهِتـركْ سن ِماق فَدا قَملَّكُ

ذَجبالز لَ ِإقِهيو اشكََتى          وي أََاِنقَسربي أَا ِفعرِعب  
 استبدلوا   فلم يزيدوا على أن    ،  لكن ثورة الوشاحني كانت ضئيلة بالنظر إىل منجزاا       

 وهي نظم تعتمد    ،  وغريه يف القافية  ) 4( كإدخاهلم نظام املخمسات   ،  نظاما بنظام آخر  
فلم يهدفوا لغري التحرر من نـري       (( ذلك   على املقاطع الشعرية بدال من البيت ومـع      

                                                 
  .209ص. 1988، 6 ط،  القاهرة،  مكتبة األجنلو املصرية، موسيقى الشعر:  إبراهيم أنيس : ينظر –   1
  .  477النقد األديب احلديث، ص:  حممد غنيمي هالل : ينظر –   2
  . 55ص. 1981، 3 ط،  بريوت،  دار العودة ودار الثقافة، الشعر العريب املعاصر : عز الدين إمساعيل : ينظر  –  3
  .على قافية مث تليها مخسة أخرى من نفس البحر بقافية مغايرةوهي أن يؤتى خبمسة أشطر :  املخمسات–  4
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 ومل يدر خبلدهم أن يثوروا على املعـاين ونظـام           ،  القافية والوزن يف القصيدة العربية    
  . )1())ا اال للموسيقى اإلحيائية سعووالقصيدة لي

    لكن الصورة املوسيقية القدمية ظلت هي املسيطرة على القصيدة العربية من حيث            
خضوعها ملبدأ تنظيمي حمدد سواء يف العصر العباسي األول أو الثاين وحىت مع بدايـة     

ـ     ،  العصر احلديث مع شعراء اإلحياء والكالسيكية اجلديدة       اوالت  على الرغم من احمل
 يف كوـا نبـهت      تهاتتجسد أمهي  اليت   اليت قام ا أصحاب الديوان وخليل مطران و       

 وإىل ضـرورة   ،  من ناحية  التجديد يف بنية القصيدة العربية     عقول الشعراء إىل إمكانية   
ومن هنا بدأت احملاوالت اجلادة حنـو       .  البحث عن أشكال جديدة وجتارب متميزة     

راحل اليت مرت ا القصيدة العربية يف انتقاهلا من الصورة           وميكن تقسيم امل   ،  التجديد
 و ، مرحلـة التمهيـد  : املوسيقية التقليدية إىل حلتها اجلديدة إىل ثالث مراحل  هي           

  . ومرحلة التجاوز، ينـمرحلة التب
وتتجسد هذه املرحلة يف احملاوالت التجديدية الناضـجة الـيت           : مرحلة التمهيد ـ  

ة لدى شعراء املهجر مدفوعني إىل ذلك بالروح الثوريـة الـيت            تبلورت بصورة فعلي  
متميز من موسيقى الشعر     له موقف  تشبعوا ا من الفكر الرومانسي الغريب الذي كان       

وبني االنفعال والوزن املصــاحب له      ،  من جهة حينما ربطها باالنفعال والعاطفة     
الوزن املصاحب له انتقلت    وهذه النظرة اليت تربط بني االنفعال و       ،  من جهة أخـرى  

 ومجاعـة   ،  شعراء املهجـر  ل وجتسدت يف األعمال الشعرية        ،  إىل الرومانسية العربية  
   .  أبوللو يف اهتمامهم باملوسيقى التعبريية

 فيتفجر يف موسـيقاها   العربية  يتسلل إىل داخل القصيدة     قد بدأ      وإذا كان التجديد  
 يف بنية القصيدة     أيضا  فإنه جتلى  لشعراء املهجريني على يد مجاعة من ا    التعبريية الداخلية   

 وانتهاكـه   ،  حرية الشاعر يف توزيع محولته اإليقاعيـة      وقد برز ذلك يف      ،  اخلارجية
 بل ذهب بعضهم إىل حد التخلص من البنيـة العروضـية التقليديـة              ،  )2(للمحظور

الـذي كـان    وال أدل على ذلك من الشعر املنثور         ،  ببحورها وقوافيها بصفة ائية   
نهم من قام مبحاوالت كانت دف إىل اجلمع بني         مكما أن   )   3(ينظمه أمني الرحياين    

                                                 
  .478 ص، النقد األديب احلديث:   حممد غنيمي هالل –  1
  . 261ص.1982 ، 2ط،  دار الفكر، بريوت، حركية احلداثة يف الشعر العريب املعاصر: كمال خري بك :ينظر  –   2
   .96ص.1979، ركة األدب الروماطيقي غي لبنان، دار الفارايب، بريوتالدالالت االجتماعية حل: ميىن العيد  : ينظر -  3
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 ومن قبلـه    ،  البحور املتعددة يف القصيدة الواحدة وقد تزعمها أمحد زكي أبو شادي          
مسى أبو شادي هذه التجارب بأا مناذج       (  ولقد    » 1888-1804 «فارس الشدياق 

  .  )1()الوزنمن الشعر املرسل املتنوع 
 وقـد   ،  بالنظم املرسل املنطلق والشعر احلـر     (( ونعثر لدى علي باكثري على ما دعاه        

 فهـذا   ،  حدد املقصود حبرية النظم حتديدا يتفق متاما واملفهوم احلديث للشعر احلـر           
النوع من النظم عنده حر لعدم التزام عدد معني من التفعيالت يف البيـت الواحـد                

قد بلغ حب التجديـد يف      (( الء الشعراء عند هذه احملاوالت بل        ومل يقف هؤ   ،  )2())
 كما فعل خليل    ،  النظم عند بعضهم أم حاولوا وضع أحبر جديدة مل يعرفها العرب          

    .  )3())مطران
 ومهما يكن التأثري الذي كان هلذه احملاوالت حمدودا فإا متثل منوذجا حيـا للـشعر            

 وهي تـصنف    ،   ما هو آت من شعر املرحلة املقبلة       احلر الذي ال يلمح فرق بينه وبني      
كلها ضمن مرحلة التمهيد اليت ميكن أن حتدد  بالفترة املمتدة زمانيا من مطلع القرن               

 ولقد شـهدت هـذه املرحلـة أغلـب     .  العشرين إىل ما بعد احلرب العاملية الثانية 
 مل يكتب هلا إحـداث       ولكن ،  املتغريات اليت عرفتها القصيدة العربية احلديثة فيما بعد       

أن بعضها مل خيرج عـن الترسـيمة التقليديـة          : النقلة اإليقاعية لعدة أسباب أوهلا      
أن بعض احملاوالت اليت جتسدت فيها أكثر       :  وثانيها   ،  للقصيدة العربية فجاء سطحيا   

 وآخرها ولعله أمههـا     ،  ألوان التجديد كانت نادرة فلم يتسن إلثرها أن يكون كبريا         
   ولكن هذا   ،  يئ الذوق املوسيقي العريب لتقبل مثل هذا النموذج من الشعر         هو عدم 

ال يبعدها عن كوا مرحلة هامة من مراحل انتقال بنية القصيدة العربية إىل الـصورة               
  .املوسيقية احلديثة

لقد كان أبرز مظهر هلذه املرحلة اجلديدة هو الكتابة وفق األسطر            :مرحلة التبين  ـ  
 والتحرر النسيب من سلطان     )4( والتخلي عن نظام الشطرين    ،  اوتة الطول الشعرية املتف 

 والتحرر من القافية أمر خاض      ،  باألشطر  وقد سبق أن أشرنا إىل أن الكتابة       ،  القافية
                                                 

  .177ص.  )ت .د ( ،  مصر، دار املعرفة اجلامعية ، لغة الشعر العريب احلديث:  السعيد الورقي –  1
  .  379 ص، فسهن  -  2
  .105 ص، الدالالت االجتماعية حلركة األدب الرومنطيقي يف لبنان:  ميىن العيد –   3
  .  سيعتمد مصطلح الشطر بدال من السطر أخذا برأي نازك املالئكة يف ذلك –  4
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 لكن وفق حماوالت مل يكتب هلـا        ،  فيه الشعراء من قبل فيما دعوناه مبرحلة التمهيد       
أصحاب هذه  ((  للصورة املوسيقية القدمية و      الرسوخ ألا مل تتنب شكال جديدا بديال      

 أما يف هـذه     .  )1())البدايات املبكرة مل يكونوا على وعي مبا يف قصائدهم من جدة            
 والتحرر النسيب مـن القافيـة       ،  املرحلة فقد أصبحت الكتـابة وفق األشطر الشعرية      

مجاعة من   واحتضنـته   ،   وبدر شاكر السياب   ،  مشروعا تبناه كل من نازك املالئكة     
 حـني نـشرت نـازك       1947 وتعود بداية هذه املرحلة إىل سنة        .  الشعراء الشباب 

 1947عـام يف جملة العروبة اللبنانيـة يف كـانون األول          (( املالئكة قصيدة الكـولربا    
 )2(.)) تشرين األول أكتوبر27   بـدةـــوحتدد الشاعرة تاريخ كتابة هذه القصي

 فيما بعد أا أول من نشر قـصيدة         »شعر املعاصـر  قضايا ال  «وتعتـرف يف كتاا    
أن بدر شاكر السياب قـد نـشر يف         يف الوقت نفسه    ا تعترف   م ك 1947حرة عام   

 حتتوي على قصيدة حـرة      » أزهار ذابلة  «الشهر ذاته جممـوعة شعرية حتمل عنوان       
ومن هذا االعتراف ميكن أن خنلص إىل أن الـسياب          . )3(» هل كان حبا ؟    «بعنوان    

 يكون األسبق إىل كتابة قصيدة حرة إال أن ظروف كتابة جمموعة شعرية وطبعها               قد
   .  تستغرق مدة طويلة

  ولعل أول تفسري نقدي حلركة الشعر اجلديد يتجلى فيما ضمنته نـازك املالئكـة              
 وقدمت موقفها منطلقة من     ،  1949 الصادر سنة    »ادـ شظايا ورم  «مقدمة ديواا   

ما زلنـا   (( وأعلنت أننا    ،  )4())ة  ـلالقاعدة هي القاعدة الذهبي   عبارة برنارد شو ا   ((  
 )5())أسرى تسرينا القواعد اليت وضعها أسالفنا يف اجلاهليـة و صـدر اإلسـالم                 

ما لطريقة اخلليل ؟ أمل تصدأ لطول مـا         (( وحددت موقفها من حبور اخلليل بقوهلا         
 ، وترددها شـفاهنا  ،  ها أمساعنا ؟ أمل تألف    وسنني المستها األقالم والشفاه منذ سنني    

 منذ قرون وحنن نصف انفعاالتنا ذا األسلوب حىت مل          ،  وتعلكها أقالمنا  حىت جمتها    
 وهي ال تلغي طريقة اخلليل مجيعها ولكـن أسـلوا           ،  )6( )).  يعد له طعم وال لون    

                                                 
  .31ص.1984، القاهرة،  اهليئة املصرية العامة للكتاب، النقد األديب وقضايا الشكل املوسيقي يف الشعر اجلديد:  علي يونس–  1
  .43 ص، حركية احلداثة يف الشعر العريب املعاصر: كمال خري بك  –  2
  .44 ص،  نفسه-  3
  .07ص. 1979 ، 2 ط،  بريوت،  دار العودة، شظايا ورماد:  نازك املالئكة–  4
  .09 ص، نفسه -  5
  .15 ص،  نفسه- 6
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 إىل   وتسعى الناقـدة   ،  اجلديد هو جمرد تعديل هلا مبا يقتضيه تطور املعاين واألساليب         
  .  بسط خاصية هذا األسلوب ووجه أفضليته على طريقة اخلليل

 » أسـاطري  «    وبعد عام من ظهور مقدمة ديوان نازك املالئكة نشر السياب ديوان          
 وصـورة القـصيدة     ،   وبسط فيه بلورة أخرى حلركة الشعر احلديث       ،  1950سنة  

تفقون علـى هـذه     ي ادواـاحلديثة بصفة خاصة  ومنذ ذلك الوقت اتفق النقاد أو ك          
الطريقة فال نكاد جند ناقدا كتب عن خصائص الشعر اجلديد دون أن يـشري إىل ذاك                

وعلى الرغم من هذا الدور الريادي الذي يبدو لنازك املالئكة يف القفز بالقصيدة               ،  
العربية من صورا التقليدية إىل صورا احلديثة اليت ترتكز على التفعيلـة إال أن رواد               

 قـضايا الـشعر     «ة سعوا إىل التقليل من هذا الدور خاصة بعد  صدور كتاا             احلداث
محلة معادية على تطرف الشعراء احملـدثني ممـا         ((الذي بدأت فيه بشن      »املعاصر    

 ، )1())جعلها تتلقى من املعسكر اآلخر اامات باالرتداد وخيانة حركـة احلداثـة             
ها وميضي إىل أن ما نظرت به نازك        ويذهب حممد بنيس إىل نفي األصالة عن مشروع       

 وحـاول إثبـات     ،  إىل الشعر العريب هو تأويل زائف آلراء الغربيني يف الشعر احلـر           
 إذ كيف يكون الشعر حرا وقد كبلته بكل تلك األغالل سواء ما             ،  التناقض يف آرائها  

كـن  وعلى هذا األساس نرى أن نازك املالئكة مل ت        (( تعلق منها بالوزن أو القافية ؟       
 ترمي إلحـالل    – دومنا علم ضرورة     –تبتغي تثبيت مطلق عروضي فقط بل كانت        

 رابطة بني حتررها وبني كالسيكية أوروبيـة ال         ،  املطلق واملقدس حمل النسيب والذايت    
، ويرى أا خمطئة    )2())ها  ــميكن للشعر العريب أن يستمد حريته ضمنها أو يف أفق         

((  فهي   ،  ت معادية للناشئني ألم مل يلتزموا ا       ووقف ،  حينما هولت من شأن القافية    
 كأا وصية مبفردها على هـذا  ، خمطئة وسجينة تصور ماضوي تسقطه على املستقبل  
  .  )3())ه كبريـالتراث الذي أثبتت التجربة أن فضل املعاصرين علي

 كما محل عليها واحد من أبرز من هلل لقصيدة التفعيلة وهو غايل شكري ووصفها              
 يف شعرنا    » كبار الشكليني  «و   » بالسلفيني اجلدد    «ها  ــ من وقف إىل جانب    مع

أما نازك املالئكة فإـا تتجـه       ((  ورأى أا اجتهت إىل التحجر واجلمود        ،  احلديث
                                                 

  .44 ص، حركية احلداثة يف الشعر العريب املعاصر:  كمال خري بك - 1
  .32ص.1990 ، 1 ط،  املغرب، ر طوبقال للنشر دا،  اجلزء الثالث– بنياته وإبداالته -الشعر العريب احلديث :  حممد بنيس –  2
  .66ص.2،1985 ط،  بريوت، دار التنوير للطباعة والنشر، ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب:  حممد بنيس -  3
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خبطى واسعة حنو اية الشوط إىل اخلامتة األسيفة هلذا التيار السلفي اجلديـد وهـي               
افظني حبركة التجديـد احلديثـة يف الـشعر          واحتالل جانب احمل   ،  التحجر واجلمود 

 ورأى الدكتور  شكري  حممد عياد أن تأثرها باجلدل املثـار حـول               .  )1())العريب
قضايا «كتاا    ومل يتعد  ،  حركة الشعر احلر قد باعد بينها وبني املنهج العلمي السليم         

ات وإن   كونه جمموعة من املقاالت  اليت تتكرر فيهـا املوضـوع           »الشعر املعاصـر 
 مث إا تشرع يف طرق القضايا اهلامة طرقا أوليا          ،  كانت قد قسمته إىل أبواب وفصول     

 تلك اليت   – كما يرى الناقد     – ولعل أضعف فصول الكتاب      ،  مث تتركها دون متابعة   
فإننا ال جند يف كتـاب      ((  وبصورة جمملة    ،  تتعرض للشعر احلر من الناحية العروضية     

يف هذه الناحية بل ال جند صدى للدراسات السابقة يف هـذا            نازك املالئكة أي جديد     
 ، موقفها من العروض اخلليلي عن حماولة تطبيقه على الشعر احلـر            وال خيرج  ،  امليدان

  .  )2())وهي تسمي ذلك تطويرا متمسكة بوحدة اجلزء أو التفعيلة وتسميها التشكيلة 
الدكتور حممد النويهي يف كتابـه      ومن نقاد هذه املرحلة الذين أشادوا بشعر التفعيلة         

 فقد رأى أن شعر التفعيلة يبعـد الـشعر عـن الرتابـة              ،  »قضية الشعر اجلديد    «
   ويتصدى الناقد إىل آراء السيدة نـازك        ،  والسيمترية اليت ورثها من الشكل التقليدي     

كثريا من الضرر لو تركت دون      (( املالئكة بالنقد والتشريح منطلقا من أن يف آرائها         
 واخلطأ الذي نعنيه هو خطأ يف تشخيص قضية الشعر اجلديد الذي كانت             ،  تصحيح

رة  والضرر الـذي     ــ وكواكبه الباه  ،  نيـالسيدة نازك املالئكة من رواده السابق     
خنشاه هو إضرار بقضية الشعر نفسه وتعويق له عن أن يستمر فيما نرجو له من النمو                

 عند التنويه بشعر التفعيلة وإمنـا يعتـرب          لكن الناقد ال يقف    .  )3())ور  ـــوالتط
 ، ظهوره خطوة أوىل حنو ختليص الشعر العريب من اإلمالل والسيمترية  اليت تكتنفـه             

ويتقدم ببديل يراه حال جذريا ملشكلة اإليقاع يف الشعر العريب ذلك البديل هو نظام              
  .  النرب الذي أخذ مبادئه وأصوله عن الدارس اللغوي إبراهيم أنيس

 ،      كما يعد الدكتور عز الدين إمساعيل من النقاد الرواد الذين نظّروا هلذا الـشعر              
جمـرد الرغبـة يف     (( وعنده أن ختلص الشعراء من الصورة املوسيقية القدمية مل يكن           

                                                 
  25ص.1978، 2 ط،  بريوت، شعرنا احلديث إىل أين ؟، دار اآلفاق اجلديدة:  غايل شكري -  1
  . 20ص، العريبموسيقى الشعر:   شكري حممد عياد - 2
  . 249 ص، قضية الشعر اجلديد:  حممد النويهي - 3
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 وإمنا كان الدافع احلقيقي هو جعـل التـشكيل          …التخفف من أعباء الوزن والقافية    
 أو  الشعورية اليت يصدر      ،  ا مباشرا للحالة النفسية   املوسيقي يف جممله خاضعا خضوع    

، ويعـود طول السطر الشعري وقصره عنده إىل الدفقة الشعورية          )1())عنها الشاعر   
 يف – ولقد جىن الشكل التقليدي على الشاعر القـدمي     ،  اليت جيدها الشاعر يف دخيلته    

 ، م مع ذلك الـشكل    أو يقلصها لتتالء    إذ كان عليه أن ميطط مشاعره      –رأي الناقد   
هو أن الكالم بالنسبة إىل عنصر التنسيق الصويت        (( واملستحدث يف هذا الشعر اجلديد      

ارد الصرف الذي تكلفه التفعيلة العروضية قد حاز خاصية موسيقية جوهريـة يف             
ذلك اإليقاع الناشئ عن تساوق احلركات والسكنات مع احلالة الـشعورية لـدى             

ة اليت تتوقف عندها الدفعـة  ــ القافية فرياها الناقد تلك النهاي   أما عن . )2())الشاعر  
النهاية الوحيدة اليت ترتاح إليها النفس      ((  وهي   ،  املوسيقية اجلزئية يف السطر الشعري    

 ايـة موسـيقية للـسطر       – ببساطة   – فالقافية يف الشعر اجلديد      ،  يف ذلك املوضع  
  .  )3())ة اإليقاعية الشعري هي أنسب اية هلذا السطر من الناحي

      وبقدر احلملة اليت شنها النقاد احملدثون واحلداثيون على نازك وما رموها به من             
 كان  –التطرف واخليانة حلركة احلداثة خاصة بعدما تراجعت عن مجلة من أفكارها            

 وسعوا جهدهم إىل حماولة نـسبة مـشروع         ،  احنيازهم واضحا لبدر شاكر السياب    
ـ            قصيدة التفعيل  (( ا  ـة إليه فهو عند كمال خري بك زعيم حركة احلداثة األول حينم

ولقد كانت مسألة السبق إىل     . )4())أثبت أنه كان املستكشف األكثر جرأة واقتدارا        
 فانقسموا  ،  الكتابة بنظام التفعيلة أكثر املسائل اليت أثارت اهتمام النقاد يف تلك الفترة           

ئكة ن وفريقا مشايعا للسياب وحنن ال يعنينا يف هذا          فريقا متحزبا لنازك املال   : فريقني  
 ولكن هذا الصراع يدل على أن أكثـر         ،  املقام الصراع الذي دار بني أبناء هذا اجليل       

 ، إشكاليات احلداثة الشعرية بروزا يف القرن العـشرين كانـت إشـكالية اإليقـاع             
ليدية إىل الصورة احلديثـة  واالنتقال يف بنية القصيدة العربية من الصورة  املوسيقية التق        

وذا ميكن أن خنتم احلديث يف هذه املرحلة مالحظني         .  اليت تقوم على نظام التفعيلة    
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 وسـواء   ،  أن أهم حدث فيها هو تبين نظام التفـعيلة طريقــة يف الكتابة الشعرية           
أكان السبق إىل ذلك من طرف السياب أو نازك املالئكة فإن املؤكد أن نازك هـي                

 حينما ، » شظايا ورماد  « أعلن كتابةً تبين هذا املشروع يف مقدمة ديواا أول من
محلت وبشدة على القاعدة  اجلمالية ملوسيقى القصيدة العربية التقليدية وسـعت إىل             

   .  إقرار قاعدة مجالية أخرى أقوى تأثريا وأكثر فعالية
ع فيهـا   رحلة اليت تراج  واملقصود حتديدا مبرحلة التجاوز هو امل     :  مرحلة التجاوز ـ  

 واجتاههم إىل البحث    ،  وولوعهم بنظام التفعيلة أو الشعر احلر      ،  انبهار الشعراء والنقاد  
عن بدائل لنموذج اخلليل  إبان الفترة اليت شهدت تغطية بنيوية هلذا العروض  بعـد                

   .  انتقاله إىل نظام التفعيلة
 ، ح يعرف باسم البنية اإليقاعيـة          ويف هذه املرحلة آل عروض اخلليل إىل ما أصب        

  )1 (» يف البنية اإليقاعية للـشعر العـريب       «ولقد كان ذلك حتديدا بعد ظهور كتاب        
 يف الفترة اليت شاع فيها املنهج البنيـوي يف الدراسـات            ،  للدكتور كمال أيب ديب   

 وال ميلك املتـصفح للدراسـات       ،   وصار أساسا ألغلب الكتابات النقدية     ،  العربية
جزة يف هذه املرحلة إال أن يقر بأن أصحاا قد استوحوا آراءهم باالتكـاء علـى              املن

 ولعل هذا هو مـا      ،   أو اليت قام ا مستشرقون على الشعر العريب        ،  الدراسات الغربية 
جعل الدكتور أمحد املعداوي يرميها بالقصور بعد أن ميز بني ثالثـة أشـكال مـن                

  ، تبين النـظريات الغربيـة اخلالـصة      : )2(الدراسات اليت جسدت هذه املرحلة هي     
 على  .   والتغطية اللغوية أو الصوتية    ،  واالتكاء يف بعض الدراسات على اآلراء املتفرقة      

 ساع إىل إبراز    ،  أنه ال ميكن جماراة الناقد يف كل التفاصيل ألنه متحامل على احلداثة           
ر ما يسعى إىل اإلفادة      وليس هلذا البحث هدف من هذا النوع بقد        ،  أوجه العقم فيها  

 وسنكتفي بالتركيز على شكلني مـن تلـك         ،  من مزايا احلداثة يف اجلانب اإليقاعي     
  .   والتغطية اللغوية أو الصوتية،  تبين النظريات الغربية اخلالصة، الثالثة

      فالشكل األول الذي تتجسد به مرحلة التجاوز هو تـبين النظريـات الغربيـة              
 وبـني مـا     ،  هذه النظريات بني ما استخلص من األشعار الغربية        وتتوزع   ،  اخلالصة
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 وميثل االجتاه األول املغربيان حممد      ،  وصل إليه املستشرقون يف دراستهم للشعر العريب      
  » الشعر العريب احلـديث    «و   » ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب     «: بنيس يف كتابيه    

حني تبنيا آراء جان كـوهن       »املعاصرة   القصيدة املغربية    «وعبد اهللا راجع يف كتابه      
الوقفـة  :  واملتمثلة يف نظام الوقفات الثالث       » بنية اللغة الشعرية     «املتضمنة يف كتابه  

 ولكـن   ،   ووقفة البياض  ،   والوقـفة العروضية  ،   والوقفة النظمية الداللية   ،  العروضية
مـسبوق   ال تتضمن جديدا غـري       – كما الحظ الدكتور املعداوي      –هذه الوقفات   

للداللة بالتتابع علـى مـا      (( بقدر ما هي ترمجة ملصطلحات أجنبية قال ا الناقدان          
 والتدوير  ،  ميكن تسميته باملصطلحات املتعارف عليها عروضا ولغة بالسطر الشعري        

 مث اسـتقدام مثـل هـذه        ،  )1()) والـتدوير العروضـي     ،  النحوي أو التركيـيب  
 أو هي   ،   الفرنسي مل يفد الناقدين يف شيء      املصطلحات اليت هي من صميم العروض     

 والدليل على هذا الكـالم      ،  مل تفد الدراسة إال يف جعلها تعج باملصطلحات األجنبية        
 فنحن ال نكاد نقع على شيء جديد أو مستحدث           ،  ما ورد يف الكتابني آنفي الذكر     

ة من   وال يكاد احلديث خيرج عن دقائق املصطلحات العروضي        ،  يف الدرس العروضي  
  .  )2(أسباب وأوتاد وزحافات وعلل مع االستعانة مبا أمكن من آراء كمال أيب ديب 

        أما االجتاه الثاين فيتمثل يف الدراسات اليت أقامها بعض الدارسني العرب على            
ن الذين انطلقوا يف    واملستشرقهؤالء   ،  ون من العروض العريب     قما استخلصه املستشر  
 ، عر من نظام املقاطع نظرا ملا يتوفر عليه مـن الطـابع العلمـي             دراستهم ألوزان الش  

 وقد تركز اهتمامهم علـى      ،  ولكونه وحدة صوتية فإن مجيع لغات العامل تشترك فيه        
دراسة املقطع الصويت ألم الحظوا أن بعض األصوات اللغوية أوضح يف نطقها مـن              

صوات يف النطـق ألـا       فاحلركات القصرية و الطويلة تعد أجلى األ       ،  البعض اآلخر 
يندر أن ختفى على مسع املتلقي وإن امتدت املسافة بينه وبني املتكلم كأن يكون ذلك               

  .)3(من خالل خط اهلاتف
ومن الذين درسوا العروض باالتكاء على آراء املستشرقني الدكتور  شكري حممد               
 يف مقاطعها وإن     وخالصة رأيه أن العروض يف كل لغة يبىن على الصفة الغالبة           ،  عياد
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 ألن الوزن الشعري ليس     ،  عـكان األساس األليق من الناحية النظرية هو كم املقاط        
 ولكن النرب يصبح أساسا     ، ،   واإليقاع عبارة عن نسب زمانية    ،  إال قسما من اإليقاع   

 أن يـصبح النـرب     -: ال بد منه للعروض بدال من كم املقاطع حتت تأثري عاملني مها             
 أو  ،  أي أن الكلمة تفقد معناها إذا مل يراع يف نطقها النرب الصحيح            ،  صفة جوهرية   

  .  يتغري املعىن بتغري موضع النرب
 مبعىن أن املقطع القصري ميكن أن يكون        ،  ـ أن يقتصر وقوع النرب على املقطع الطويل       

   .   واملقطع الطويل ميكن أن يكون غري منبور، منبورا
الباحث يتكلم حبذر وحتفظ لعـدم تـوفر املعلومـات               أما عن النرب يف العربية ف     

 ولكنه يرجح أن قواعد النرب      ،   يف غياب البحث العلمي الدقيق يف هذا اال        ،  الدقيقة
 وهلذا يرجح   ،   أو على األصح باختالف كيفيات األداء      ،  ختتلف باختالف اللهجات  

 ظاهرة مطردة ميكن        أن النرب يف العربية ليس صفة جوهرية يف بنية الكلمة وإن يكن           (( 
 وإذا صح ذلك القول بأن الشعر العريب شعر ارتكازي كالشعر           ،  مالحظتها وضبطها 

اإلجنليزي واألملاين قول ليس له ـ حىت اآلن ـ ما يسنده من نتائج البحث اللغـوي    
يقول به املستشرقون إال      ورغم متسك الباحث يف دراسته بنظام املقاطع الذي        ،  )1())

 وما وصل إليـه البحـث       ،  فظا إزاء األساس االرتكازي يف اللغة العربية      أنه ظل متح  
 ، »  إبراهيم أنيس   « و   »  جويار    « وهو ينطلق من حبثي        .   يف جمال النرب   .  العلمي

 وما يصنع يف شعرها موسيقيته هو وقوع        ،  وينتهي أخريا إىل أن اللغة العربية لغة كمية       
   النرب على مجلة 

اـال   أنـه يفـسح  ((  وتتجسد قيمة هذا النرب يف       ،  ة أو القصرية  من املقاطع الطويل  
 أو بتعبري أكثر حتديدا أنه ميكن الشاعر من إحـداث التـأثري          ،  للشاعر لتنويع اإليقاع  

  يريده بإيقاع التوافق  الذي
 وميضي الـشاعر    ،  )2())والتنافر بني عدد من العناصر اليت تؤلف معا موسيقية الشعر           

  » اديـ  غري جمد يف مليت واعتق« الرثائية » أيب العالء املعري « يف حتليل قصيدة
 لكنه بعد تفاعل كبري مع لطائفها اخلالبة        ،  ةـمربزا العالقة بني النرب واملقاطع الطويل     
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إن املـرء  (( ينتهي مشككا يف قيمة البحث وقدرته على الكشـف عن فنية الشعـر    
ـ    ليتهيب االنطالق يف هذه اآلفاق خشية أن          أال مـا    ،  رابـيكون ساعيا وراء س

مزيد من البحث العلمي ليكون حديثنا عن فنية الشعر شـيئا            أشـد حاجــتنا إىل  
                                                                        .)1())أفــــضل مــــن جمــــرد الــــرجم بــــالظنون     

 مرحلة التجاوز فهو دراسة العروض وفق         ي الذي ترتكز عليه    ن الثا  الشكل  أما    أ  
 ولعل أسبق من ميثل هذا االجتاه الدكتور حممد النـويهي               ،  تغطية لغوية أو صوتية   

 »إليـوت   .س.    ت  «الذي ينطلق من فكرتني وردتا يف حماضرة للناقد اإلجنليزي            
1942سنة  

اقتراب الشعر من لغة الكالم      الفكرة األوىل تتضمن دعوة إىل ضرورة        ،  )2(
 والثانية تتمثل يف أن قوالب الشعر يف حاجة إىل أن حتطـم ويعـاد               ،  اليومي العادي 

بناؤها من جديد ألن كل تطور يطرأ على احلياة ال بد أن يقابله تطور يف األشـكال                 
 .   وتكاد كل أفكار كتابه ـ املذكور سابقا ـ تدور حول هاتني الفكرتني  ، الشعرية

ورأى فيـه   ،  د رحب النويهي بالشكل اجلديد الذي استحدثته القصيدة العربيـة         ولق
حنن ال  (( خالصا للشعر العريب من الرتوب والسيمترية  اليت جثت على صدره دهورا             

نرى ذلك وال ننظر إىل الشكل اجلديد القائم على وحـدة التفعيلـة العروضـية إال                
ـ  إىل ميـادين أعظ  كقنطرة يعرب عليها شـعراؤنا     ،  كمرحلة انتقال   ، اتـساعا  مــ

 وألن هـذا    ،  وإلدراكنا أن الطفرة مستحيلة يف تـاريخ اآلداب والفنـون واألذواق          
الشكل اجلديد هو بارقة األمل الوحيد اليت تبدو لنا يف تطوير الشعر العريب حىت يبلـغ          

 ،  وينظر النويهي إىل الشعر القدمي على أنه يقوم على أسـاس كمـي             ،  )3())ما نريد   
كن هذا مل مينع من أن يكون للنرب أثر يف هذا الشعر ما دام النرب نظاما مطردا يف اللغة                   ل

 وخري دليل علـى ذلـك   ،  رغم تسليمه باالختالفات بني اجلماعات اللغوية  ،  العربية
ذه القراءات ختتلف بعض االختالف يف  قواعد        ـــحقا إن ه  (( القراءات القرآنية   
ا االختالف كما ذكرنا ال يلغي وجود النظام النـربي يف            لكن هذ  ،  إيقاع النرب بينها  

كما يتنبأ الكاتب بأن شعر األجيال املقبلة سينبين على النـرب ولـيس     . )4())حد ذاته   
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 ويرى أنه سـيظل     ،  ينتقد الشكل اجلديد على من ترحيبه يف البداية به          لذلك ،  الكم
 تلزم الشاعر بعدد معـني       ذلك أن التفعيلة   ،  حمتفظا بدرجة من حدة اإليقاع وبروزه     

 بـل يف    ،   وليس العيب يف اللغة العربيـة      ،   وبأنواع معينة من املقاطع    ،  من احلروف 
 كما يـرى الناقـد أن       .  طبيعة النظام العروضي التفعيلي بأشكاله القدمية واجلديدة      

 أما احملدثون فصاروا يدخلون على      ،  القدماء كانوا يقرؤون الشعر قراءة عروضية رتيبة      
 ومن مظاهر ذلك ولوعهم بالكتابة على حبر اخلبب الـذي يعـد             ،  ءم نظام النرب  قرا

 وهلذا ال يرى الناقد ال حرجا يف توكيد اإلمكانية يف           ،  أشد البحور ارتباطا بنظام النرب    
  .  إنتاج املوسيقى الشعرية العربية من خالل النرب

  إال   »إليوت  .س.  ت  «       وعلى الرغم من أن آراء النويهي تعد صدى آلراء          
أا متثل حبق احملاولة األصيلة األوىل لدراسة الشكل اإليقاعي اجلديد للـشعر العـريب              

 انطالقا من مقاييس وأسس غري تقليدية يف فهم طبيعة التحول الوزين لـيس              ،  املعاصر
  ..   وإمنا يف ضوء الواقع احلي للغة، باالستناد إىل تطبيقات املنهج اخلليلي

نا ينبع االهتمام الكبري الذي أواله النقاد احملدثون ممن يتبنون املنهج البنيوي               ومن ه 
 ،  والذين راحوا ينظرون إلمكانية إنشاء موسيقى شعرية خالية مـن التفعيلـة            ،  للنرب

ل احملاولة األكثر جتسيدا ألفكار النويهي تلك اليت قام ا          لعو.  وقائمة على نظام النرب   
 وأتبـع   »  يف البنية اإليقاعية للشعر العـريب         «: ب يف كتابه    الدكتور كمال أبو دي   

 ونشر للمـرة    » حنو بديل جذري لعروض اخلليل       «عنوان الكتاب بعنوان فرعي هو      
  .1974األوىل سنة 

 ويعد هذا الكتاب مغامرة كبرية يف اإليقاع املوسيقي ملا حيمله من جرأة وانـدفاع                
 وملخـص  .  عالن احلرب على قوانني اخلليلخاصة يف عنوانه الفرعي الذي يوحي بإ  

آراء الكاتب أن الشعر العريب يقوم على نظام إيقاعي ذي أسس معقدة يصنع واقعها               
 والنوى يف هذا الكتاب هي وحـدات        )1(التركيب النووي والعالقة بني النوى والنرب     

ع اثـنني    يقوم الشعر العريب على تتاب     ،  صوتية شبيهة بأسباب اخلليل وأوتاده وفواصله     
  :منها 
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  .  0= /فــا 
   .  0= //علـن 
   .  0= ///فعلـن 

  
وحيدد الناقد قواعد النرب دومنا التفات إىل االختالفات احلاصلة بـني اجلماعـات                

ذا القانون جيري على الكلمات كما جيـري        ــوه ،   ويسمي ذلك قانونا   ،  اللغوية
( واة  ـــلوحدة اإليقاعية بالن   وحينما تنتهي الكلمة أو ا     ،  على الوحدات اإليقاعية  

 ، أي الوتد امـوع    ) 0( // أو بالنواة    ،  أي السبب اخلفيف يف عرف اخلليل      ) 0/
 ويكون بعدها تفاعل قوي بني      ،  فإن الـنرب يكون على اجلزء الذي يسبقهما مباشرة       

على مستوى هـذا التفاعـل هـو          والنرب ،  النرب الشعري ذا التحديد والنرب اللغوي     
 وحصيلة لتفاعل املؤثرات اآللية واحليوية املفروضة والنابعة        ،  ى احليوية اإليقاعية  مستو

((  والنرب اللغوي كما حيدده الكاتـب        ،  من التجربة الشعرية واالنفعالية يف القصيدة     
يقع على الكلمات اليت يتألف منها البيت الشعري بوصفها وحدات لغوية قاموسـية             

 أمـا النـرب     ،  )1())اللغوي   وتبقى حمتـفظة بنبـرها  معزولة تتشـكل اآلن يف مجلة      
ارد الذي يقع على البيت من الشعر من حيث هو خط أفقـي            (( الشعري فهو النرب    

 مث يستطرد الكاتب يف إيـراد الـصيغ         ،  )2()) التفعيالت   –من الوحدات اإليقاعية    
 الشعري واللغوي   الوزنية املختلفة لبحور اخلليل كما رمسها قانونه حمددا مواضع النرب         

  : وعلى سبيل املثال يقدم الصورة الوزنية لبحر الطويل كاآليت ، فيها
//      0/0 ،// 0/0   ،/ 0//0 ،/  0//0 ،// 0       

//                                       0/0 ،// 0/0   ،/ 0//0 ،/  0//0 ،// 0  
 أول كتاب ينظر للبنيـة      » ر العريب  يف البنية اإليقاعية للشع    «  ويعد مؤلف أيب ديب     

 ،  كما هو أول كتاب منحها تغطية بنيويـة        ،  اـ وينقطع لدراسته  ،  اإليقاعية اجلديدة 
التهجم على أصحاب   : واملتصفح للكتاب يالحظ أنه يتضمن مسألتني متناقضتني مها       

 وإرساء أسسها وقوانينها    ،   والتحمس لنظرية النرب   ،   ووصفها بالقصور  ،  نظرية الكم 
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إن التصور السليم الذي تدعمه املعطيات الشعرية هو أن يلغى نظام الكـم مـن               (( 
 ويف  ،  ويركز على إسهام نظرية النرب يف خلق تنويع إيقاعي غين         ) 1())الشعـر العريب   

أن البحور الستة عشر ميكن أن توصف       (( إطار التهجم على نظرية الكم رأى املؤلف        
 بتحوالما املمكنة   »فاعلن  /  فعولن   «إليقاعيتني  بسهولة مثرية باستخدام الوحدتني ا    

   .  )2())بعيدا عن زحافات اخلليل 
// ) عل  (و   ) 0/0= /فا فا   (و   ) 0= ///علن  / ف  (وهذه التحوالت املمكنة هي     

الشعرية على  الذي يقرر أن تركيز الفاعلية      (( باالعتماد على مبدإ التركيز      ) 0/فا  (  عن   املتحولة
 حيـث ينـشأ     ،   منطي التشكيالت اإليقاعية هو النمط وحيد الصورة       منط واحد من  

اإليقاع من تكرار تفعيلة واحدة عددا من املرات سـيؤدي إىل حـدوث تطـورات               
جوهرية يف بنية التشكيالت اإليقاعية أحد أغراضها كسر الرتابة اليت تنشأ من التكرار             

 ضالته يف أدونـيس مـن       ولقد وجد املؤلف  ). 3))(وخلق تنويع إيقاعي غين      املطلق
خالل بعض قصائده اليت تتجلى فيها ظاهرة اإلبدال والتغريات اإليقاعية كما يف حتليله             

  .  )4( » حلم– كيمياء النرجس «لقصيدة 
 ولعل أكثر ما أوخذ عليه املؤلف هو عدم مراعاته لالختالفات بني اجلماعات اللغويـة              

 على الرغم من أن هناك من أثبت        ،  ي الثابت يف الوطن العريب أثناء تقدميه ملشروعه النرب      
 وقـد يكـون   ، )5(عدم فاعلية النرب يف صناعة موسيقية القصيدة الشعرية للسبب نفسه     

يف   وتعقب النرب يف اللهجات العاميـة      ،  املؤلف  للسبب نفسه حتمس أخريا لقصيدة النثر       
يـة والفلكلـور ممـا      بتعميق االلتصاق باللغة احملكية بالذات احل     (( الوطن العريب وذلك    

 أو يقـرب علـى   ، سيؤدي إىل اختاذ بنية إيقاعها بنية إليقاع الشعر املكتوب بالفصحى 
 و هكذا يبدأ التوفيق الضروري بـني اللغـة          ،  األقل البنيتني ليخلق بنية إيقاعية وسيطة     

   ويبدأ زوال االزدواجية اليت تترك آثارها ، الفوقية وبني الذات
  .  )6())غيبوبته وضعف تركيبه على الفكر العريب يف 
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    كما ميكن اإلشارة يف هذا اال إىل اآلراء السابقة اليت تقدم ا الدكتور حممـد               
 والقول بأنه   ،  )نربي(مندور واليت تتراوح بني القول بأن الشعر العريب شعر ارتكازي           

 ليس شـعرا   أن الشعر العريب  ((  فلقد جزم يف البداية      ،  يقوم على االرتكاز والكم معا    
 فهـو أقـرب إىل الـشعر        ،  كميا كالشعر اليوناين والالتيين وإمنا هو شعر ارتكازي       

 ولكنه يعود فيقرر أن مقاطع اللغة العربية كمـا تتحمـل            ،  )1())اإلجنليزي واألملاين   
وإذن فالشعر العريب جيمع بني الكم واالرتكاز ورمبا        (( االرتكاز تتميز بالكم كذلك     

 ولقد قام الكاتب بإجراء حبث على العـروض         .  )2))( أوزانه   كان هذا سبب تعقد   
 وأن املزاحفـة منـها      ،  العريب توصل من خالله إىل تساوي التفاعيل املتناظرة كميا        

 وبعد أن أثبت تـساوي التفاعيـل أو         ،  تساوي الصحيحة بإطالة يف املقطع احملذوف     
 لكنـه   ،  » نواة الوزن    «تقارا انتقل إىل البحث عن مواضع االرتكاز اليت يسميها          

احنصر يف اال النظري إذ مل يوضح هذه املواضع بدقة واقتصر حديثه عن تفعيلة حبر               
 » عو   « أي على    ،   يكون النرب على املقطع الثاين من الوتد       » فعولن   «الطويل ففي   

 إىل  » فـا    « على املقطع الثاين من الوتد       » مفاعيلن   «يف   اـــكما يكون أيض  
نوي أضعف من النرب االبتدائي يقع على املقطع األخـري مـن تفعيلـة              جانب نرب ثا  

  .  )3(»مفاعيلن «
  وعموما فإن الدراسات أجنزت فيما ومسناه مبرحلة التجاوز قد اتكأت كلها على ما رآه              

 حيث مل خترج الدراسات عن النظـر إىل         ،  أصحاا يف إمكانية النظم يف اللغات األخرى      
 أو وفق نظام املقطع     ،  القصيدة بنظام النرب   في تقاس فيه موسيقية   عروض اخلليل مبنظار كي   

اإليقاعية مبعـزل عـن       وال ميكن احلديث عن البنية       ،  تبعا للعروض الكالسيكي األوريب   
 أو لنقل   ،  احلركة األدبية يف إطارها احلداثي العام فهي إحدى إشكاليات احلداثة الشعرية          

 فال عجب أن تتناوب على القصيدة       ،  القرن املاضي أكثر إشكاليات احلداثة بروزا يف       إن
العربية يف جانبها اإليقاعي كل ما وصلت إليه الدراسات احلديثة العربية والغربيـة مـن               
إمكانيات ووسائل طاحمة إىل حماصرة جزء ولو يسري من هذا الكائن العائم يف ثنايا القصيدة 

الشعرية اليت   نها مسايرة للنصوص   فجاءت هذه الدراسات متنوعة ومتشعبة ولك      ،  الشعرية
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 احترفت مهمة التجـاوز واهلـدم       .  ))الالقاعدة هي القاعدة الذهبية     ((جعلت شعارها   
تسكن يف أي شكل وهي جاهدة أبدا       (( فاستحال ديد هويتها ورسم حدودها ألا مل        

توحي يف اهلرب من كل أنواع االحنباس يف أوزان أو إيقاعات حمدودة حبيث يتاح هلا أن                
 ، باإلحساس جبوهر متموج ال يدرك إدراكا كليا وائيا مل يعد الشكل مجـاال وحـسب         

  . )1())ففكرة اجلمال مبعناها القدمي ماتت 
  عناصر البنية اإليقاعية

 .  ت«      لقد ازدادت أمهية اإليقاع يف القصيدة الشعرية احلديثة منـذ أن لفـت              
 أن اإليقاع ميكن ألفاظ الشعر من جتاوز عامل          انتباه النقاد والشعراء إىل    »إليوت   .س

 ، )2(عي املرتبطة باأللفـاظ املنثـورة     والوعي والوصول إىل العامل الذي جياوز حدود ال       
ألنه عنصر أساسي يف الشعر دومنا حاجة إىل عنصر مـواز مـن عناصـر الـشعرية            

تويات  وملا انتشر الفكر البنيوي أصبحت البنية اإليقاعية إحـدى املـس           ،  رىـاألخ
حـىت  ،   تتعانق مع البنية الداللية وتنتزع منها مفاتيحهـا        ،   النص الكلية   بنية اهلامة يف 
كل تطور يف الدالالت وظروف احلياة اليت تنبع منها هذه الدالالت جيـب أن              أصبح  

، ألنه ليس مثة فصل بني شكل التجربة        )3(ينعكس على البنية اإليقاعية للنص الشعري     
ذاب أحدمها يف اآلخـر من خالل االلتحام احلاصل بني البنية          الشعرية ومضموا بل    
 لذا فإن اإليقاع تعدد وتنوع بتعدد مهامه وتنوعها حبيـث           ،  الداللية والبنية اإليقاعية  

وانفـضت  (( أخذ يفيد بأقصى إمكاناته وطاقاته اليت أتاحتها له القصيدة احلديثـة            
 إذ جتاوز اإليقاع احلدود اآلمنة      ،  الشعريالشراكة االرانية التقليدية بينه وبني الوزن       
تعلق معظمها ببنية النص الداخلية     ) 4))(للوزن وانفتح على فضاءات إيقاعية جديدة       

 وال سيما يف    – واحلديث عن هذه الفضاءات      ،  وتشبث بعضها اآلخر ببنيته اخلارجية    
ا لنـسبية    نظـر  ،   وطريقه شائكة  ،   ما زالت أرضه ملغمة    -القصيدة العربية احلديثة      

 وضبابية البحـث يف الدراسـات        ،  األحكام الصادرة بشأن البنية اإليقاعية اخلارجية     
 لذلك فإن أي رسم حلدود البنية اإليقاعية للقـصيدة          .  املنجزة يف اإليقاع الداخلي   
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 وأي رصـد    – بعد ختطي مرحلة الكتابة وفق النمـوذج اخلليلـي           –العربية احلديثة   
 هو جمرد حماولة ساعد على بلورا كثرة االستقراء والتقصي          للعناصر اليت تقوم عليها   

 وتعود استحالة رسم معـامل      ،  للشعر احلديث والدراسات اليت تناولت بنيته اإليقاعية      
ثابتة هلذه البنية إىل أن طبيعة القصيدة العربية احلديثة املتمـردة املتجـاوزة لنفـسها               

  .  )1(ةــيقاعية اخلاصباستمرار حىت يكاد يكون لكل قصيدة بنيتها اإل
  : ومن املالمح األساسية املميزة هلذه القصيدة ما يلي 

  :بنية اإلطار:أوال
ال خيتلف اثنان يف أن أكثر مالمح القـصيدة العربيـة            : من البيت إىل السطر    – 1

احلديثة بروزا ومباشرة يف ثورة التجديد اليت شرعت فيها حركة احلداثة يتمثل يف هيئة              
 ولقد رأينا ـ فيما دعوناه مبرحلة التبين ـ أن أول مـن    ، نيتها اخلارجيةالقصيدة وب

تبىن بوعي الكتابة وفق نظام التفعيلة كان نازك املالئكة يناصبها ذلك بـدر شـاكر               
السيا بكل الوحدات اإليقاعية املتكررة عددا منتظما من املرات ضيقا شديدا ونفرت            

ظام رفضت كل الصور العروضية القدمية       وعلى أساس هذا الن    ،   ودعت إىل ب   ،  منها
ع وحدات تنبع من    ـل م ــالتعام   وضاقت  ،  اجلاهزة ذات األسطر والنسب احملددة    

 وبعبارة أخرى فإن تشكيل الشعر احلر       ،   سواء أكانت جمزاة أو كاملة     ،  داخل العمل 
((  والتشبث بالبيت وحيد البنية ورفض البيت التقليدي         ،  يقوم على تغييب النموذج   

 وكذلك ـ وهذا هو األهم ـ على حرية يف   ، يعين إرادة احلصول على حرية إيقاعية
 لكن هذه احلرية ال تعين مطلقا أن هذا الشعر اجلديد ال يتوسل             ،  )2))(البناء الشعري   

 فلقد رمست نازك املالئكة ـ كما سبقت اإلشارة إليـه ـ     ،  وال حيكمه، باإليقاع
 فلم يتعـد    ،   التجديد يف اإلطار املوسيقي التقليدي     هلذا الشعر حدودا لتأكيد مفهوم    

مفهوم التجديد يف البيت الشعري كسر منطيته يف عـدد التفعيـــالت ونظـام              
 جـدران   « ومن القصائد املبكرة لنازك املالئكة يف هذا اإلطار  قـصيدة             ،  الشطرين
  ) :  3(»وظالل 
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وهنأْلَيف اِْ اكعاِقمش ءٌ ياِمجد  
حجزت لَبادهلْ اتماَءسِن عالن هار  
شءٌ يِهريباِر بد  
لْخفالس اِرت   
يَى جدَِدعار   
   ارت السمِد هو لَاهوأََ

  :وهي تتوزع حسب تفعيالت اخلليل على حبر الكامل ذا الشكل 
تفاعلن  متتفاعلن  مفاعلن   م  
متفاعلن  متفاعالنْفاعلن   مت        

  متفاعلن  متفاعلن      
  متفاعالن      
  متفاعلن      
فاعلن  متفاعالنْمت        

 ومنه فالشطر   ،  »  2 ،  1 ،  1 ،  2 ،  3 ،  3 «وعدد التفعيالت يف أشطرها على التوايل       
 فقـد   ،  الشعري ليس هدما للقاعدة بقدر ما هو إحالل لقاعدة حمل قاعدة أخـرى            

 القصيدة التقليدية وأحل حملها قاعدة مجالية أخرى أقـوى          رفض القاعدة اجلمالية يف   
 وما إن متكنت القاعدة اجلمالية اجلديدة من نفوس الشعراء حىت           ،  تأثريا وأكثر فاعلية  

انربوا يكتبون وفقها يف اندفاع شديد مما اضطر نازك املالئكة إىل إعادة جتديد دعواها              
 ، ساس املوسيقي العريب التقليـدي    إىل أن حركة الشعر اجلديد ليست منفصلة عن األ        
 ولعل هذا التمـسك باألسـاس       ،  واحلرية يف توزيع التفعيالت جيب أن تكون مقيدة       

  قضايا «املوسيقي العريب هو ما يفسر سبب تعديل نازك من رأيها يف طبعات كتاا
 شـجرة القمـر     « وبلوغها درجة التردد يف مقدمة ديواا        ،   املتتالية »لشعر املعاصر   

سيتوقف يف يوم غـري بعيـد وسـريجع         ((  فهي ترى أن تيار الشعر احلر        »  1968
 ، )1))(الشعراء إىل األوزان الشطرية بعد أن خاضـوا يف اخلروج عليها واالستهانة ا           

من أوائـل   (( ومل يبق هلا من فضل سوى أا         ،  لذلك أبعدت نازك عن حركة احلداثة     
   .  )2))(من صاغوا الشكل اجلديد 

                                                 
  .  417 ص.  1979 ، 2 ط،  بريوت،  دار العودة، شجرة القمر:  نازك املالئكة – 1
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   ويقارن حممد بنيس بني البيت احلر والبيت التقليدي  فيصف األول بـاليتيم إذا        
 وتلك كانت حالة    ،  اليتم هو غياب األب غيابا أبديا     (( قورن بالبيت التقليدي وهذا     

ماالرميه جتاه بيت فكتور هيجو حيث كان قتل األب ـ فكتور هيجو ـ هو سبيل   
 بل يعين   ،  األب ال يعين إلغاء البيت التقليدي      إن قتل البيت احلر للبيت       …ماالرميه  

    .  )1))(أساسا إبدال بيت ببيت 
يرى الدكتور عز الدين إمساعيـل أن الـشعر    : من الشطر إىل اجلملة الشعرية ـ  2

مرحلة البيت الـشعري وفيهـا      : العريب يف بنيته العروضية قد مر بثالث مراحل هي          
  قليدية اليت عرفها الشعر تتمثل كل القيم اجلمالية الشكلية الت

 فتتت فيها البنية العروضية للبيـت     ت ومرحلة السطر الشعري اليت        ،  العريب منذ البداية  
 ويعرفهـا   ،   أما املرحلة الثالثة فهي مرحلة اجلملة الشعرية       ،  التفعيلة  واكتفت ب  القدمي
تـد   وقد مت  ،  بنية موسيقية أكرب من السطر وإن ظلت حمتفظة بكل خصائصه         (( بأا  

 ، )2))( لكنها تظل بنية موسيقية مكتفية بـذاا         …أحيانا إىل مخسة أسطر أو أكثر       
وجيعل الدكتور هلذا االمتداد اعتبارات أمهها أن الدفقة الشعورية ال يكفيهـا أحيانـا              

 لذلك فإن اجلملة الشعرية قـد       …سطر شعري واحد وإن امتد إىل تسع تفعيالت         
  . هي مشكلة الدفقة الطويلةحلت مشكلة كان يعانيها الشاعر 

  وحيددها ـ أي اجلملة الشعرية ـ  الدكتور أمحد املعداوي بثالث عشرة تفعيلة إىل   
 وتزيد عن ذلك إن كانت مجلة شـعرية         ،  ست عشرة تفعيلة إن كانت مجلة قصرية      

) 3))(شريطة أن تتكرر هذه األخرية عددا من املرات يف القصيدة الواحـدة      (( طويلة  
  .  ن أن تصل عدد تفعيالت السطر الشعري إىل اثنيت عشرة تفعيلةبينما ميك

املقصود باجلملة االستغراقية هـو   : من اجلملة الشعرية إىل اجلملة االستغراقية ـ  3
 وقد يبدو األمر ملتبسا بينها وبني اجلملة        ،  اجلملة اليت تستغرق القصيدة كلها إيقاعيا     
  ها قصيدة الشعرية الطويلة اليت ميكن أن يفوق حجم

                                                 
  . 115 ص، 3 ج، الشعر العريب احلديث:  حممد بنيس –  1
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 ألن اجلملة الطويلة جيب أن تتكـرر يف         ،   إال أن الفرق بينهما بين     ،  متوسطة احلجم 
 وقد مسيـت    ،   لكن اجلملة االستغراقية هي القصيدة نفسها      ،  القصيدة الواحدة مرات  

 وقـد   ،   ويعود تاريخ ظهورها إىل بداية السبعينات      ،  )1))(القصيدة املدورة   ((أيضا  
   .   بعدما ثبت هلم فاعلية اجلملة الشعريةاجنذب إليها الشعراء

  :لتكوين الداخلي من الوزن إىل اإليقاع ا:ثانيا 
، علـى    الفصل إىل أن الوزن غري اإليقاع            لقد سبقــت اإلشارة يف بداية هذا     

 وإذا كانـت    ،  الرغم من التقاطعات والتداخالت الكثرية بني هـذين املـصطلحني         
 ،  وكان أبرز خصائص الـشعرية فيهـا       ،  قد حفلت بالوزن  القصيدة العربية التقليدية    

فإن القصـيدة احلديثة مل تعد تعتمد اعتمادا كبريا على الوزن بقدر اعتمادها علـى              
اإليقاع الذي يتموضع يف مساحات متعددة من النص سـواء كانـت داخليـة أو               

دد والتنـوع    ميزة التع  ،   وسواء تعلقت بالنسق أو باملتلقي ولعل هذه امليزة        ،  خارجية
 ففي حني يقوم الوزن على األسباب واألوتاد يقوم اإليقاع على           ،  هي ألصق باإليقاع  
 ،  والبساطة والتركيـب   ،   والشدة واللني  ،   والصعود واهلبوط    ،  االرتفاع واالخنفاض 
 لذلك فاإليقاع أمشل من الـوزن       …) 2( واالختالف واالئتالف  ،  والسرعة والتباطؤ 

 كما ميكن أن يتجسد اإليقاع يف الشعر فيبعث فيه احلياة بـأن              ،وقد يتعداه إىل النثر   
إيقاع عـضوي يف الـشعر      ((  إذ مثة    ،  يلونه وينوعه ويبعد عنه صفة الرتابة واجلمود      
 وهو جيمع ويـصهر ويـضم العناصـر         ،  يكون أساس احلركة النفسية والداللية فيه     

 بعـد ذلـك إىل      ،  ندفع وت ،   ويدفعها يف متوجات صوتية لتتباعد وتتالقى      ،  وحيركها
 ومن هنا ختتلف قصيدة عـن       ،  ومثة إيقاع خفي دفني   ،   ومثة إيقاع صاخب   ،  غايتها
مما يعين أن   ) 3))(وإن كانا متفقني يف الوزن والقافية       ،   وعمل أديب عن آخر    ،  أخرى

 ولو كان البحـر هـو       ،  البحر الواحد قادر على بث تنويعات ال ائية من اإليقاع         
 وميكـن   ،  موسيقى الشعرية لكنا وجدنا للبحر الواحد إيقاعا واحدا       اسد الوحيد لل  
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 األول قـول    ،  توضيح هذا األمر بإجراء موازنة بني التركيبة اإليقاعية هلذين البيـتني          
  :املتنيب يف مدح سيف الدولة احلمداين واإلشادة بتشييده لثغر احلدث 

  )1(ماِئو قَنها لَ ماٍديِجا ِبورا         سمنأََ كَيدِدح الْونَرج يكوتأَ
 متر بتـصور املتلقـي      ،      فهذا البيت الشعري يصور حركة بطيئة ثقيلة ثقل احلديد        

ذايت املقـاطع   ) جيرون احلديـد    (  والسيما عند اللفظتني     ،  فيحس بإيقاعها البطيء  
 فـالراء   ،  يسر والوقوف عندمها طويل ال يكاد اللسان يتجاوزمها ب        ،  الصوتية الطويلة 

إضافة إىل اهود الكبري الذي يبذله املتكلم عند التلفظ ا فإا مكررة ممـا يزيـدها                
ثقال، وهي ممدودة بالواو لتكتمل لديها صورة البطء والثقل إذ املد يتطلب جمهـودا              

 وقد سار كل ذلك بالتوازي مع احلركة الداللية املتـضمنة           ،  ووقتا أكرب أثناء الكالم   
يش عظيم زاحف بشرق األرض وغرا جير احلديد وهل شيء أثقل من جر             ملشهد ج 

  ،  كل ذلك يشي بـه هـذا البيـت         ،  احلديد ؟ ناهيك عن أن تكون األرض رملية         
وليس تواصلنا مع املعىن والصورة الشعرية هو وحده املسؤول عن بث اإليقاع الثقيل             

كاد وحدة لغوية ختلو من حرف       فال ت  ،  وإمنا اإليقاع متضمن عضويا يف البنية الصوتية      
مد طويل وليس خيفى ما حلروف املد من تباطؤ يف اإليقاع بسبب ما تستغرقه مـن                

       .  املتلقي من وقت للنطق ا
  :والبيت الثاين هو قول امرئ القيس الشهري يصف جواده 

  )2(ِل عن ِملُي السهطَّ حٍرخ صوِدملْجا       كَع مٍرِبد م، ٍلِبقْ م، رفَ ِم، ركَِم
سيالة موسـيقاه ال  ، فاإليقاع يف هذا البيت سريع سرعة حركة احلصان الذي تصوره       

 ذلك أن العقبات اليت رأيناه توقفه يف البيت األول قـد            ،  يكاد القارئ يلتقط أنفاسه   
أصبحت هنا عبارة عن مرتلقات شديدة االحندار ال تتـيح للمـرء أن             ((  و   ،  زالت

 وهو ما ميكن ألي قارئ أن       ،   عندها بل تدفعه دفعا إىل املقطع الصويت التايل        يتمهل  
  .  )3))(يتحقق منه بنفسه 

فما الذي جيعل البيتني خمتلفني من حيث البنية املوسيقية على الرغم من أما من وزن               
 وإذن فهذا هو التنوع الذي يضفيه       .  واحد وقد قيال يف موضوع واحد هو الوصف       

                                                 
  386ص..  1980 ،  بريوت،  دار صادر للطباعة والنشر، الديوان:  املتنيب –.– 1
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إن القـصيدة  ((    »إليـوت  .س. ت« وهذا اإليقاع قال عنه ، على الوزناإليقاع 
املوسيقية هي القصيدة اليت هلا منط موسيقي من األصوات ومنط موسيقي من املعـاين              

 … وإن هذين النمطني مها شيء واحد ال ينفـصالن           ،  الثانوية للكلمات اليت تؤلفها   
 ، لسابقة عليها والتالية بعدها مباشرة    وإن موسيقى الكلمة تنبع من عالقتها بالكلمات ا       

 واألهم من ذلك ولعلـه مـا        ،  )1)) (وبصورة غري حمددة من عالقتها بسائر سياقها        
موسيقى الشعر ليـست    (( وجه النقاد إىل مباحث أكثر عمقا يف اإليقاع تأكيده بأن           

   .  )2))(شيئا يوجد مستقال عن املعىن 
تؤسس إلمكانية إقامة شعر يعتمد على اإليقاع       وذا املنظور راحت احلداثة الشعرية      

 مقللة يف الوقت نفسه من شأن الـوزن الـذي أصـبح يف نظرهـا جمـرد           ،  وحده
  . خارجي حمسوب على مقومات الشعرية العربية األساسية »ديكور«
 ، منذ أن اقتحم الشاعر احلديث بنية القصيدة التقليديـة         : املزاوجة املوسيقية  : ثالثا

 والقصيدة العربية ال تفتأ تتعرض النعطافات كبرية يف بنيتها          ،  قدس ثوابتها وهزها يف أ  
 وقد متحورت هذه االنعطافات يف مناذج       ،  املوسيقية نظرا للمرونة اليت كانت لشكلها     
 ممـا   ،   أو بني الشكل احلر والتقليـدي      ،  من املزاوجة املوسيقية سواء بني حبر وآخر      

لتها على حنو أكرب السـتيعاب جتربـة العـصر    أضفى عليها قيما موسيقية جديدة أه   
 وميكن يف هذا الصدد حصر أكثر هـذه النمـاذج           ،  اإلنسانية بإشكاالا وتعقيداا  

  : حضورا وأمهية يف القصيدة العربية احلديثة يف األشكال اآلتية 
لقد استطاعت األوزان الشعرية أن يمن على القـصيدة          : التداخل العروضي  – 1

دمية قرونا عدة دومنا جتديد يذكر يف بنيتها باستثناء بعض احملاوالت الطفيفة            العربية الق 
 ومل يلتفـت إليهـا النقـاد يف العـصور العباسـية األوىل              ،  الشعراءا  اليت مل يأبه هل   

 وال نكاد نظفر  بظواهر عامـة        ،  كمحاوالت خروج أيب العتاهية عن قوانني اخلليل      
  .  دعوناه مبرحلة التبينكبرية ميكن التعويل عليها إال فيما 

 أعلنت أن تفاعيل الـشعر      ،       وملا قننت نازك املالئكة يف هذه املرحلة للشعر احلر        
 وأنه ال جيوز املزج     ،  احلر ال جيب أن تتجاوز مثانية هي تفاعيل البحور اخلليلية الصافية          

                                                 
  .  19 ص ، قضية الشعر اجلديد:  حممد النويهي –  1
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رة اختالف   واستنكرت يف البداية ظاه    ،  بينها كما ال جيوز املزج بني  البحور الشعرية        
، ولكن هذه القوانني اليت اختطتها نازك مل حيفل هلا          )1(األضرب يف القصيدة الواحدة     

 ويعد أكثر مـن     ،  ألم انطلقوا مع موجة التجديد إىل ما ال اية         راــالشعراء كثي 
 النـاس يف    «أثار اجلدل يف البداية الشاعر صالح عبد الصبور حني كتب قـصيدة               

  ) :2( ها ومما جاء في»بالدي 
  .  ورقُالص كَونَحاِري جاِدلَي ِب ِفاسلناَ

 « لكن املالحظ أنه يتضمن تفعيلة         ،     وهو شطر من شعر التفعيلة على حبر الرجز       
 وهي ظاهرة كانـت جديـدة يف        ،   اليت ال يتحملها الرجز    »بالدي جا   = مفاعيلن  

اعتربها آخـرون ميـزة      و ،   وقد عدها البعض خطأ عروضيا وقع فيه الشاعر        ،  أواا
تطمح إىل املزج بني تفعيلتني خمتلفتني واحدة مـن حبـر الرجـز             ) 3(إيقاعية جديدة   

 خبطأ عروضي كما قـد يتعلـق        – فعال   – وقد يتعلق األمر     ،  وأخرى من حبر اهلزج   
بكون الشاعر اعتربها من قبيل اجلوازات الشعرية إذ األمر ال يتعدى عدم الضغط على              

بالد =   متفعلن «ل على  ــق كي حنصـد أثناء النطـ ياء املحرف الدال وإمهال
  .   واألمر من هذه الوجهة أقرب إىل الصواب، »جا

 يف  » مستفعلن و فاعالتن     «    ولكن جتربة السياب تعد أكثر وضوحا يف املزج بني          
  ) : 4(قوله

  ا يحِسا كَهئِْج أَنِْإي وم أُكلِْت
  اابرالتا ويه ِفاَءمالْا وهارهزا أَماِثلَ
واِفنا ِبضي أَِتلَقْمعشاشهالْا وغااب  
  ا وحطُ السنَربع ياُءربغالْ واُءقَر الزِدغ الْاربخ أَكلِْت
  ا افَو الْأَفْحتفْ يٍرهز كَِنياحنج الْبيوي ب ِفنَرشن يوأَ
ها ها ِعنندالض اُءلقَ الِّانَى كَح  
كَوِتانالش مساِهفَى ِشلَ عهِسكْا تطْأَ الْراافَي  
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    فقد أستهل الشاعر القصيدة بوضع املتلقي بني أحضان البحر اخلفيـف حـىت ال              
يتفاجأ حبرية النص يف استخدام التفعيالت حيث انطلق من شطر من حبـر اخلفيـف               

وقد برر  ) فاعالتـن و مستفعلن    (عـاقبة بني   مث ثىن بامل  ) فاعالتن مستفعلن فاعالتن    (
 ،  فـاعالتن  3) = فاعالتن مستفعلن فاعالتن     ( 3إذا كان   : (( السياب ذلك بقوله    

))  فاعالتن مثال فإن الفرضية اليت تقوم هذه القصيدة عليها صحيحة            3 ،   مستفعلن 3
ـ            ،  ) 1( إن األمـر    مبعىن أنه ما دام اخلفيف يتكون من فاعالتن مستفعلن فاعالتن ف

 ونضعف أي تفعيلـة      ،  مقبول ما دمنا حنافظ على فاعالتن تليها مستفعلن مث فاعالتن         
    .  منها أي عدد شئنا

    وما لبثت هذه الرتعة عند شعراء القصيدة احلديثة أن اهتدت يف ضـوء احلـس               
بني البحور الشعرية املختلفة سـعيا وراء إجيـاد          املوسيقي إىل إجياد تداخل عروضي    

((  غري أن هـذا املـزج    ،  رات إيقاعية تتجاوب مع تعقد التجربة الشعرية احلديثة       مرب
مرهون باالنسجام بني الداللة والوزن الشعري واستيعاب األفكار لالنتقـال الـوزين     

 ولـيس   ،  )2))(إيقاعيا ألن التغري يف الوزن يصاحبه تغري يف كياننا           وسالسة االنتقال 
 فقد مـزج جـربان      ،  رة مقصورة على شعراء احلداثة    املزج بني البحور املختلفة ظاه    

بني حبرين خمتلفني مها البسيط     ) 3 (» املواكب   «خليل جربان يف القصيدة املشهورة        
 ولقد كانت حركة البسيط للتعبري عـن عـامل البـشر بتناقـضاته              ،  و جمزوء الرمل  

 ، ملختلفـتني  وهو مناسب لذلك أنه من البحور املركبة ذات التفعيلـتني ا           ،  وتعقيداته
 وهو مناسـب    ،  وكانت حركة جمزوء الرمل للتعبري عن عامل الغاب برباءته وصفائه         

   .  )4(أيضا لذلك لكونه من البحور الصافية 
ومنه فتعدد األوزان يعين تعدد وسائل التعبري عن التجربة املعقـدة املتـشابكة الـيت               

 كما يوفر   ،  بثراء عن جتربته   وتوفري الفرصة له كي يعرب عن        ،  يعايشها الشاعر املعاصر  
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إمكانيات موسيقية تساعد على تلوين املعاين والعاطفة حينما يـصبح          (( هذا التعدد   
  .  )1))(املعاين واملوسيقى شيئا واحدا ال ميكن فصلهما يف القصيدة 

 ومن املسائل اليت استنكرا نازك املالئكة يف بداية األمر مسألة اختالف األضرب يف             
 والضرب يف املصطلح العروضي هو التفعيلة األخـرية يف البيـت            ،  واحدةالقصيدة ال 
 سـنة الثبـات يف القـصيدة         على  وقد محلت على الشعراء الذين خرجوا      ،  الشعري
 و تعيب ايات أبيات للشاعر جورج       ،   فنوعوا يف أضرب القصيدة الواحدة     ،  العربية
  :غامن 

  ) متفاعالتن (ا يِمى حعر صمهنأَ ِبونَنقِّيت ممهنِكلَ 
وع اِئزمهمأَلْ لَولُقُ تاِلطَبه متفاعالتن (ا ي (  
  ) فعلن (ي نى ِمدا الصنِم
  ) فِعلن(ي ِمفَي وِتلَقْ منِم
  ) متفاعلن  (ِدغلْا ِلابقَِتارا وورنا وار نهسِحأُفَ

صيدة قد أوردت يف ضرا أربعا مـن        هذه مخسة أشطر متجاورة من الق     : (( بقوهلا  
 واألذن العربية ال تقبل يف القصيدة الواحدة إال تـشكيلة           ،  تشكيالت البحر الكامل  

  ).2))(واحدة 
    لكن الناقدة تعود فتقبل باختالف األضرب يف مكان آخر حينما تتعرض لقصيدة            

 مـرة   »  فعل« يف الضرب إىل » مستفعلن «للسياب على حبر الرجز حتولت فيها 
 ورأت أن ذلك جار على العـروض العـريب متـام    ،  مرة أخرى » فعول  «وإىل

  .  )3(اجلريان
يعمل الشاعر احلديث أحيانا على إجياد نوع من التـداخل           :  التداخل الشكلي  – 2

اهليكلي بني القصيدة احلرة والقصيدة العمودية سعيا وراء حتقيق مزاوجـة موسـيقية             
يف حـني  (( ليت أخذت على غنائية عالية يف القصيدة العمودية       تطرب هلا أذن املتلقي ا    

حيقق الشعر احلر نوعا من الدرامية اليت تقوم على إجياد توازن وتناسب بني املـستوى               
 لذلك فهذا التناوب اهليكلي بني الشعر العمودي        .)4)) (اإليقاعي واملستوى الداليل    
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د غنائية القصيدة بتركيز شـعريتها      والشعر احلر هو حماولة من الشاعر احلديث لتصعي       
 فيصبح االنتقال من الشعر العمودي إىل الشعر احلر هروبا ممـا            ،  على عنصر اإليقاع  

 ، تسببه حدة املسار اإليقاعي املوحد املهيمن على جو القصيدة العام واحملرك لدراميتها           
 اإليقـاعي   كذلك االنتقال من العمودي إىل احلر هو انتقال باملتلقي من حدة املسار           

  .  املتسم بالغنائية اخلالصة وبالرتابة اجلامثة على هيكل القصيدة
 البيت الشعري الواحـد     بسط معانيه هو اشتراك شطري    أالتدوير يف    : التدوير:رابعا  

 وقد كان كظاهرة عروضـية فنيـة        ،  يف كلمة موزعة بني اية الصدر وبداية العجز       
 وإمنا  ،  لح عروضي مل يكن متداوال بني النقاد       ولكنه كمصط  ،  منتشرا يف الشعر القدمي   
ـ ـرين وردا عند ابن رشـجتسد مبصطلحني آخ ـ «ما  ـيق ه و         »ج ـ املدم

ومل يكن دوره يتعدى مسألة التواصل املوسـيقي الكـائن بـني    ، )1 ( »املداخل «
  ) :2( كما يتبدى ذلك يف قول أيب العالء املعري ، شطري البيت

الِْففِّخ َءطْو ظُا أَمِد أَنأَ الْمي    ا ِملَّ ِإِضرنلَ اِْهِذ هأجاِدس  
إذ كلمة األرض موزعة بني اية الشطر األول لتتم ا تفعيلـة اخلفيـف األخـرية                

   .  » فاعالتن « وبداية العجز كي تتحقق ا التفعيلة  »فعالتن «
لخروج عن داللته األصلية     ولقد شهد التدوير مجلة من التطورات اجلزئية مل تؤهله ل           

 وما إن الحت ثورة الشعر احلديث اليت نقلت القصيدة          ،  املتمثلة يف التواصل املوسيقي   
العربية بتقنياا ومشكالا الفنية إىل مرحلة حافلة باجلدة والتطور حىت أصبح التدوير            

  ومل يكـن   ،  هو امتداد البيت وطوله بشكل مل يكن معروفا يف الشعر العمـودي           (( 
 فقد ميتد التدوير إىل أن يشمل القـصيدة         ،  مألوفا يف الشعر اجلديد يف مراحله األوىل      

 فبعدما كان مقتصرا على توزيع الكلمة الواحدة        ،   أو يشمل أجزاء كبرية منها     ،  كلها
بني الشطرين أصبح متمثال يف توزيع الوحدة الوزنية يف حد ذاا أي التفعيلـة بـني                

  .  )3))(دة أو يصبح املقطع املدور فبها بيتا واحداالشطرين حبيث تصبح القصي
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وأول من تعرض لدراسة التـدوير يف        تلفت بذلك ماهية التدوير ووظيفته    فاخ        
أن ذلك غـري    ((  إذ   ،   ورفضته رفضا قاطعا   ،  الشعر العريب احلديث هو نازك املالئكة     

 تتـراكم تفعـيالت     سائغ ألن الغنائية يف تفعيالت الشعر تفقد حدا وتأثريها حني         
 ذلك فضال عن أن تواتر التفعيالت الكثرية مستحيل         ،  متواصلة ال وقفة عروضية بينها    

))  ال بل يتعب من يقرأه مبا حيدث من رتابـة            ،  ألنه يتعارض مع التنفس عند اإللقاء     
قصيدة ((  و قبلت الناقدة يف الوقت نفسه بالقصيدة املدورة تدويرا كليا وعدا             ،  )1(

وال عالقة هلا بالتدوير الذي ميارسه الشعراء       ) 2))(طر واحد طويل كل الطول      ذات ش 
 ويعترض الدكتور على موقف نـازك  .   فهو ممتنع كل االمتناع، يف غضون القصيدة  

املالئكة هذا ويرى أن التدوير وسيلة حديثة اهتدى إليها الشعراء  للتخلص من حدة              
 أا تريد أن تقرأ الشعر كما كـان يقـرأه            ويأخذ عليها  ،   الشعر القدمي   يف اإليقاع
 وال تسري مع    ،   فتؤثر القراءة العروضية البارزة اليت تسري مع اإليقاع وحده         ،  أجدادنا
إن واجبها النقدي أن تبذل جهدها يف أن تقرأ هذا الشعر كمـا يريـد               (( املعىن و   

ع اللـوم يف   فإن عجزت فليس هلا أن توق،  وكما وضعوه لكي يقرأ،  ناظموه أن يقرأ  
 ويعترب الناقد التدوير خالصا للشعر مـن الرتابـة          .  )3))(عجزها هذا على الشعراء     

  .   ورقيا مبوسيقى الشعر إىل مصاف الشعر اإلجنليزي ؟، واإلمالل
  كما يعد الدكتور عز الدين إمساعيل من النقاد الذين درسوا التدوير يف إطار اجلملة              

 لذلك فطول السطر الشعري أو اجلملـة        ،  بع من الشعور   وقرر أن التعبري نا    ،  الشعرية
ليس مـن   ((  ولكن   ،   تطول بطوله وتقصر بقصره    ،  الشعرية خاضع للدفقة الشعورية   

 ،  فما يزال للسطر الشعري فعاليته     ،  ة اجلملة قالضروري أن يكتب الشعر اجلديد بطري     
   .  )4))(ة ــوإمنا هي إمكانية يستغلها الشاعر عند احلاج

 وساير ابن رشيق يف مـصطلح        ،  قد رفض الدكتور حممد بنيس مصطلح التدوير         ول
 ،   أو الشعر  املدمج باملفهوم القدمي القائل بالوقفة التركيبية أو الداللية » اإلدماج «

وتبىن الناقد كما سبق قانون الوقفات الثالث الداللية والنظمية والتركيبية اليت أخذها            
                                                 

  .116 ص، عاصرقضايا الشعر امل:  نازك املالئكة –  1
  .279 ص.  1979 ، 1 ط،  بريوت،  دار العلم للماليني، سيكولوجيا الشعر ومقاالت أخرى:  نازك املالئكة –  2
 .281 ص، قضية الشعر اجلديد:  حممد النويهي –  3
  .112 ص، الشعر العريب املعاصر:  عز الدين إمساعيل -  4



 

 43 

عنصر متفاعل مع كل مـن املكـان        (( وقفة عنده هي     وال ،  » جان كوهن    «عن    
 ، )1)) (النصي وعالمات الترقيم فيما هي متفاعلة مع غريها من عناصـر العـروض              

 وإذ حيـتكم الـشاعر يف الوقفـة         ،  ويرى أن التدوير ما هو إال خاصة هلذا التعارض        
  .  للتركيب والداللة بصرف النظر عن االفتقار الوزين

القارئ يف القصيدة املدورة يقف وهو      (( ر هو علي يونس إىل أن          وينتهي دارس آخ  
 أو يستمر حىت جيـد أن االسـتمرار         ،  يشعر أن الوقوف يكسر التفعيلة وخيل بالوزن      

 وهلذا تصبح الوقفات يف داخل القصيدة املدورة وقفات مقلقة وغري           ،  مستحيل وجمهد 
 يبذلـه   يزيد من اجلهد الذي     وعلى ذلك فالتدوير  فيما أرى قد       ،  طبيعية وغري مرحية  

 وهو حكم كما يبدو قريب مما ذهبت إليه نازك املالئكة           ،  )2))(القارئ يف القصيدة    
 ال يتدخل  بعمق يف مجاليات املنجز الـشعري يف القـصيدة             ،  متعلق بالوقفة والنفس  

 واعتماد ما يفرضـه  ،  أو صدر عن تسرع أو تعميم أو انعدام للموضوعية، ،   احلديثة
 وبصرف النظر عن صحة هذه اآلراء أو عدم صحتها فإن التدوير            .   الشخصي الذوق

 وأهم مقوم من مقوماته اجلمالية سـواء        ،  أصبح أحد دعائم املنجز الشعري احلديث     
يـستهدف يف   (( فهو   ،  على املستوى اإليقاعي أو حىت الداليل بكل موحياته و ظالله         

املوسيقى مما جيعل من هذه التقنية وسيلة       املقام األول حتقيق عالقة عضوية بني املعىن و       
 وتـستدعي لتحقيـق هـذا التواصـل         ،  فنية موسيقية توائم البناء النفسي للقصيدة     

 – إضافة إىل ذلـك      –وتتجلى قدرته اإليقاعية    ) 3)) (والتركيب طاقة شعرية كبرية     
 لـبعض   ،  فيما يضفيه من الغموض يف نفس املتلقي حينما يغيب عنه جزء من املعىن            

يشري إىل فلسفة شعرية  حمددة ميكـن أن         ((  وهذا   ،  لوقت بينما يكون ذهنه مشغوال    ا
 أي رغبة الشاعر يف خلق حالة متكاملة و ممتدة دون توقـف             ،  نسميها فلسفة احلالة  

 وإمنا  ،   وآلية التدوير ال يتكلفها الشاعر     ،  )4))(بفيض مشاعرها وانفعاالا ودالالا     
 وتنبثق عضويا من صميم التجربة مبا تنطوي عليه من          ،  ريتنبع من طبيعة املنجز الشع    

  .   ومن تعقيدات داللية تندغم مع الزمن الشعري وانفعاالت التجربة، تنوع األصوات
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 ،  والشطر الشعري  ،     والتدوير بوصفه تقنية أساسية يف إرساء مفهوم اجلملة الشعرية        
الشكل اجلديد يف ذهن املتلقـي       قد كرس هذا     –بدال ملفهوم البيت التقليدي املهيمن      

 ومحله على تذوق إيقاع سـريع       ،  وخلف لديه إطارا فنيا لتلقيه دون البيت التقليدي       
 ومسـح يف الوقـت      ،   كما حقق فيها وحدة نغمية كلية      ،  واضح يف القصيدة احلديثة   

 وميكننا أخريا أن نالحـظ أن       .  )1(نفسه بتعدد النغمات وتنوعها بني الشطر واآلخر      
ر هو أحدث منجز حققته البنية اإليقاعية احلديثة يف خضم التطور اهلائل الـذي             التدوي

حصل فيها منذ انتقاهلا من نظام البيت التقليدي القائم علـى الـشطرين إىل نظـام                
 على الرغم من أن هذا املنجز قد متخضت عنه القـصيدة التقليديـة الـيت                ،  التفعيلة

تسعى القصيدة العربية يف    : خيص العروضي    التر :خامسا  . تضمنته ولكن بأقل فاعلية   
الشعر اجلديد إىل استثمار كل اإلمكانات الشعرية والطاقات اإليقاعية اليت تكترت ـا             

 ،  وقد دعم إمكانية االستثمار تلك املرونة اليت تتميز ـا التفعيلـة            ،  البحور الشعرية 
عـرف يف العـروض     والقابلية لالنتشار يف مساحة النص بوجوه متنوعة بواسطة ما ي         

تغيري ينتاب  ((  والزحاف عند العروضيني هو      »ل  ـ الزحافات والعل  « ـالتقليدي ب 
التفعيلة مرة ويسمى مفردا أو مرتني ويسمى مركبا ويقتصر على احلرف الثاين مـن              

ـ تغي(( و العلة هي    ) 2))(ه  ــ فيسكنه أو حيذف   ،   أو الثقيل  ،  السبب اخلفيف  ري ــ
ألوتـاد معـا يف عـروض البيـت وضـربه دون            الزميدخل علـى األسـباب وا     

  .  )3))(وهــــحش
    وعلى الرغم من تواجد هاتني اإلمكانيتني يف القصيدة التقليدية إال أن استثمارمها            
من قبل الشعراء مل يكن إال يف إطار اجلوازات الشعرية الرامية إىل احملافظة على تركيبة               

وا يف هاتني التقنيتني إال الوظيفة املوسيقية        وحىت النقاد القدامى أنفسهم مل ير      ،  البحر
 فهو كالفلج واللثغ منه ما      ،   فابن رشيق ال يستحسن من الزحاف إال قليله        ،  اخلالصة

 .  ) 4))( وأن منه قبيحا مرذوال ال تقبل النفس عليه          ،  هو أخف من التمام وأحسن    (( 
 فلقـد انتـشر      ،وال تبتعد نازك  حينما عرضت ملناقشة هذا األمر من ابن رشـيق            
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مسؤوال إىل حد كبري عن شناعة اإليقاع والنثرية وغريمها مما          (( الزحاف إىل أن غدا     
 ومل تبتعد نـازك     ،  )1))(يشكو اجلمهور وجوده  يف الشعر احلر واحلق مع اجلمهور           

 فهي تنطلق دائما من رؤية ذاتية حمـضة         ،  املالئكة يف حكمها عن أحكامها السابقة     
 إال ذلـك    – يف رأيهـا     – فليس الزحاف    ،  يه عليها أذا املرهفة   معتمدة على ما متل   

 أو ذلك اخلصام الصغري مع أصدقاء       ،  املرض اخلفيف العابر الذي يشعرنا بقيمة القافية      
 وتتمثل الناقدة بشطر لصالح عبـد       ،   وفيما عدا ذلك ليس له أية وظيفة فنية        ،  حنبهم

  :الصبور 
ِحونيالْلُِبقْ ي ماُءسِفقْ ييِر الطَّرقلَالظَّ وِمام حالْةُن ِرغيب  

 ولقـد   ،  أن تفعيالت البيت الست مصابة بالزحاف دون أن يعبأ الـشاعر          (( وترى  
أصبح البيت بسبب هذا الزحاف الثقيل املتعب ركيك اإليقاع ضعيف البناء منفـرا             

 فبعد  ،  امالكن الدكتور النويهي ينظر إىل الزحاف نظرة أخرى خمتلفة مت         ) 2))(للسمع  
أا حتاول أن تفرض تضييقا وكبحـا مل        ((أن خيرج من مناقشة نازك املالئكة ويرى          

ينتهي إىل نبذ أحكام القيمة جتاه الزحافات       ) 3))(يناد ما حىت أشد العروضيني تزمتا       
ال ينبغي أن نسرع ونعـد ذلـك عليهـا          ((  وإذا كثر الزحاف يف قصيدة         ،  والعلل

ل لننظر أوال إىل األفكار اليت حتملها القصيدة والعواطـف           ب …ركاكة وضعف بناء    
 وبـذلك   ،  )4))( ولنتأمل يف مدى مالءمة موسيقاها الفردية ملضموا         ،  اليت تؤديها 

 وهي مدى مالءمة هذه الترخيصات      ،  يكون النويهي قد نبه إىل مسألة غاية يف األمهية        
 صفة اإلمالل والرتوب اليت      واهلروب ا من   ،  العروضية لعواطف القصيدة وأفكارها   

 بتكسري حدة اإليقاع العايل يف القـصيدة إىل التنويـع           ،  جثمت على صدرها سنني   
   .  اإليقاعي الذي تدفع إليه ضرورة املعىن أو اجلو النفسي العام للقصيدة

 وبذلك راحت القصيدة تستثمر هذه اآللية خاصة وأن بنيتها املوسيقية قد ضاقت               
ت إمكانية التفعيلتني يف القصيدة العمودية إىل تفعيلة واحـدة تقـوم            دائرا واختصر 

تنويعـا يف موسـيقى      (( فهي بعثـت   ،   ولقد جنحت هذه اآللية جناحا كبريا      ،  عليها
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القصيدة خيفف من سطو النغمات ذاا اليت تتردد يف إطار الوزن الواحـد مـن أول                
إلشادة مبجموعة من الزحافات    مما دفع بعض الشعراء إىل ا     ) 1())إىل آخرها    القصيدة

 الذي يصيب الرجز فتتحول  » اخلنب « ومنها ، اليت كسرت بالفعل سطوة النغمات
 وينقل اإليقاع ، فيصبح مستمرأ عذبا » متفعلن « إىل » مستفعلن «مبوجبه تفعيلة 

 ، يف القصيدة من البطء إىل السرعة متاشيا مع طبيعة التجربة الشعرية تـوترا وهـدوءا              
ا تنوع اجلو النفسي العام للنص ازداد عدد التفعيالت الزاحفة ولعل هـذا مـا               فكلم

يفسر توارد الزحافات بكثرة يف املقاطع ذات االنفعاالت النفسية املتميـزة إذ كلمـا              
 وألن احلاجة ملحة أكثـر      ،  اشتد التوتر النفسي ازداد األداء اللغوي واإليقاعي سرعة       

إىل االستعانة بالزحاف وهو بطبيعتـه أقـرب إىل         إىل التنفيس السريع يعمد الشاعر      
إىل اختصار  (( تسكني املتحرك يف ثاين السبب أو حذفه أو حذف الساكن مما يؤدي             

يف عدد األحرف وتقليص يف عدد املتحركات أي أنه من ناحية األداء الصويت سيعمل              
 كمـا   ،   وهلذا فهو يتفق وحالة االنفعال اليت تتطلب الـسرعة         ،  على اختصار الزمن  

يتالءم مع احلالة اجلديدة املتميزة عما سبق أن قدمه الشاعر من حاالت يف املقـاطع                
 وال يعد هذا التغري الذي يطرأ على نظام الشطر الشعري احنرافا عنه             ،  )2))(األخرى  

 بقدر ما هو سعي إىل استعادة  نظام اإليقاع بعد أن جثمـت حدتـه   ،  أو حتطيما له  
   .  هبرتابتها وإمالهلا علي

بانتقال القصيدة العربية من مرحلـة كـان فيهـا           : لعبة البياض والسواد  : سادسا  
اإليقاع حمدد املعامل يشغل حيزا معينا تواضع عليه الشاعر واملتلقي سلفا إىل مرحلـة              

 راحت تبحـث عـن      –فقدت فيها تلك اإلمكانية الظاهرة املتمثلة يف بروز اإليقاع          
 فبعدما كان حيز كتابة النص لدى الشاعر التقليدي         ،  قافيةالبدائل اإليقاعية للوزن وال   

حمددا بإطار مقفل هو البيت ذو الشطرين أصبح الشاعر احلديث مواجها ببياض كبري             
 لذلك مل يدخر جهدا يف استثمار هذه اإلمكانية اليت تتيح له أن             ،  يف مساحة الصفحة  

 ، ديثة يرمـز إىل الـصمت      ألن البياض يف القصيدة احل     ،  جيسد صمته يف هذا البياض    
 والقصـيدة يف زمـن الكتــابة       ،  والسواد أي املساحة املكتوبة يرمز إىل الصوت      
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إىل أبيات مضادة تشكلها فراغات تبادل املكتوب غواية وإغراء متماديني          (( انقسمت  
وبذلك يـصبح البيـاض يف   ) 1))(يف إعادة بناء نص له التوازي بني البياض والسواد       

 ذلك أن القارئ يعيد يف كل مرة يقرأ         ،  أساسيا يف إنتاج داللة النص    الصفحة عنصرا   
 فليس هذا الفراغ فعال بريئا أو عمال حمايدا أو فضاء           ،  فيها النص ملء الفراغ مبا يراه     

بقدر ما هو عمل واع ومظهر من مظاهر اإلبداع وسبب لوجود            مفروضا على النص  
 أو يف وسطها إعالن عـن       ،  الصفحةوقفة البياض يف اية سطر      (( النص وحياته و    

تفاعل الصمت مع الكالم وتفاعل البصري مع السمـعي يف بناء إيقــاع الـنص              
 وعلى الرغم من أن األمر      ،   ويف حلظة التفاعل هذه ينقلب الصمت إىل كالم        ،  )2))(

يبدو متناقضا حني االدعاء بأن هذا الصمت هو رفض للكالم ولكنه يف الوقت نفسه              
يف التجربـة الـشعرية     ((  أال يعد البياض الذي يرمز إىل الصمت         ،  منوع من الكال  

املعاصرة وسيلة من وسائل توفري اإلحياء وتوصيل الداللة عن طريق الـصراع احلـاد              
 والشاعر  احلديث يعايش     .  )3))(القائم بني اخلط والفراغ أي بني األسود واألبيض       

 جهة يـسعى إىل حتطـيم التقاليـد          فهو من  ،  قلقا دائما يف مواجهة السواد والبياض     
 واطمأن إليها وصـارت     ،  البصرية يف أفق القارئ واليت ألفها يف تقبله للنص الشعري         

 وال قارئ عريب ينكر الطمأنينة اليت جيدها حـني يواجـه            ،  تبعث فيه توازنا داخليا   
 ومن جهة أخرى حياول التحكم يف توزيع        ،  أبيـاتا  شعرية تتموضع بشكل تقليدي     

ذا التوزيع الالمتناهي إىل أعماق القارئ كي         والتوغل ،  لة بني البياض والسواد   الدال
  ). 4(يزلزل فيه مكامن االطمئنان ويدفعه إىل القلق معه 

  ويذهب حممد بنيس إىل أن وقفة البياض قد شكلت أزمة يف بنية البيـت الـشعري      
 رمسه حلدود البيت مـن       ألا كسرت املعيار السائد لدى القارئ العريب يف        ،  املعاصر

 ويستدل على   ،  جهة وتدخلت يف حمو املعامل القائمة بني الشعر والنثر من جهة أخرى           
  ) : 5(»ذا هو امسي ه«ذلك بأبيات ألدونيس من قصيدة  
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دهِمر الْن حالِْرج ِقاِشعي ِشمي حي أَِلوا الْناِشعأَ الْقِللُو اِرلن  
تحلُبالن أَ     ار     اِميي نأُار ثَنى دمت حتن هديهيلٌِلا صِإالْ وَآطُب بارد ٍعمن هراِئ تهو لْتِصتق  

الشمس لَ عيالثَّا كَ هِرو ت ِلزق         ج         رفَ ح رعته و شعشعتبِ ه اٍهب و جـ  ( اٍره ذَه ـ ِنا ج ؟   ِكين  (
   در وياِنزحأَ

ويالحظ أن القصيدة يف طبعتها الثانية استغنت عن عالمات الترقيم لتفـسح اـال              
 ،  كما خيلص إىل أن البيت الشعري قد دم ومل يعد حتديد بدايته واضحا             ،  للفراغات

البداية اليت تؤول إىل النهاية ألن البيت       (( بل إن هذا الشكل من الكتابة يغيب قانون         
 وميكن النظر إىل كـل القـصائد        .  )1))(أ وال يبدأ لينتهي     الشعري هذا ينتهي ليبد   

 فهي تتشكل كلها على تفاصيل اللعبة القائمـة علـى           ،  املعاصرة على هذا األساس   
 وطاملا أن املساحة املكانية للكتابة غري معروفة للقارئ         ،  الصراع بني السواد والبياض   

ر حر يف توزيـع الـسواد       مثلما كانت قدميا حمددة بالبيت ذي الشطرين فإن الشاع        
 وكما تريد له طبيعة جتربته الشعرية وكم التدفق يف          ،  والبياض يف الصفحة كما يريد    

   .   أو اإلحجام عن هذا التدفق، مشاعره
القافية ركن أساسي من أركان الشعر العريب القدمي تتدخل          : النظام التقفوي : سابعا  

عر بأنه الكالم املوزون املقفى الـذي        فقد ورد يف تعريف الش     ،  يف معمارية القصيدة  
 كما حيددها اخلليل ابن أمحد تبدأ مـن احلركـة   – أي القافية   - وهي   ،  حيمل معىن 

، وهناك من القدماء من يذهب إىل أـا  )2(السابقة للسكون ما قبل اآلخر وما بعدها 
ـ ((  ويعرفها الدكتور أنيس بأـا    ،  ولكنها آراء مل يؤخذ ا    )  3(الروي حرف دة ع

 أو أبيات القصيدة وتكررها هذا يكون جزءا هاما         ،  أصوات تتكرر يف أواخر األشطر    
 ويـستمتع  ، ترددها من املوسيقى الشعرية فهي مبثابة الفواصل املوسيقية يتوقع السامع  

 وبعد عدد معني مـن      ،  مبثل هذا التردد الذي يطرق اآلذان يف فترات زمانية منتظمة         
 والوزن والقافية يف القصيدة العربية      .  )4))(وزنا  ى  ـمقاطع ذات نظام خاص يسم    

 ولئن كـان القـدماء      ،  مها أكثر قضايا الشعر إغراء للنقاد العرب قدمائهم وحمدثيهم        
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ينظرون إىل القافية نظرم إىل الوزن من خالل كوا عامال أساسيا يف النهوض حبدة              
أحلقتـا  (( فسه ولكوما قد    اإليقاع املوسيقي فإن احملدثني قد متردوا عليها للسبب ن        

  .  بالشعر العريب)) اخلسائر 
تـضفي  ((       ولقد محلت نازك املالئكة يف بداية عهدها على القافية ورأت أـا             

على القصيدة لونا رتيبا ميل السامع فضال عما يثري يف نفسه من شعور بتكلف الشاعر               
 ، شعراء ووأدت معـاين    كما خنقت أحاسيس يف صدور ال      .  )1))(وتصيده للقافية   

 ولقد حتررت الشاعرة حتررا تاما مـن القافيـة يف           ،  وأمخدت فورات شعرية فياضة   
 على أـا تعـدل يف   ، » خرافات « و  » مر القطار« و » اية السلم «قصائد  

نظرا فيما بعد وترى أن الشعر اجلديد حباجة أكثر إىل القافية ألنه يفقد بعض املزايا               
 وعليه فالقافية سواء كانت موحدة أو منوعـة  ، توافرة يف الشعر العمودي   املوسيقية امل 

فإا تعطي هذا الشعر اجلديد شعرية أعلى ومتكن اجلمهور من تذوقه واالستجابة لـه              
 والشعر اجلديد أحوج مـا      ،  وهي بعد ذلك فاصلة قوية واضحة بني الشطر والشطر        

 وتعدد  يف موقـع      ،  )2(رية الباردة   يكون إىل الفواصل خاصة بعد أن أغرقوه يف النث        
آخر مثاين مزايا للقافية هي أا حتديد لنهاية الشطر، وهي وسيلة خللـق وحـدة يف                

 وتدل على وجـود النظـام يف ذهـن    ،  كما أا وسيلة استقرار للقارئ  ،  القصيدة
 وهي تيـار كهربـائي   ،  وتكشف عن األفكار الداخلية يف الوعي الشاعر         ،  الشاعر
 إال أن العنـصر     ،   إضافة إىل أا تضفي نغما حـلوا يف القصيدة        ،   القصيدة جيري يف 

  .  ) 3(الثامن هو عيب يف القافية وهو كوا قيدا حلرية الشاعر
أما الدكتور عز الدين إمساعيل فيؤكد أن الشعر اجلديد خال من القافيـة مبفهومهـا               

ألصلي من حيث كوا     مفهومها ا   أما ،  حرف الروي  الذي ال يفرق بينــها وبني    
 أي أا تنسيق معني لعـدد مـن احلركـات           ،  وحدة موسيقية هلا أشكال خمتلفة    ((

 فهي موجودة وتعد من األسس اجلمالية اليت يعتمدها الشاعر يف           ،  )4))(والسكنات  
   .  بناء شعرية النص
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لغاءها  ويفضل أحيانا إ   ،  ومييل الدكتور النويهي إىل اإلرسال وعدم اإلكثار من القوايف        
تنبع من اإلحياء العضوي بني اللفظ وبني       (( املوسيقى الشعرية     وإرساء نوع من   ،  كلية

 ويستدل على ذلك بأن شكسبري ملا ختلص من حلية القافية قد            ،  )1))(املعىن والعاطفة   
تعميق املوسيقى الشعرية وإغنـاء لغـة       (( متكن من التنغيم الفائق والغىن املوسيقي و        

مـن حـضيض االبتـذال إىل ذروة        نربات الكالم احلي واالرتفاع به      الشعر بالتقاط   
  .  )2))(الشعر

   ويرى الدكتور شكري عياد أن القافية يف الشعر الكمي ومنه الشعر العريب ليست             
ضرورية ما دام يلتزم ترتيبا معينا ونسبا ثابتة بني املقاطع الطويلة والقـصرية ويعـود               

 واتـساعه ألنـواع   ،  طوله وكثرة مقاطعه من جهةاحتفاظه ا  طوال هذه املدة إىل      
 وهلذا أخفق الشعر املرسل ملـا       ،  خمتلفة من اإليقاع بسبب الزحاف من جهة أخرى       

 بينما جنح الشعر احلر حينما ختلـص        ،  ختلى عن القافية مع احتفاظه ذين العنصرين      
       .  )3(من الطول الثابت للبيت والقافية معا

أن : النقاد يف نظرم إىل القافية ولكنهم جممعون على أمرين مها             وهكذا خيتلف      
القافية املوحدة ختلق نوعا الرتوب واإلمالل لدى املتلقي يطمس لديه بعـض معـامل              

مر الثاين الذي يتفقون عليه هو أن الشعر اجلديد حني نـوع             واأل ،  الشعرية يف النص  
 ويستثىن من ذلك الـدكتور  ، حا كبرياالقوايف ونظر إىل ماهيتها نظرة خمتلفة حقق جنا 

(( النويهي الذي ينفر نفورا شديدا من اجلرس البارز واملوسيقى الرتيبة ألنـه يـؤمن               
بنوع آخر من التعويض وبطريقة أخرى إلثارة األنغام واألصداء تقوم على نوع آخر             

  .  )4))(من املوسيقى خمتلف متاما 
((  فهـي  –ة إىل الوظيفـة اإليقاعيـة    إضاف–   إن للقافية وظائف جوهرية أخرى  

 أو ما يشبه اإلعـادة      -ظاهرة بالغة التعقيد هلا وظيفتها اخلاصة يف التطريب كاإلعادة          
 ويفوق ذلك أمهية أن هلا معىن وأا بذلك عميقة التـشابك مـع              … لألصوات     –
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لب  ولكوا ذات بنية داللية فإا تتدخل يف ص        ،  )1))(السمة العامة للعمل الشعري     
 ألا  عنصر أساسي من عناصر حتقيق اللغة الـشعرية           ،  البنية الداخلية للعمل الشعري   

 وهي كغريها من الـصور ال       ،  ورة تضاف إىل غريها   ـ ص ،   وهي عامل مستقل   …
ليست القافية هي اليت متيز     ((   وبالتايل ،  تظهر وظيفتها احلقيقية إال يف عالقتها باملعىن        

 وبذلك فإا ال حتضر إبـداعيا       ،  )2))(يت هي اليت متيز القافية      اية البيت بل اية الب    
 فهي ليست منطا موسيقيا مستقرا      ،   بل تظهر معه وبه ومن خالله      ،  قبل حضور النص  

يف أدائه التعبريي إمنا ختضع شأا شأن كل أدوات الشاعر ملقتضيات التعبري وضروراته             
ميكن النظر إليها مبعناهـا     (( ساس   وعلى هذا األ   ،  اليت ختتلف من قصيدة إىل أخرى     

  ) 3))(الواسع على أا ال ميكن أن تكون موحدة كما ال ميكنها أن ختضع لنظام ثابت 
    ولعل أحدث املفاهيم وأبرزها ذلك الذي يسعى إىل الكشف عن الطاقة اإلحيائية            

حماوال البحـث    أو عن األقل     ،  هلايف البنية الداللية للقافية متجاوزا الوظيفة اإليقاعية        
 لذلك أصبح حـضورها     ،  الداللية عن ذلك التعالق بني بنية اإليقاع يف القافية والبنية        

ومل تعـد   (( متداخال مع عناصر النص اليت حتضر حلظة اإلبداع يف بنية داللية كليـة              
 ، )4))( فهي كالدوال األخرى تتبع مسار املـستقبل           ،  خاضعة لصورة أو معيار قبلي    

لغوية فقد اكتست الصفة الداللية الساعية إىل حتقيق انـسجام داخـل            ولكوا بنية   
وحدة تشكيلية مكونة تؤدي دورها الوظيفي من خالل        ((  مبعىن أن القافية     ،  القصيدة

  .  )5))( داللية ،  صوتية، لغوية: استئثارها مبزايا ثالث 
تعرضت القافيـة       ومنذ أن تسللت احلداثة الشعرية للقصيدة العربية فهزت ثوابتها          

 فجـاءت أنـواع     ،  ألنواع من االهتزاز سايرت طبيعة الثورة اليت القتها قوة وضعفا         
   : )6(خمتلفة ميكن التمييز بني ثالثة منها ضمن اإلطار العام حلركة الشعر اجلديد  هي
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 ، )1()القانون األول عند بنـيس    ( وحدة القافية والروي  أو       : القافية املوحدة  – 1
 والشاعر فيـه    ،   من القوايف يعد امتدادا ملا كانت عليه القصيدة التقليدية         وهذا النوع 

 ويكثر هذا النوع من القـوايف يف        ،  بقي ملتزما بقافية واحدة يف كل أبيات القصيدة       
 ، املرحلة األوىل للحداثة الشعرية ذلك أن الروح التراثية ما زالت مهيمنة على الشعراء            

 وميكن التمييز يف هذا النوع بـني        ،  ما زالت يف بدايتها   إضافة إىل أن الثورة الشعرية      
 يلتزم الشاعر يف أوهلا بإيراد القافية نفسها عند اية كـل            ،  ثالثة أشكال من التقفية   

 اية كـل مجلـة      عند بإيرادها ويلتزم يف الثاين   .  شطر متعاقبا وغري متعاقب أحيانا    
 أي االلتـزام    ،  لني األول والثـاين   زج بني الشك  إنه مي  الشكل الثالث ف    يف شعرية وأما 

  .   وإيراد مجل شعرية ذات قافية موحدة، بالقافية نفسها عند مقطع ما يف القصيدة
ميتاز هذا النوع من التقفية بتعقيده بسبب تطور أدوات الشاعر           : القافية املركبة  – 2

ميـة بـصفة     واحلياة اليو  ،   وتعقد التجربة الشعرية والعمل الفين بصفة خاصة       ،  الفنية
أميل إىل املوسيقى املركبة منـهم إىل        (( – بعد هذا التعقد     – فصار الشعراء    ،  عامة

 والقافية املركبة ختضع ألشكال متعددة مـن التنـوع يف           ،  )2))(املوسيقى البسيطة   
 وهذا التنوع قد يكون رد كسر الرتابة املتولدة عن القافيـة            ،  االستخدام التقفوي 

 ينـهض   ،  تد إىل مستوى أكثر تعقيدا من الوعي لدى الـشعراء          كما قد مي   ،  املوحدة
 وتتجلى القافية املركبة يف تكرار مجلة مـن القـوايف           ،  مبهمة شعرية أكرب يف القصيدة    

 وتتغري القوايف تبعـا لطبيعـة       ،  املوحدة أو املزدوجة يف مقطع  من مقاطع  القصيدة         
مد بنيس للقـوايف وهـو عنـده        وهذا ما ميثل القانون الثاين يف تقسيم حم        ،  التجربة

 وعلى  ،  األكثر انتشارا واستعماال ويقوم على القافية املتزاوجة واملتنـاوبة من جهة         ((
  .  )3))(حتطـيم وحدة الروي من جهة ثانية 

تقوم هذه التقفية  تقوم هذه التقفية على التحرر من أي التزام             : القافية املرسلة  – 3
 وهذا النوع من التقفية     ،  يها االهتمام إىل التقفية الداخلية     وإمنا يتجه ف   ،  لقافية خارجية 

من القافيـة   (( يدل على مدى الوعي الفين الذي بلغه الشاعر املعاصر حينما  ختلص               
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 وهذه التقفية الداخلية تأيت عرضا      ،  )1))(للعبور على جسر الرؤيا حنو اإليقاع الباطين        
يتها اإلبداعية والفنية بتفاوت إمكانيـات      فتحقق قيما إيقاعية غري مألوفة تتفاوت أمه      

وميكن اعتبار هذا البحث عـن قافيـة داخليـة          (( الشعراء وعمق جتارـــم      
 وجتذيرا إليقـاع داخلـي يـساهم يف         ،  استمرارا لبناء وحدة مسيكة للنص الشعري     

  .  )2))(تأسيس عروض القصيدة بدل عروض الشعر 
لعنصر أكثر عناصر البنية اإليقاعية احلديثـة      يعد هذا ا   : فاعل يف حشو اخلبب   : ثامنا  

 وإليها  ،   فهو يرد إبداعيا إىل السيدة نازك املالئكة       ،  أصالة يف حركة الشعـر اجلديد    
 ، يرجع الفضل يف اكتشافها بطريقة حتمل من الطرافة أكثر ما حتمل من جدية االبتكار             

 فقـد كتبـت     ،   يف حشو اخلبـب    » فاعل   «وتروي نازك قصة اكتشافها للتفعيلة      
 ورود  – وبعدما ذاعت نبهها الدكتور مجيل املالئكة إىل اخلطأ العروضـي            ،  قصيدة
وجلست أفكر مندهشة يف سـبب      ((  فأدركت أنه حمق     ،   الذي ارتكبته فيها   –فاعل  

 فكيف وملاذا جاز أن تقبل أذين املمرنة خروجا على الوزن مثـل             ،  هذا الذي وقع يل   
 إن أذين على    ،  ن التأمل وكان جوابا بسيطا واضحا     هذا ؟ وجاء اجلواب بعد قليل م      

 فليس هو خطأ وقعت فيه      ،  ما مر ا من مترين تقبل هذا اخلروج وال ترى فيه شذوذا           
 ال متتنع يف حبر اخلبـب       » فاعل   « ومعىن ذلك أن     ،  وإمنا هو تطوير سرت إليه غافلة     
قبل األذن العربيـة هلـذا       وتعلل الناقدة سهولة ت    ،  )3))(ألن األذن العربية تقبلها فيه      

 « و     » فاعل   «قليال من التأما يف التفعيلتني      ((اخلطأ وعدم امتناعه يف حبر اخلبب بأن        
 البد أن يقودنا إىل أما متساويتان من ناحية الزمن تساويا تاما ألن طوهلمـا       »فعلن  
ن جمرد   ولكن الدكتور عز الدين إمساعيل ال جياريها يف هذا التعليل أل           .  )4))(واحد  

 وإال  ،  التساوي بني وحدتني إيقاعيتني ليس مربرا إلحالل إحدامها حمـل األخـرى           
 ،  مـستفعلن  ،   مفـاعيلن  «ألمكننا أن حنل إحدى التفعيالت اآلتية مكان األخرى         

 وحاول  الناقد أن يلتمس تفسريا لتقبـل الـشعراء هلـذه      ،  » فاعالتن     ،  مفعوالت
 » فعلن و فـاعلن        « هنالك تداخال كبريا بني       فرأى أن  ،  الظاهرة وانتشارها بينهم  

                                                 
  .  75 ص، نفسه -  1
    .  76 ص، نفسه – 2
  .  129 ، قضايا الشعر املعاصر:  نازك املالئكة –  3
  .  131 ص، قضايا الشعر املعاصر: نازك املالئكة  –  4



 

 54 

 وبالتحام النصف الثـاين مـن       » عل فا      « جيعلنا جند    » فاعل   «حيث إن تكرار      
  » عـل فـا    «التفعيلة األوىل  مع النصف الثاين من التفعيلة الثانية حنصل علـى   

   .  )1( » فعلن «املساوية لـ 
ة لقواعد العروض التقليديـة ألـا ال        الكاتب ذا إخضاع الظاهر    وال يقصد        

 يف حشو اخلبب ولكن الناقد مل يوضح مـصري          » فاعلن   «تسعفنا يف تربير استخدام     
يف ظين أنه مل    : ((  وال يقدم تفسريا مقنعا إال قوله        ،  » فاعلن   «الزوائد اليت تبقى من     

 ألن بينها وبني    ميكن هلذه التفعيلة يف الذوق ومل يكثر استخدامها يف الشعر اجلديد إال           
  .  )2))(  ما مسيناه بعالقة التداخل » فعلن «تفعيلة اخلبـب نفسه  

     ويتكئ الدكتور النويهي يف تفسريه هلذه الظاهرة وتربيره إلقبال الشعراء عليهـا            
 فهو يرى أن حبر اخلبب هو أكفأ البحور الشعرية  حتمال للنـرب حـىت إن      ،  على النرب 

 ،  فال جدوى من ترتيب احلروف الساكنة واملتحركة       ،   يغيب األساس الكمي فيه يكاد   
 ولقد ركزت الشاعرة على نرب املقطـع األول         ،  وإمنا املأخذ بتتابع إيقاع النرب وختالفه     

 بتحويل املقطـع  » فاعل «  إىل   » فعلن   «من التفعيلة مما سهل عليها االنتقال من          
مقنع ألنه يـستند    لك تفسري غري     وهذا كذ  .  )3(األخري الطويل إىل مقطعني قصريين    

 والناقد نفسه اضطر إىل تقسيم البحر إىل قـسمني كـي            ،  على نظام ال استقرار فيه    
 متجاهال ما يف البحـر      » الداكتيل « يقترب من أحد البحور النربية اإلجنليزية وهو          

 (( وهذا يعين أن تفسري النويهي هلذه الظاهرة غري مؤسس علميا ما دام              ،  من تغريات 
 والقول بأن الشعر العريب شعر      …النرب يف العربية ليس صفة جوهرية يف بنية الكلمة          

ارتكازي كالشعر اإلجنليزي واألملاين قول ليس له حىت اآلن ما يسنده مـن نتـائج               
  ). 4)) (البحث اللغوي 

 إىل  » فعلـن  «   وال ميلك الدارس هلذه الظاهرة إال أن يسلم بأن االنتقـال مـن           
يف حشو اخلبب هو تطور طبيعي يف ذوق الشاعر العريب استجابة للتطـور              »فاعل  «
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 وقابلية القصيدة احلديثة إلمكانات بنائية جديـدة       ،  العام الذي حدث يف أدواته الفنية     
  .  قائمة على أساس التنوع والتغيري

على الرغم من أن جانب اإليقاع الصويت يعد جوهريا يف           : اإليقاع الصويت : تاسعا  
 ويعترب اجلاحظ مـن     .   إال أنه أكثر أمناط اإليقاع بروزا ومباشرة       اب الشعري   اخلط

 ،  فقد انطلق من أن إيصال املعىن إىل املتلقي يتخذ شكلني          ،  أوائل املهتمني ذا اجلانب   
 حبيث ينصب اهتمام البـاث إىل       ،  فإما أن يعتمد على أعراف تشكيل الكالم املألوفة       

 والـشكل   ،  )1( أو أن يلجأ إىل أسلوب فين يف كالمـه           ،  إبالغ  حاجته إىل املتلقي    
 بينما الثاين حيتاج فيه اإلبـداع       ،  األول من الكالم ال يتطلب معاناة وجماهدة ومغالبة       

((  وأن يكـون     ،   وجتنب احلوشي الغليظ منـها     ،  الفين إىل ختري األلفاظ التخري اجليد     
 ولن يكـون اللفـظ ذا       ،  )2())سليما من التكلف بعيدا عن الصنعة بريئا من التعقد          

 ولينة  ،  متفقة ملمسا (( قدرة على اخللق الفين إال إذا كانت حروفه منسجمة متالئمة           
 خفيفة على اللسان حـىت كـأن        ،  النظام  سلسة ،   مؤاتية ،   رطبة ،   سهلة ،  املعاطف

 وهـذا   ،  )3))( و كأن الكلمة بأحرفها حرف واحـد         ،  البيت بآسره كلمة واحدة   
 ودورها يف إجياد انسجام إيقاعي وجتانس       ،  جلاحظ ببنية اللفظ الصوتية   االهتمام لدى ا  

صويت يكشف عن أمهية احلركة الصوتية يف النهوض بالبنية اإليقاعية العامـة للـنص              
يف ضوء هذا املنظور أن خيلص اجلاحظ إىل نتيجـة          ((  ومنه فمن الطبيعي     ،  الشعري

 ويـشري إىل أن     ،  قة تعاضد عـضوي   هامة مفادها أن العالقة بني الدال واملدلول عال       
 مبينا يف اآلن نفسه أن خصائص اللفظ املفـرد     ،  اللفظ للمعىن بدن واملعىن للفظ روح     

جيب أن تنصر مع خصائص بقية األلفاظ لتؤسس جمتمعة أي بعد الـنظم والرصـف               
   .  ) 4))(خطابا متالحم األجزاء 

  عن   » اإلعجاز   «جاين إىل نفي         ولقد سعى فيما بعد الناقد الفذ عبد القاهر اجلر        
تكون مذاقة احلروف وسالمتها مما يثقل      (( اللفظ وحده لكنه مع ذلك مل يرفض أن         
 وإمنـا   ،   وأن تكون مما يؤكد أمر اإلعجاز      ،  على اللسان داخال فيما يوجب الفضيلة     

                                                 
  .  161 ص .  1961 ، هرة القا،  مكتبة اخلاجني، عبد السالم هارون:  حتقيق ، البيان والتبيني:  اجلاحظ : ينظر –   1
  .  106 ص، نفسه – 2
  .  67 ص، البيان والتبيني: اجلاحظ  –  3
  .  83 ص، الشعر والشعرية:  حممد لطفي اليوسفي –   4
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الذي ننكره ونفيل رأي من يذهب إليه أن جيعله معجزا وحده وجيعله األصـــل              
 أما إذا نظر إليها     .   فهو متشبث بالعالقة احلميمية بني اللفظ واملعىن       ،  )1)()والعمدة  

يف مستوياا السطحية مبحاولة حتديـد أوجـه         - أي العالقة بني اللفظ واملعـىن       –
التشاكل والتباين فإن هذه النظرة ستكون بسيطة وساذجة ألا ستقتصر على إحصاء            

جيب أن تتجاوزه إىل تلمـس معانيهـا        (( إمنا   و ،  األصوات بعملية يدوية ميكانيكية   
 وهـذا هـو     ،  وإحياءاا وإسهامها يف املعىن العام الذي هي أحد مكوناته األساسية         

االجتاه العام الذي يتجلى من خالل الدراسات اجلادة للصوتيات كعنصر من عناصـر             
اإليقـاع   والواقع أن أغلب الدراسات اجلادة اليت انـشغلت ب         ،  )2))(البنية الشعرية   

الصويت انطلقت من هذه النقطة ابتداء بالشكالنيني الروس الـذين درسـوا الطـرز              
، وانتـهاء بالدراسـات    )3( الصوتية بعبقرية فميزوا بينها وبني الـصفات الـصوتية        

ـ      (( اليت ركزت جهودها على     السيميائية   وية يف  ـتفسري بعض العالمات غـري اللغ
  .  )4))(… والنقـاط ،  والبياض،  والصور، ص كالتلوينـالن

  ومهما اختلفت املناهج اليت تناولت الصوت وتعددت طرقها فإا تسعى مجيعـا إىل   
الكشف عن ذلك االرتباط الوثيق ألصوات الكلمة مع ظالل معانيها، و مدى قدرا             

 أن يكون مبعزل عن املـؤثرات        فالصوت ال ميكن   ،  على تكثيف اللغة وإغناء دالالا    
 إضافة إىل أن  املبدع يف صياغته        ،  تعزز دوره ومتنحه القدرة على اإلحياء     األخرى اليت   

للكلمات اليت تؤلف النسيج الشعري للقصيدة ال يتعامل معها تعامال اعتباطيـا بـل              
ولقد انصب اهتمام   .ينتقيها مستغال  اخلواص احلسية ألصواا ورمزية هذه األصوات        

واللني ألا األكثـر تـأثريا يف احلركـة         الدارسني لإليقاع الصويت على حروف املد       
متتاز خبصائص موسيقية جتعلها أقدر على إحداث تأثريات نفـسية          (( فهي   اإليقاعية

 و من هنا اكتسبت قيمة مجاليـة        ،  )5))(أشبه بالتأثري الذي حيدثه اللحن املوسيـقي       
الصوت  وغىن   ،  تتحدد بأشياء كثرية منها النغمة املميزة لكل صوت من األصوات         (( 

                                                 
  .  454ص.  1991 ،  اجلزائر،  موفم للنشر، دالئل اإلعجاز:  عبد القاهر اجلرجاين –  1
  .  31ص.  1992 ، 3 ط،  املغرب،  الدار البيضاء، كز الثقايف العريب املر، حتليل اخلطاب الشعري:  حممد مفتاح –  2
  .  166 ص، نظرية األدب:  أوسنت وارن -  3
 ، 05:  العـدد    ،   قـسنطينة  ،   جملة اآلداب  ،  تفاعل الدال واملدلول يف اخلطاب الشعري اجلزائري املعاصر       :  حممد كراكيب    –  4

  .  28ص. 2000: السنة 
  .  155 ص،  يف العصر العباسياألسس اجلمالية لإليقاع البالغي: محدان  ابتسام أمحد –   5
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 واإلحساس احلركي   ،  » Timbre « وهو ما يسميه املوسيقيون        ،  بالنغمات الثانوية 
  .  )1))(املصاحب للنطق بالصوت 

   وإذا كانت أصوات املد واللني توفر إمكانية التشكيل النغمي يف النغمة والطـول             
 يف التـشكيل    – أيـضا    – فإن األصوات الساكنة تؤدي دورا مهمـا         ،  واالنسجام

 ،  وتشكل إذا ما اجتمعت أثرا قويا فخما       ،  يقاعي للقصيدة وهي أكثر حتديدا ومتيزا     اإل
الشاعر املاهر  (( ومن تفاعل األصوات اللينة واألصوات الساكنة ينتج إيقاع النص و           

املتمرس يستطيع أن يضيف إىل موسيقية قصيدته ما ميكن أن تسميه اإليقاع البـاطن              
 ويكمن يف تعادل الـنغم      ،   تستطيع أن تقبض عليه     تدركه وال  ،  الذي حتسه وال تراه   

 وعن طريـق اسـتعمال      ،  عن طريق مدات احلروف حينا وعن طريق تكرارها حينا        
  .  )2))(دةـــحروف مهموسة أو جمهورة تتساوى مع اإلطار املوسيقي العام للقصي

                                                 
  126 ص، موسيقى الشعر العريب: شكري حممد عياد – 1
  .  14 ص، )د ت  (،  اإلسكندرية،  منشأة املعارف، التجديد املوسيقي يف الشعر العريب:  رجاء عيد - 2
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  :متهيد
والدوران يف فلكها الشعري مغامرة     ٭السباحة يف فضاء الشاعرة فدوى طوقان         

ممتعة ال ميتلك بطلها إرادة االنفالت والتملص ؛ شعر عذب ومسرية شعرية متموجة             
ية  وتـوقظ يف أغـوار نفـسه شـه         ،  تسطع من أفالكها بوارق تغريه باملـساءلة      

وبنظرة فاحصة يف الديوان يدرك وبشيء من اجلهد أن التجربة الشعرية           . االستكشاف
فيه قد مرت مبرحلتني اثنتني ؛ تنبجس يف األوىل الديباجة الكالسيكية بقيمها الفنيـة              

 وكل ذلك مستمد من تأثرهـا الـبني         ،  كقوة السبك ونصاعة العبارة ورنني الكلمة     
 ،  وانتهاء بشوقي ودائرة الكالسـيكية اجلديـدة       يلبارودبابالشعراء اإلحيائيني ابتداء    

 وولوعهـا   ،  ويف املرحلة الثانية يتجلى إعراضها إعراضا كليا عن القصيدة التقليديـة          
 ، )1(بالقصيدة اجلديدة منذ هيمنتها على املشهد الشعري العريب يف أواخر األربعينيات          

ذه اموعـة الـشعرية الـيت     وتعد ه، ولقد اكتمل نضجها الفين يف قصيدة التفعيلة      
 إذ فيها نلمس نقلة فنية متميزة من شـعر          ،  سنشرع يف مقاربتها أحسن جمسد لذلك     

وجداين ينكفئ على الذات مصورا ما يساورها من أحزان وانشغاالت إىل شعر يـنم              
عن رؤيا أدبية واعية تتجاوز تصوير الواقع مبا هو عليه من نقص إىل حماولة البحـث                

  .  تاركة الوصف الذي علق بقصائدها األوىلعن املاوراء 

                                                 
 ولدت بنـابلس  ،  حتمل اجلنسية األردنية من أشهر شاعرات العصر احلديث فدوى عبد الفتاح آغا طوقان شاعرة فلسطينية و    -٭  

 يف أسرة ذات نفوذ سياسي واقتصادي كبري، تلقت تعليمها االبتدائي يف مسقط رأسها مث ثقفت نفـسها بنفـسها،                    1917عام  
 .  ولت إىل ركب احلداثة الـشعرية      مث حت  ،   وقد كانت يف األساس رومانسية     ،  والتحقت بدورات اللغة اإلجنليزية واألدب اإلجنليزي     
 و حـصلت    ،   حضرت العديد من املهرجانات واملؤمترات العربية واألجنبيـة        ،  وهي عضو يف جملس أمناء جامعة النجاح بنابلس       

، وجائزة الزيتونـة الفـضية مـن        1983على العديد من اجلوائز الشعرية العربية والعاملية  منها جائزة رابطة الكتاب األردنيني              
، وجائزة سالرينو للـشعر مـن إيطاليـا،    1987يطاليا، وجائزة درع الريادة الشعرية من ـ األردن، وجائزة سلطان العويس  إ

و قد مر نتاجها الشعري بثالث مراحـل        .. 1994ووسام فلسطني وجائزة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري           
  « ومرحلة التحـول إىل البيـت احلـر يف ديـواين      » 1952وحدي مع األيام  « :ديوان : مرحلة الرومانسية وميثلها : هي 

 » 1967  أمام الباب املغـــلق «ومرحلة تبين احلداثة الشعرية يف دواوين   » 1960 أعطنا حبا « و » 1957وجدا 
  .  » 1989  متوز والشيء اآلخر  « و »  1973  على قمة الدنيا وحيدا « و » 1969  الليل والفرسان «و 
للماجـستري  (وقد صدرت عن الشاعرة  تسع دراسـات أكادمييـة           ). مذكرات (»  رحلة صعبة، رحلة جبلية       «:  وهلا نثرا    -

يف عدد من اجلامعات العربية واألجنبية، كما كتبت عنها دراسات متفرقة يف الصحف واالت العربية، إىل جانـب                  ) والدكتوراه
جملة أقـالم العـدد   ( لم، وخليل أبو اصبع، وبنت الشاطئ وروحية القليين، وهاين أبو غضيبكتابات أخرى لكل من إبراهيم الع

 .   )2000األول سنة 

  .  21 ص.  1984 فرباير ،  جملة الدوحة، جتربيت الشعرية بني القدمي واجلديد:  فدوى طوقان 1
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 دون غريهـا نظـرا   »الليل والفرسان  «  ومن هنا وقع انتقاء هذه اموعة الشعرية
لتجاوا اإلجيايب مع عناصر البنية اإليقاعية احلديثة اليت سبق التعرض إليها يف الفـصل              

 ، بتالئـه بـالتطبيق    وال ميكن أن يتضح هذا التجاوب بصورة جلية إال بعد ا           .  األول
  .  وأنسب ما ميكن االستهالل به هو البنية العروضية مبختلف عناصرها

لقد اهتم النقاد العرب مبسألة إمكانية جتاوب حبور شعرية  : املزاوجة املوسيقية ـ  1
)  1( وقد أورد حازم القرطاجين وأبـو هـالل العـسكري          ،  معينة مع أغراض حمددة   

 ، اولين الربط بني اإليقاع املـؤثر واملـضمون املعـاجل         كالما مسهبا يف هذا الشأن حم     
 ، وسعيا إىل إقرار بعض الدالالت احملددة املنسجمة أحيانا واملتناقضة أحيانـا أخـرى            

الوافر أكثر مـا    ((   و ،  كأن يكون الطويل مسايرا ملعاين احلماسة والفخر والوصف       
هذا الدرب الكثري من النقـاد       وقد سار يف     ،  )2))(جيود به النظم يف  الفخر واملراثي        

حتملنا على أن نرفض هـذه      ((  ولكن هذه النظرة إىل البحور الشعرية        ،  ) 3(احملدثني
 تلك اليت حتاول الربط بني البحـور الـشعرية          ،  اآلراء القدمية واحلديثة على السواء    

 ذلك أن اإلبداع بطبيعتـه      ،  )4))( وبني معاين وموضوعات شعرية بعينها       ،  املختلفة
 ومهما تكن موسوعية البحث واالسـتقراء   ،  تحرر ينفر من القيود والقواعد اجلاهزة     م

اليت قام ا هؤالء الباحثون واليت أفضت إىل هذه النتائج فإنه ال ميكن أن يكون الوزن                
 وإمنا ما حدث مـن  ،  وال أن يكون املوضوع حمددا للوزن، هو الذي حيدد املوضوع  

 مواكبتها لبعض األغراض أو املعاين ال يعدو كونـه          اطراد يف تطابق بعض البحور و     
 وال سيما إن تكلمنا     ،  تقاطعات تناصية فرضتها بعض التراكمات املترسبة يف الذاكرة       

 فالشاعر يعرض له املوقف فال يسعه إال أن يستدعي وبطريقة غري            ،  عن الشعر القدمي  
 ، مثاليا يف هذا الغـرض    واعية أو حىت بطريقة واعية وزن القصيدة اليت يعدها منوذجا           

                                                 
كتـاب  :  و أبـو هـالل العـسكري    .  270 – 255 ص، منهاج البلغاء وسراج األدبـاء   : حازم القرطاجين   :  ينظر   – 1

 ومـا   129ص. 1981 ،  1 ط ،   بـريوت  ،   دار الكتب العلميـة    ،   مفيد قميحة  .  د:  حتقيق   ،  )الكتابة والشعر   ( الصناعتني  
  بعدها

  .  71 ص.  1981 ، 4 ط،  بريوت،  دار الشروق، 1 ج، مقدمة اإللياذة:  سليمان البستاين – 2
 ، تاريخ الشعر العـــريب :  و جنيب البهبييت .  273 -  270 ،  الشعر اإلسالمي واألموي   يف: عبد القادر القط    :  ينظر   – 3
املرشد إىل فهـم أشـعار      :  و عبد اهللا اذوب      .  60 ص ،  التطور و التجديد يف الشعر األموي     :  و شوقي ضيف     .  146ص

  العرب وصناعتها
 ،  مـصر  ،   لوجنمان ،   الشركة املصرية العاملية للنشر    ،  لفنية واملوضوعية  قضاياه ا  ،  الشعر اجلاهلي :  إبراهيم عبد الرمحن حممد      – 4
  .  227 ص.  2000 ، 1ط
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ال أحد قادر على اإلفالت من تأثري القراءات اليت متارس تأثريها عليه لدى جتسيد              ((إذ  
اإلبداع األبيض الكامن يف نفسه على الطبيعة إىل إبداع أسود أو حقيقي حني خيرجه              

 ، )1)() وتبدو لنا هذه املسألة تناصية أكثر منها نفـسية           ،  إىل املتلقني ويبثه إليهم بثا    
 وإمنـا   ،   ليس مطلقا  – نفي جتاوب البحور الشعرية مع األغراض        –لكن هذا النفي    

املقصود به فيما سبق حتديدا هو وجوب جتنب هـذه األحكـام النظريـة املـسبقة                
 ولكـن   ،   إذ ليس بالضرورة أن حيسن الوصف ومتثيل العواطف بالسريع         ،  واجلاهزة

 واملهمة موكلـة    ،   فيه أي غرض آخر    حيسن فيه الوصف ومتثيل العواطف كما حيسن      
 وبدقـة   ،   وطبيعة التجربة اليت مير ا الشاعر      ،  إىل ما يفرضه الواقـع الشعري للنص     

أكثر فإن السؤال عن الغرض الذي يدل عليه بصورة نظرية سؤال ليس له أي قيمـة                
 أي داللة استمدها البحر الـسريع     :  ولكن السؤال الذي جيب أن يطرح هو         ،  نقدية
هذا النص ؟ وهل تفاعل مع تشكيلته الداللية ؟ وذا نكون قد استنطقنا الـنص               من  

 وابتعدنا به عن األحكام اجلاهزة اليت ينبذها النقد احلديث الذي يركـز             ،  عن حقيقته 
بنية لغوية مفتوحـة البدايـة      ((  باعتباره   ،   وينطلق منه مثلما يعود إليه     ،  على النص 

أن النقد احلديث تواىن عن مثل هذه األحكام كـذلك    وكما   .  )2))(ومغلقة النهاية   
 وازداد حتكمه يف أدواته الفنية جـراء        ،  فإن الشاعر احلديث تطورت رؤياه اإلبداعية     

 فصار ينظر إىل البحور احملـدودة       ،  املنعطفات اخلطرية اليت مر ا التشكيل املوسيقي      
ية الداللية للنص إضافة إىل     اليت يدور يف فلكها على أا وسائل هامة يف النهوض بالبن          

 وإحداث التفاعل الالزم بينهما من خالل التنويعات املتعـددة الـيت            ،  البنية اإليقاعية 
 ولعل أهم هذه التنويعات يف هذا اال املزاوجة املوسيقية          ،  سعى إليها الشاعر املعاصر   

لشكل  أو بني الشكل احلديث وا     ،  مبختلف أضرا سواء بني حبر شعـري وحبر آخر       
ذات ) 3(» الفـدائي واألرض     « وأول منوذج للمزج بني البحور قصيدة        ،  العمودي

  :املقاطع الثالثة من ديوان فدوى طوقان 
  )مدار الضياع : (املقطع األول 

                                                 
  206ص. 2000 ،  اجلزائر، دار هومه للطباعة والنشر، األدب اجلزائري القدمي: لك مرتاض ا عبد امل- 1
ـ   ،   من البنيوية إىل التـشرحيية     ،   اخلطيئة والتكفري  ،   عبد اهللا الغذامي   – 2 ـ   دار س .   1993،    3صباح،  الكويـت،  ط     عاد ال
  .90ص
  .  510 – 504ص ، الديوان:  فدوى طوقان - 3
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   ؟بتكْا أَاذَ مبتكْ أَي كَسِلجأَ
ما جدقَى الْو؟ِلو   
ا أَيِلهي يِدلَا بي يا شيِبع  ..  
ا أَمقَحأَنْ أَر ِلجكَس كْ أَيتب !   
   مويا الْذَي هِف
أَلْه ي أَِمحِلكَالْي ِبِلهم؟ه   
أُلْه ذُِقنِلكَالْي ِبِدلَ بم؟ه   
   موي الْاِتمِلكَ الْلُّكُ
   رِهز يو أَقوِرا ي لَحلِْم
  .  لْيا اللَّذَي هِف

(  وفق مسار زمين يتحدد بأفعال ثالثة هـي          يتحرك التشكيل الداليل يف املقطع األول     
 وهذا االستهالل بأفعـال يف      ،  مرتبطة يف داللتها باحلاضر    ) أكتب   ،   أكتب ،  أجلس

 وهي املسؤولة مـع عناصـر       ،  بداية القصيدة يشي حبركة انفعالية سارية يف جسدها       
ـ          ،  أخرى على تأسيس إيقاعها    دائي  هذه احلركة اليت قوامها التوتر احلاد يف نفس الف

 وبني سخطه علـى     ،  بني تصميمه على الكتابة وإعراضه عنها حبجة انعدام جدواها        
 وال تنتهي هذه احلركة إال يف املقطع الثاين         ،  الكلمة اليت ال تنقذ البلد من سطوة الليل       

إيقاعه كي ينهض عليـه       ويأيت حبر اخلبب خبفته وسرعة     ،  حني يطبق الفدائي املفكرة   
 حركته الداللية بتغرياا اليت تفاعلت مع هـذه احلركـة           املقطع عروضيا فيستوعب  
أو  ) 1(» كاخلنب  ب ب ـ  « سواء التغريات التقليدية ، تفاعال إجيابيا منقطع النظري

 وحينما يبلغ هـذا  .   » كاحلذف ـ ب ب   « أو املستحدثة ، » البتر  ـ ـ   «
  ضطراب التوتر أقصاه خترج احلركة العروضية إىل أقصى ما فيها من اال

  : ويبدو ذلك يف 
  هل أنقذ بلدي بالكلمة ؟

 قـذ   «فهذا الشعور بالضياع أخرج النص عن مساره اخلبيب فتوالت احلركـات يف             
 ولكن بالوقوف على الالم يف إطار اجلوازات الشعرية حنصل ، »بلدي ب ب ب ـ  

 واجلواز الشعري هو شكم لالنسياب االنفعايل الذي انثال » فعلن ب ب ـ  «على 
  .  يف ذهول لكي يعيده إىل جمراه اخلبيب الصحيح فال يكون الذهول مطلقا

                                                 
  ) سكون ، حركة( إىل املقطع املتوسط ) ـ (  وتشري العالمة ، )احلركة ( إىل املقطع القصري ) ب (  يشري احلرف – 1
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  )مدار الرضا : ( املقطع الثاين 
أَاٍضم ا أُنماه  
اٍضمم عاِقفَ الر   
  ي ِدِعومِل
اٍضرالِْن ع ِريِصم  
  ي ِقنع ِبٍةوددش مٍةرخص ِبهلُِمحأَ
  ي ِقلَطَنا من هنِمفَ
لُّكُو ا لَمدلُّ كُيالن بض  
الْوحبيثَِإالْ وارِعالْ وباده  
  ضرأَلْا ِلهِلجأَ ِلهلُذُبأَ
مها فَرا أَمعِمز ِكنا  ي  
  ضرأَا الْلَّ ِإاهمأُ
يي ِدلَا و!  
ي ِدِبا كَي!  
  حرفَ الْبِكو ماهمأُ
  دع بِتأْ يملَ
  يْءِج ينْ أَدا ب لَهنِكلَ
يحدطَو خالْاه مجد  
يي ِدلَا و!  
ا ي…  
   ـلَب قَتطْقَا سذَي ِإِنزحا تلَ:  -

م                الِْدِعو ووِلص.  
  .ةٌيقٌ شةٌيلَِوا طَِنبردفَ
وونَدم الِْدِعو ووِلصت رِمتى الْلَي عمى د  
سالَّلُاِحو الِْللي جهِمنيه  
نعبرهلَا عى مِلاِعشالد اْءم  
  حرفَا الْندع بيُءِج ينِكلَ
  حرفَا الْذَ هِهيِئِج منِم دا بلَ
  اْءطَعالْ وذُخأَى الْاوستيفَ

  ي ِدلَا وي: ـ 
  بهذِْا
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وعذَوتا ِبهاِهللاِمس فُالْ وانْقَر  
  انْسرفُ الْديى ستفَ الْنُاِز مانَكَ
  انْكَا وهاَءيِربِكا وهدج مانَكَ
اَءطَعِبكَا الْهأَلْ ِلريانْطَو  .  

ومع مطلع املقطع الثاين يبدأ ذلك الذهول باالندحار ملا يستنري قلب الفدائي بـوحي              
 وتبدأ حركة من نوع آخر تظهر يف أفعال مادية جاءت ردة فعـل لـذلك                ،  إالهي

يستثىن منها الغضب الذي ميكن أن يترجم هو اآلخر حبركة مادية هي             ،  الوحي اإلهلي 
 وقـرار االنطـالق إىل      ،   تال ذلك إغالق املفكرة    ،  اإلشعاع الذي توهج من العينني    

 وقـبالت   ،   مث حوار وجداين مع األم ساده الشعور بالواجب الوطين         ،  ساحة الفداء 
سريع بصورته اليت آل إليها مـع        ولقد استدعت هذه احلركات املادية حبر ال       ،  التوديع

 ذلك أن هذا البحر يمن      ،   فاستغرقها وتفاعل معها أميا تفاعل     ،  حركة الشعر اجلديد  
 فاعلن ـ  « إذ قليال ما نقع على  » مستفعلن ـ  ـ ب ـ    «عليه صبغة رجزية   

 والرجز من أكثر البحور الشعرية تـداوال يف القـصيدة    »ب ـ أو أحد متغرياا   
ة احلديثة وعليه انصب اهتمام املستشرقني ملا وجدوا فيه من التقارب بينه وبـني              العربي

 وهي أشهر األقدام يف العروض األورويب وتتكون من مقطع قـصري            ،  القدم اإليامبية 
 « يف حالة كونـه خمبونـا   وتقترب من الرجز، )1( » - ب ب «يليه مقطع طويل 
ـ  هؤالء على االحتفاء ذا البحر هو  ولعل ما محل أولئك و» ب ـ      متفعلن ب 

 ، قابليته ملسايرة تقلبات احلياة العصرية والتعقيدات اليت صارت إليها التجربة الـشعرية       
وبذلك كان السريع حبلته الرجزية مترمجا هلذه احلركة املادية يف املقطع الثاين جمـسدا              

 فمن جهة نلفي    ،  تميز ا  نظرا للمرونة اليت ي    ،  للحوار الدائر بني األم وولدها الفدائي     
 من جمال للـدائرة     » وفاعلن   ،   مستفعلن «هذا التنوع اإليقاعي مبا متنحه التفعيلتان         

 ووفرة االحتماالت اإليقاعية اليت متنحها هاتان التفعيلتان من         ،  الداللية اليت تتسع فيه   
  ، يف هـذا املقطـع     » مستفعلن   «جهة أخرى، فلم يغب احتمال للوحدة اإليقاعية          

  :ومما يعد نادرا من هذه االحتماالت ما جند يف هذا الشطر 
  فيتساوى األخذ والعطاء

                                                 
  .  70-68 ص، موسيقى الشعر العريب: شكري حممد عياد : ينظر  – 1
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 وهي تفعيلة تنبين على أربـع  » ب ب ب ـ   فعلنت« حنصل على » فيتسا «فمن 
 إال أن هلـذا التتـابع       ،   وهذا نادر يف الشعر العريب     ،  حركات متتالية يعقبها سكون   
ضحية وبذل الروح فداء لألرض الغالية يعادهلا يف         فالت ،  أساسا دالليا ال ميكن جتاوزه    
 وهذا التعادل والتساوي جسده تـوايل احلركـات         ،  قيمتها نيل احلرية واالستقالل   
 والالفت للنظر هو أن هذا التعادل الصويت يقابله تعادل          ،  املنتظمة املتعادلة زمنا وحيزا   

صوامت وكلها مفتوحة    هي   » فيتسا   « إذ كل احلـروف يف      ،  يف داللة اللفظة ذاا   
  .  وهو ما يتناسب تناسبا تاما مع مدلول اللفظة

  )مدار االنتقام : ( املقطع الثالث 
   اِتوب الراَءرو ) اسوبطُ( 
   اِتمِلكَي الْ ِفرتوت تانٌذََآ
وعينه اجِمر نها النوم   
   تم الصوِدد حاَءر ويحلراَ
تنِلدعت دِدمِفم ي الرباِتو  
لْتثُهلْ خفِسفَ النِعاِئ الض  
تكُرِفض اِئي داملَِةر وت  
لْا أَيفالْا ِبلَ هموت  
واحترقالن جالْم اِوهي ومرق  
عبرالر باِتو   
بقًرا مشلَِعتالص وت   
اِرزِإا الْعشعالْاع حيى  ـلَ ع  

الر                      باِتو  
   توما الْهرهقْ ين لٍَضري أَِف
  .  توما الْهرهقْ ينا لَدبأَ

ويف هذا املقطع األخري ختمد احلركة املادية وال يظهر منها إال مشهد بطويل يطالعنـا               
لي ذلك حركة    ت ،  مث يتهاوى شهيدا  ) املوت(فيه الفدائي مهلال مرحبا بضيفه الكرمي       

 ، ) وزارعا   ،  مشتعل( وامسا الفاعل   )  ويقهر   ،  مرق(جمازية خيالية ينهض ا الفعالن      
 بني انفعال أهل طوبـاس وحريـم        ،  أما ما عدا ذلك فكل املقطع توترات انفعالية       

 وهكذا يعود النص إىل واقعـه املـشحون بـاحلس           ،  وغضبهم الدفني وراء الصمت   
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 ولعل التفعيلة اليت متثل بؤرة التـوتر        ،   اخلبب لتتوىل جتسيده    وتعود تفعيلة  ،  االنفعايل
  : واليت نلفيها يف هذا احليز امللتهب انفعاال» فاعل ـ ب ب «داخل هذا املقطع هي 

تنِلدعت دِدمِفم ي الرباِتو  
لْتثُهلْ خفِسفَ النئِعِا الض  
تكُرِفض اِئي دالِْةر موت  
واحترقالن جالْم اِوهي ومرق  

فليس من حمض الصدفة أن تنبين هذه األشطر املتعاقبة وفق هذه البنية املتناظرة أفقيـا               
 ، » فاعل   « فعلى املستوى األفقي جندها مستهلة مجيعا بالوحدة اإليقاعية          ،  وعموديا

 عنـد   وعلى املستوى العمودي جندها أفعاال مشحونة بالتوتر املتصاعد الذي ينتـهي          
 وبقليل مـن الـتمعن      ،  االحتراق والذي يشكل دفقة إيقاعية تتموضع بشكل هرمي       

يتجلى مدى تداخل البنية اإليقاعية مع البنية الداللية يف تشكيل شعرية هذا اجلزء من              
  كعنصر مستحدث يف     » فاعل   « ومن هنا تأيت قيمة هذه الوحدة اإليقاعية         ،  املقطع

 ومل يكـن    ،  ورة إيقاعية بني نقاد احلداثة وشعرائها      أحدث ث  ،  بنية اخلبب العروضية  
 مث رواجه إال لقدرته الفائقة علـى اسـتيعاب هـم            ،  استحداثه يف اية األربعينيات   

 وهو ذاته الدور الذي ض بـه يف         ،   واستغراق عبء جتربته املعقدة    ،  الشاعر املعاصر 
لتها املتمثلة يف توسع دائرة     والسري بدال )  تركض   ،   تلهث ،  تندلع( بنية األفعال التالية    

  .  الغضب من خالهلا إىل مرحلة االحتراق
         وبنظرة مشولية لعالقات بىن النص اإليقاعية والداللية فيما بينها جند أن حركة            

عـامل  :  تظهر يف عاملني خمتلفني اختالفا كامال مها         ،  أوسع وأكرب يتمايل ا جسده    
 وعامل احلياة املادية مبا فيهـا مـن داب          ،  االا املتباينة النفس البشرية بتناقضاا وانفع   

 بامتداداا اإليقاعية عـامل     » فعلن   « ولقد ساير اخلبب ذو التفعيلة الصافية        ،  وجامد
 ،  وهنا يتجلى التطابق بني اخلبب وعـامل الـنفس         ،  النفس البشرية بانفعاالا املتنوعة   

 للخبب تغرياته اليت تطـرأ      ،  من التفرع  وكالمها يتفرع ألوانا     ،  فكالمها موحد صاف  
  .   ولعامل النفس انفعاالته وعواطفه وتقلباته اليت ال حتصى» فعلن «على التفعيلة 

 ،  مـستفعلن  «ر املركبة مـن تفعيلـتني       ؤ وهو أحد الب   – كما قد ساير حبر السريع      
دائرتـه   عامل احلياة املادية ويف هذا التقاء بني حركة الـنص اإليقاعيـة و             - »فاعلن  
 – إذ يف الوقت الذي ينبين فيه حبر السريع على وحدتني إيقاعيتني خمتلفتني              ،  الداللية
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 يتمظهر عامل احلياة املادية بأوجهه املتناقضة من اإلنـسان          –وهو ذا املنظور متعدد     
 إىل احليوان وهذا تنوع     ،  ذي العقل واألهواء واإلرادات إىل  اجلماد امللقى يف أماكنه         

  .   بعدهال تنوع
 والتنـوع   ،    وذا ندرك مدى التعانق والتداخل بني التشكيل الداليل للنص الشعري         

ن هذه املزاوجة املوسيقية هي حماولة استدراك من القصيدة احلديثة          أ وك ،  اإليقاعي فيه 
    .  ملا فاا من مزايا اهلندمة اإليقاعية البارزة اليت كانت تتحلى ا القصيدة التقليدية

ـ 2  ، مهما تعددت الرؤى يف النظر إىل نظام القصيدة العربية :الترخيص العروضي  
 واملتعلقـة   ،  ومهما ازدمحت الساحة النقدية بالنظريات الوافدة من لـدن الغـربيني          

 فإن هنالك حقيقة ثابتة يف طبيعة       ،  بالبدائل اجلذرية املقدمة للنيابة عن عروض اخلليل      
 وهذا  ،  هذه اللغة ال ميكن أن تقوم إال على نظام التفعيلة         اللغة العربية ذاا مفادها أن      

ال يعين حبال من األحوال دعوة إىل االنغالق والتقليل من شأن احملـاوالت اجلـادة               
 ولكن ليس من الضرورة أن تكون هـذه احملـاوالت           ،  لالستفادة من تلك النظريات   

جديدا إذا قلنا بأن الـشعر       وال نكون قدمنا     ،  ملغية ألكثر ثوابت هذه اللغة متييزا هلا      
 ،  وال ميكنه أن يكون و بصورة مطلقة كما يراد منه نظامـا نربيا            ،  العريب شعر كمي  

 وإذن  ،  فكل املشاريع اليت قدمت بديال جذريا لنظام اخلليل ظلت تراوح مواضـعها           
فال جيب النظر إىل هذه املسألة خارج حدود ما يفرضه الواقع اللغوي لكل لغة مـن                

 وتعتمـد الفرنـسية     ،   فاللغة اإلجنليزية واألملانية تقومان على نظام النرب       ،  عامللغات ال 
على اللغة العربية نظاما ليس من خصائصها وهي        نفرض   فلماذا   ،  على النظام املقطعي  

ترتكز أساسا على نظام التفعيلة ؟ هذه التفعيلة اليت تعترب الوحدة األساسية يف بناء كل               
 وعلى الرغم من أن القصيدة العربية احلديثة قـد مزقـت            ،  حبر من البحور الشعرية   

نظام التفعيلة هـو  ((  إلغاء التفعيلة ألن      من   وشيج  البحور الشعرية إال أا مل تتمكن       
النظام الذي تفرضه طبيعة هذه اللغة ومن مث كان اخلروج على نظام البيت مـشروعا               

  ولقـد حـاول    .  )1))(تفعيلة  ما دام النظام األساسي والضروري قائما وهو نظام ال        
 ويستثمر كل   ،  الشعر احلديث و أن يعزف على كل األوتار اإليقاعية املمكنة للتفعيلة          
 وتقليبها على   ،  طاقاا الكامنة فيها عن طريق نشرها يف مساحة القصيدة بكل حرية          

                                                 
  .  85 ص، الشعر العريب املعاصر: لدين إمساعيل  عز ا– 1
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 ال » اإلشـارة  «الكلمة ((  وكما أن ، وجوهها املمكنة تبعا للتشكيل الداليل للنص   
 وإمنا تتحدد قيمتها بعالقتها مع سواها تعارضا ومغايرة         ،  حتمل قيمة جوهرية يف ذاا    

 ففي داخل النص الشعري تأخذ حيويتها       ،  فإن التفعيلة ليس هلا أثر خارج دائرة البحر       
  .  )1))(ومتارس دورها املوسيقي وتأثريها النفسي 

ها ـخمتلف اإلمكانات اليت تتيح   ويتحدد هذا الدور املوسيقي بفعالية يف استثمار              
وهي ذه الطاقة أداة شعرية من أدوات الشاعر        ،  ة الزحاف والعلة  ـة بواسط ـالتفعيل

 لـن   « ويف قـصيدة     ،  احلديث اليت يستعني ا يف تشكيل مجاليات منجزه الشعري        
  :يتضح ذلك أجلى اتضاح ) 2(»أبكي 

ى أَلَعباِبوافَ يِحا أَا يي اِئب  
ي فَِفووضاِمطَى حالد ار   
بينالر ِمدو الشِكو  
فْقَوتلْقُ ولْ ِلتعينِني : يا عيني3( ن (  
  ِكبا نفَِق
اِللَطْى أَلَعم نر لُحفَوا  واتا وه  
تاِدني منب ناها الدار   
وتنعى منب ناها الدار   
لْقَ الْنَّأَوبم نا قًِحس  
لْقَ الْالَقَوب : ا فَملَعت   
   ؟ارا د ياميأَ الِْكِب
أَوياِطقَ الْنونَنه ان  
ولْهاَء جِكتب عدِيأْ النلْ ه   
اَءجأَِكت خبار   
ها كَنواان  
هنلَا حوام  
هنا رسوام  
ماِرشالْيع ي ِتَآ الِْدغ  
  وم هنيأَي وِتَآالْ وملْح الْنيأَفَ

                                                 
  .  106 ص .  1995 ،  اجلزائر،  ديوان املطبوعات اجلامعية، الشعرية العربية :  نور الدين السد – 1
  511، صالديوان:  فدوى طوقان – 2
  .   هكذا وردت يف الديوان بالنصب– 3
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أَوينه و ؟م  
لَومي ِطنقطَ حامالد ار  
لَومي ِطنقه نِساك ى ِغوِهاِبيوم  
وصِتمالص ِتمِهالْ وجانْر  

……………………………  
انَكَوه ناكج مالْع وِمبأَالْ وشباح   
  انْكَ واِنلسالِّ وِديالْ وِهجو الْيبِرغَ
يحِفوم ي حاِشوايه  
يمأُ دولَصِفه ايه  
ِمَآ الْانَكَوري اِه الن  
انَكَوانْكَ و …  
غَولْقَ الْصأَالْ ِببحانْز  

                       
  …ي اِئبِحأََ
مسحتالِْن ع وِنفُجض بةَابالد ـِعم   

الر                             اِدميه  
  انْميِإالْ وبح الْور نينيي عِف وماكُقَلْأَِل
  انْسنِإالْ ِبِضرأَالْ ِبمكُِب
   ـماكُقَلْ أَتئْي ِج انوي لَِلجاخوفَ
وِنفْجاِعي رشم ولْلُب   
ِبلْقَواِئي يسم ولْذُخ  
وا أَهنا هنِحا أَا ياِئبي هنا مكُعم  
  هرم جمكُن ِمسبقْأَِل
   ـنى ِمج الديحاِبصا م يذَخَآِل
زكُِتيطْ قَمره  
  ياِحبصِمِل
وا أَهنِحا أَا يياِئب  
  ي ِد يدم أَمكُِدى يلَِإ
ِعوندر كُوِسؤِقلْ أُمي هنيِسأْا ر  
أَوفَرعج  بِتهي مكُعلَ ِإمى الشِسم  
وا أَهنتكَم صخِجِةر اِلبا قُنوه  
  هرحا الْناِدلَ ِبِرهزكَ
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  ي ؟ِنقُحس يحرج الْفيكَفَ
كَويالْف أْيسي سي ؟ِنقُح  
كَويأَف مكُامأَم ي ؟ِكب  
ِميينا بعدا الْذَ هيلَِمو أَن يِكب  

                       
   ـزاو جِبع الشانُصي ِحاِئبِحأَ

  ِسمأَ الْةَوب                     كَ
وهبالش هرم نِفتضا واَءرالن هر  
   ـِبع الشانُصا ِحوا هيخِصأَ

ي               صلُهاِث وقالن همه  
وِلفْيِمت ِحن اِرصالن ِسحالْ وعتمه  
ويعدو نحوم ئِهـِفَرلَ عى الشِسم  
لِْتوكم اِكرفُ الْبراِنسلْ متمه  
تكُاِربهو يِهِدفْت  
ِموذَن الِْبو يِقِقعِم ون  
الِْمد مراِنجت يِهِقس  
ِموأَن اِئلَشهافًلَا ع  
ِفوفَ الْريِضيت يِهِطع  
وتِتهِحالْ ِبفالْاِنص حر : عدوا ـا ي  

  ِبع الشانَص            ِح      
  قريبالْ وزم الرتنأَفَ
ونحنو اَءرفَ الْكلَيق  
لَوني رتِفد ا الْينمدالْ ولَغنُاي  

الْ                وغضب  
لَوني ندي الْ ِفاحمياِند  
  بعا التناِهب ِجقوفَ
لَونن رتلَاح نن رتاح  
حتطْى نرأَ الْدشباح  
ِغالْورانَبلْالظُّ ومه  

                       
  يِتوخا ِإى يج الديحاِبصي ماِئبِحأَ
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  حرجي الْ                         ِف
وا ِسيالْر ِمخِةريذَا ِب يقَ الْارمح  
يمهوت َا ِلنيِطعيان  
ويِطعيا ن  
ويِطعيان  
ى طُلَعكُاِتقَرأَم يِضم  
وأزركُلَثْ ِمعقَم ي ِفِمديِنطَي و  
ي أَِفويِضر  
أَوزركُلَثَْ ِمعمع يني  
  .  ِسمالشى ون السِبري دِف
ها يستهل املقطع األول استهالال تناصيا حييلنا إىل القصيدة العربية العتيقة يف مقدمت              

الطللية خمتصرا مخسة عشر قرنا لينيخ بنا يف سقط اللوى تارة وعلى أطالل مية تـارة                
أخرى مع شيء من التشويش البسيط لكن هذه احلركة التناصية هادفة إىل اسـتفراغ              
    ، ما يف املخزون الشعري القدمي من بكاء وحنني وشفقة وحتسر وحـزن واغتـراب             

 وذلـك   ،  عدما داست نضارا األقدام اهلمجية    اخلراب خرساء ال جتيب ب    ) يافا(فـ  
 وهـذه البكائيـة     ،  باعث للحس املأساوي الذي غص به قلب املتكلم يف القصيدة         

 «املشحونة باالنفعاالت هي ما يفسر االستهالل بتفعيالت زاحفة  زحاف العـصب    
 ،  يف الوقت الذي بنيت فيه القصيدة على تفعيالت حبر الـوافر »مفاعيلن ـ ـ ـ    

 يف دخول الزحاف على أربع وأربعني وحدة إيقاعيـة مـن            – أيضا   – السبب   وهي
 أي  ،   وستني تفعيلة يف املقطع ومل يرد منها صحيحا إال تسع عـشرة            ،  جنس واحد 

 .   صـحيحة  % 27 وحـوايل    ،   تفعيالت زاحفة يف املقطع    %72بنسبة ما يزيد عن   
 جتسيدا بينا مبا يتـيح      وزحاف العصب الذي يطرأ على حبر الوافر جيسد تلك البكائية         

  » مفاعيلن «للوحدة اإليقاعية  
من استقطاب حروف املد اليت تركن إليها االنفعاالت من ذلك ياء املتكلم وألف املد              

اللتان أوحتا باحلميمية بني املنادي واملنادى،      ) أحبائي  ( يف املقطع السابق هلا يف لفظة       
  .  ملا كانت هذه اللفظة اللطيفةولوال الفضاء الذي أتاحته التفعيلة الزاحفة 

 وخيف أوارها ألن مـن      ،      ولكن الشحنة االنفعالية تنكسر حدا يف املقطع الثاين       
كان يبكي مسح دموعه وراح يرحب بأحبائه الثوار وقرر االنضمام إليهم وأال يعود             
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 %59 الزحاف تتراجع إىل حوايل       نسبة  وهذا اهلدوء وتراجع التوتر جعل     ،  إىل البكاء 
 وصحة التفعيالت تتناسـب يف هـذا   ، %19ونسبة التفعيالت الصحيحة ترتفع إىل  

 مفـاعلنت ب ـ ب ب   «املقطع مع حالة السكينة واهلدوء ألن املقاطع القصرية يف  
االسترسال بعيدا عن عرقلة حروف املد أو       و   هي أقرب يف نطقها إىل االنطالق        »ـ  

  .  الشدة أو اإلدغام
 ، %71اف يف املقطع  الثالث إىل الصعود مرة أخـرى تبلـغ             لكن تعود نسبة الزح   

 وهذه اهلزة اإليقاعية هي جتاوب مباشر       ،  %28وبط نسبة التفعيالت الصحيحة إىل      
مع البنية الداللية اليت استيقظت داخلها موجة من التوتر سببه حركة اهليجـان الـيت               

  .  س الثوارصاحبت ثورة الشعب املنتفض وحالة الغليان والغضب يف نفو
      وما إن ننتقل إىل املقطع األخري حىت نواجه بركون القصيدة إىل جو آخر مـن               

 وتضيق الدائرة الدالليـة لتقتـصر       ،  املناجاة واألمل بعيدا عن شحنة التوتر واالنفعال      
 لذلك نالحظ صعودا أقصى     ،  على بعض التفعيالت ألمان يف نفس املتكلم يف القصيد        

 %52واخنفاضا يف الوحدات الزاحفة إىل       % 47 الصحيحة بنسبة    للوحدات اإليقاعية 
    .  وهو فارق بني النسبتني مل جند مثيال له يف املقاطع السابقة

    ولو تفحصنا توزيع الزحاف على مساحة القصيدة مبقاطعها األربعـة لرأينـا أن             
بكائيـة   تلبية لـضغط ال    %72ند املقطع األول بنسبة تتجاوز      حركته تبلغ أقصاها ع   

 يف املقطع الثاين نظرا لتراجع حـدة        %52 وتنخفض إىل    ،   على جسد املقطع   الطاغية
 وتنحدر  ،   ألن شدة التوتر االنفعايل قد زادت      %71 مث ترتفع من جديد إىل       ،  التوتر

 بسبب استنفاد النص لطاقتـه      %52يف املقطع األخري إىل أدىن مستوى هلا لتصل إىل          
 إىل نتيجة مفادها أن الترخيص العروضي يف النص الشعري          االنفعالية مما جيعلنا خنلص   

 وخزان يـستوعب كـل      ،   لقياس شدة التوتر يف القصيدة     » ترممتر   «هو عبارة عن    
 كما أنه يسعى إىل خلق نوع من التوازن بـني تعقـد             ،  إشكاالت التجربة الشعرية  
مـن جهـة     ومرونة الوحدات اإليقاعية ملا يناسب ذلك        ،  التجربة الشعرية من جهة   

  .  أخرى
 وإجالء كيفية توزيع التفعيالت     ،   ولتوضيح نسبة الترخيصات العروضية يف القصيدة     

  :الزاحفة والصحيحة فيها ندرج اجلدول اآليت 



 

 73 

  اموع  الوحدة الصحيحة  الوحدة الزاحفة   املقطع

  61  17  44  األول

  100  27.86    72.13  النسبة املئوية
  52  21  31  الثاين

  100  40.38  59.61  ئويةالنسبة امل
  52  15 37  الثالث

  100  28.84  71.15  النسبة املئوية
  21  10  11  الرابع

  100  47.61  52.38  النسبة املئوية
  86  63  123  اموع

  100  33.87  66.12  النسبة اإلمجالية

  
جيسد هذا اجلدول مدى التعالق بني البنية اإليقاعية والبنية الداللية من خالل االطـراد    
القائم بني التفعيالت الزاحفة والتفعيالت الصحيحة من جهة والتوتر احلادث يف نفس            
املتكلم يف القصيدة واهلدوء يف نفسه من جهة أخرى تبدو هـذه التفـاعالت بـني                

  :املستويني من خالل املالحظات اآلتية 
 37( والثالـث   )  وحدة   44(ـ كثرة الوحدات اإليقاعية الزاحفة يف املقطع األول         

هي استجابة  )  وحدة   11(والرابع  )  وحدة   31( وقلتها يف املقطع الثــاين     ) وحدة  
مباشرة ملا حيدث من انفعاالت يف نفس املتكلم حيث زادت حدا يف املقطـع األول               

 لـذلك يعتـرب الزحـاف يف كثرتـه          .   وخفت يف املقطع الثاين والرابع     ،  والثالث
  .   النصلقياس االنفعال يف)  ترممتر ( وقلتــه 

يعـين   ) 10(والرابـع   )  تفعيلة   21(ـ  كثرة التفعيالت الصحيحة يف املقطع الثاين         
 وهذا يدل كما يرتبط يف الوقت نفـسه         ،  مـسيادة اهلدوء والسكينة يف نفس املتكل     

نوعا من   مثلما ينظر إليها الشكالنيون الروس بوصفــها        ،  مبفهوم العملية اإلبداعية  
انتـهاك  ((  أو كما يراها جاكوبـسون        ،  بدع يف حق اللغة   العنف الذي ميارسه امل   

فالتعبري عن االنفعال ـ وهو حدث غري عـادي ـ    ) 1))(متعمد لسنن اللغة العادية 

                                                 
1
 R.Jackobson : essais de linguistique generale ,Edition de Minuit ,Paris ,1963.p167.  -  
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 كما أن التعـبري عـن       ،  ةـ زاحف ايتطلب انتهاكا لطبيعة الوحدة اإليقاعية باستعماهل     
   .  التجربة الشعورية عادية يقتضي تفعيالت صحيحة

ا من هذا اجلدول الذي أدرجت فيه حركة الوحدات اإليقاعية يف النص مع             و انطالق 
نسبتها نستطيع أن نرسم خمطط بيانيا لنسبة التوتر االنفعايل يف القصيدة املتجـسدة يف          

  .  ارتفاع كم الوحدات الزاحفة واخنفاضها
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املقاطـــع

خمطط هرمي لتوضيح نسبة الزحاف يف قصيدو ( لن أبكي )

  
هذا الديوان إىل بعض التوزيع املنـتظم  خيضع التدوير يف قصائد  :بنية التدوير ـ  3

 إذ ال جند يف     ،   والذي يقتصر على نوع واحد من أنواع التدوير        –  أحيانا    -الشحيح  
قصائده ما تشكل مجلة شعرية طويلة أو حىت التدوير الذي يستغرق مقطعا كامال يف              

كثر حتكمـا  القصائد على الرغم من أن هاتني التقنيتني األخريتني تعتربان الوسيلتني األ    
 أما ما ينتشر يف قصائد هذا الديوان فهـو مـا ميكـن              ،  يف القصيدة العربية احلديثة   

ـ   واملقصود به أن أسطر اجلملة الـشعرية الواحـدة          » التدوير اجلملي    «تسميتـه ب
 وتلتقي يف ايتها الوقفة العروضية بالوقفـة        ،  يصب بعضها يف بعض بواسطة التدوير     

 فتصبح القصيدة جمموعـة     ،   وهكذا …ة شعرية جديدة مدورة      مث تبدأ مجل   ،  الداللية
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 وإمنا  ،   لكن ذلك قد ال ينسحب على كل مجل القصيدة         ،  من اجلمل الشعرية املدورة   
  .  )1(يكون بعضها مدورا وبعضها غري مدور حسب الضرورات الداللية والفنية
ين قصيدة من        ولقد طغى التدوير اجلملي على قصائد الديوان حبيث استغرق عشر         

 ،  من القصائد املـدورة    %91 أي بنسبة    ،  جنس اثنتني وعشرين يتكون منها الديوان     
  : وميكن دراستها من خالل املسوغات اليت محلت اجلملة الشعرية على التدوير وهي 

 ، إن اجلملة املدورة قد تشكل حمرق الداللـة يف القـصيدة           : املسوغ الداليل ـ  ) أ  
 الدال  « كما قد تدور القصيدة عند       ،  إيقاعيا بواسطة التدوير  لذلك ال بد من متيزها      

 أو الكلمة املفتاح اليت ينبين عليها النص قصد إبرازها ولفت اهتمام            ،   فيها »املركزي  
 ومن هـذا    ،   وقد يكون ألسباب داللية أخرى تتحدد بسياق الكالم        ،  القارئ إليها 

  :) 2(» إىل صديق غريب  «التدوير ما جاء يف قصيدة 
   ـنََآ الْرِطما ت لَةَميِزه الْ انَّولَ

  ي اِدلَ ِبضر              أَ
  .  ارع وٍيز ِخةَارجِح

فالدائرة الداللية تدور رحاها حول اهلزمية النكراء اليت طبعت وصمة عار يف جـبني              
ـ              ،  الوطن ة  وقد وقع التدوير يف وسط اجلملة الشعرية عند اية الـشطر األول وبداي

فعولن ب ـ  (  بعد ثالث وحدات إيقاعية صحيحة من حبر املتقارب ، الشطر الثاين
 ويتضمن الشطر األول الدافع إىل ، )فعول ب ـ ب ( تتوسطها وحدة مقبوضة ) ـ 

 وهي مركب   » أرض بالدي    « أما الشطر الثاين فيتضمن      ،  العار واخلزي وهو اهلزمية   
ن ال بد من تدويره لفصله إيقاعيا عـن         داليل قريب من النفس عزيز عليها لذلك كا       

 ومن مثة إبعاده عنها من جهة وجعل اهتمام املتلقي من جهة أخرى ينـصب               ،  اهلزمية
  .   بتموضعها منفردة يف سطر وحدها،  ألا مميزة إيقاعيا » أرض بالدي «على 

   ) :3(» الفدائي واألرض  «ومن النماذج اليت نلفي فيها مسوغا دالليا قصيدة  
   لَب قَتطْقَا سذَي ِإِنزحا تلَ
مالِْدِعو وولْص  
   ةٌيِق شةٌيلَِو طَدربنافَ
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 ولقـد   ،  فهنا فدائي يطلب من والدته أن ال حتزن قبل النصر ألن الطريق طويل شاق             
وقع التدوير يف اية اجلملة الشعرية األوىل مسبوقا بتفعيلتني رجزيتني أوالمها صحيحة            

ـ «  وتدور اجلملـة  ، » متفعلن ب ـ ب ـ   « والثانية ، » ـ ب ـ    مستفعلن 
 ،  قصد متييز هذه الكلمة ملا هلا من وقع عذب على الـنفس            » موعد الوصول      «عند  

فتأجيلها إيقاعيا بواسطة التدوير يفسح أمام القارئ جمال التلذذ واالسـتمتاع ولـن             
اليت تنهض على   ) 1(»زه     مح « ويف قصيدة    ،  يتأتى ذلك إال بفصلها عن اجلملة األم      

نظفر جبملة من املسوغات الدالليـة يف  ) فاعالتن ـ ب ـ ـ    ( تفعيالت حبر الرمل 
  :املقاطع اآلتية 

أَ الِْهِذهرِت الَّضي تِصحدا ـه  
ن الْار ِرجميه  

………….  
دأَ الِْتاريلَام لْأَ مـ ِقت   
  ي م عِنابا ِبيهِف
   ـِراي الداِشوح دنج الْقوطَ
فْأَالْوعلَى توت  .  

فاعالتن ـ  (       يسبق التدوير يف كل هذه املقاطع بوحدتني إيقاعيتني صحيحتني 
 كما ، يف املقطع األخري) فعالتن ب ب ـ ـ   ( وترد إحدامها خمبونـة ) ب ـ ـ   

  يقع التدوير على تفعيالت وال يقع التدوير عـــلى 
 وهذا االنتظام شبه املهندس يف التوزيـع يقابلـه          ،  ال يف هذا املقطع   تفعيالت خمبونة إ  

 فاألرض حتصدها   ،   إذ مدارات الداللة يف كل املقاطع سلبية       ،  انتظام يف الواقع الداليل   
إىل أن التدوير يقـع علـى         إضافة ،   والدار حماصرة  ،   وابن العم مفقود   ،  نار اجلرمية 

حماولة إحداث حركة صـراع بـني القـوتني         الدوال احملورية يف القصيدة من خالل       
فالدال األول ميثل التيار الثوري     )  األفعى ≠ابن عمي   (املتضادتني يف أدائهما الفعـلي     
 وهذا التضاد بني حموري الداللة يف القصيدة دفـع          ،  والدال الثاين ميثل احملتل الغاشم    

 االسـتدارات  حركتها إىل سرعة أكرب وفعالية أشد مما يستدعي أكرب قدر ممكن مـن      
    .  التدويرية اليت تدعم فعاليات احلركة واستمراريتها
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ويكون التدوير يف هذا املوضع وفق مسوغ أسلويب تبعا          : املسوغ األسلويب ـ  ) ب  
 أو من الـذات إىل      ،   أو من اآلخر إىل الذات     ،  لوجهة اخلطاب من الذات إىل اآلخر     

 ومنـه  ، قابلها تدوير فيميزها إيقاعيا والنقلة األسلوبية من وجهة إىل وجهة ي       ،  الذات
  ) :1(» إىل الوجه الذي ضاع يف التيه  «التدوير الذي وقع يف قصيدة 

صوأَ الْراِملَحالْ وحبش بح  
اِئضعلَيِهِصقْ ي لُيالت ِهيع ـن   
عِنييِبلْقَي و  .  
  ي ِبلْ قَِةَآري ِم ِفتقْد حو لَتنأَ
   رقَا ميه ِفدِج تملَ
   ـلُي اللَّهمشي هِذ الَِّهجوى الْوِسِل
ييِبلْ قَلَّي كُطِّغ  .  

تتضمن تدويرين يقع    ) 4/ 17(فهذه املقطوعة اليت تطغى عليها التفعيالت الصحيحة        
 ويقع الثاين يف اية اجلملة الـشعرية        ،  األول يف اية اجلملة الشعرية القصرية األوىل      

 واخلطاب موجه إىل شخص يفترض أنه احلبيب لوال احلس الـوطين املفـرط           ،الثانية
 لكن فجأة نلحظ أن وجهة اخلطاب انتقلت إىل الذات يف مركـزي             ،  لدى الشاعرة 
 وفيهما ينبين مدار التـدوير  ، » يغطي كل قليب  « و  » عيين وقليب  «التدويـر  

 أوىل مـن  »ـ الـذات    الـذات   «على ياء املتكلم مما يدل على أن اخلطــاب 
 ألن املتكلم جيد أسفا وحسرة كبريين على ضـياع  » الذات ـ اآلخر   «اخلطاب 

  .   فكان البد أن يستجيب التميز اإليقاعي للتميز األسلويب، احلب واألحالم واآلمال
ومن مناذج املسوغات األسلوبية اليت محلت القصيد على التدوير ما ورد يف قـصيدة               

  ) :  2(  »سيــح يف عيده إىل السيد امل«
   ـديا س يثَاِرو الْونَامركَ الْلَتقَ

اغْ              وتصكَوا الْبرم  .  
تكتمـل فيهمـا   ) فعلن ب ب ـ  ( هذا املقطع هو مجلتان شعريتان من حبر اخلبب 

  حيث تنقسم التفعيلة قسمني ختـتم اجلملـة        ،  الوقفة الداللية دون الوقفة العروضية    
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لتبدأ اجلملـة الثانيـة بـاملقطع       ) فعـ ب ب    = يد  ( األوىل مبقطعني قصريين منها     
 ،  ومها مجلتان يهيمن عليهما اخلطاب السردي، )لن ـ  = واغْـ (  املتوسط اآلخر 

لكن اجلملة األوىل تنتهي بنداء وهو ما نقل وجهة اخلطاب يف مطلع اجلملـة الثانيـة                
 وال يستمر األمر كذلك إذ يعود اخلطـاب يف  ، » الذات ـ اآلخر  «من السرد إىل 

أشاعت مناخا مـن    ) أ ب أ    (  وهذه النقلة األسلوبية     ،  مطلع اجلملة الثانية إىل السرد    
سرعة حركة الفعل الشعري مل يكن باإلمكان استيعاا مباشرة إال بتـدوير جزئـي              

  .  حافظ على إعادة االنسيابية إىل اإليقاع
بعدما قضت القصيدة احلديثة على الترسيمة التقليديـة         : املسوغ اإليقاعي ـ  ) جـ  

لبنية البيت الشعري ذي الشطرين املتعادلني وقعت يف حتد أمام امتداد من الكلمـات              
 فكان التدوير الوسيلة األجنع للحـد       ،  املسترسلة الطول مل يتوفر مسوغ مقنع إليقافه      

 ،  وكسر حدة اإليقاع املمتـد      ،من الطول املطلق يف اجلمل الشعرية الطويلة والقصرية       
 «ومن النماذج الواردة يف الديوان عن املسوغات اإليقاعية للتدوير ما جاء يف قصيدة              

  ) :1(»الطوفان والشجرة 
وسي الطَِّتأْيير  
   ريي الطَِّتأْي سدا بلَ

             سي الطَِّتأْيير   
                                 سي الطَِّتأْيير  

فعلن ( أربع منها خمبونة    : يتكون هذا املقطع من تسع وحدات إيقاعية من حبر اخلبب           
وقد وقع التدوير مرتني على التفعيلـة  ) فعلن ـ ـ   ( ومخس مبتـورة ) ب ب ـ  
 و لكون املقطع ينهض إيقاعيا على عنـصر التكـرار   ، )فعلن ب ب ـ   (املخبونة 

املوسيقي كله فقد شاع فيه حدة إيقاعيـة ال سـبيل إىل            الذي يكاد يستأثر باجلانب     
 ونقل املقطع من الرتابـة  ، التخلص منها إال عن طريق التدوير الذي كسر هذه احلدة     

  .  اإليقاعية إىل الضغط الداليل الذي فرضه عنصر التكرار من جهة أخرى
  :نقع على تدوير مشابه ) 2(» مدينيت احلزينة «ويف قصيدة  

  ي ِتينِدي م ِفتملصاَ
                                                 

  .  489ص،  ا����ان: �وى ����ن �–  1
  .  482 ص،   نفسه– 2



 

 79 

   ضاِب راِلبِجالْ كَتملصاَ
   ـعاِج فَتم الص، ضاِم غَلُياللَّكَ
محلٌم  
  .  هميِزهالْ وِتوم الِْةأَطْوِب

تتحرك إيقاعية هذا املقطع ضمن دائرة حبر السريع خبمس وحدات إيقاعية صـحيحة             
 وخيتم بواحدة ، ) ـ ب ـ   متفعلن ب(  وأربع خمبونة ، )مستفعلن ـ ـ ب ـ    (

ويقع التدوير الوحيد يف القصيدة كلها يف اية الشطر ) فعولن ب ـ ـ   ( صحيحة 
علن (  و، عند ايته) متف ب ـ  ( الثالث من هذا املقطع بتوزيع جسد التفعيلة بني

 واملالحظ أن املقطع يسري وفق تـصاعد إيقـاعي   ، عند بداية الشطر الرابع) ب ـ  
اليت وردت كلها على صيغة اسـم       )  الصمت  ( د يف أخبار املبتــدأ     داليل يتجس 

 فإضافة إىل التطور احلاصل يف وتريته الدالليـة         ،  ) فاجع   ،   غامض ،  رابض( الفاعل  
من اهلدوء إىل االنفجار هناك تناظر صويت متعاقب فكان ال بد من كسر وتريته ذات               

  .  الذي يتنفس املتلقي عنده الصعداء ) حممل( املدارين الداليل والصويت باسم املفعول 
تتوزع حركة القصائد يف الديوان على ستة حبور شـعرية          : ـ املسوغ العروضي    ) د  

 توزعت نسبة التدوير    ،   املتقارب ،   الرمل ،   الوافر ،   اخلبب ،   الكامل ،  السريع: هي  
ـ          ،  فيها بانتظام ملفت لالنتباه    ى حبـر    إذ على الرغم من أن أكثر القصائد كتبت عل

السريع إال أن التدوير ال يتواجد يف القصيدة من هذه القصائد إال مرة أو مرتني على                
 ففي مخس قصائد مل حيضر التدوير أكثر من مرة واحدة يف القصيدة الواحدة              ،  األكثر
اين  ويف أخرى مث   ،   بينما جنده يف قصيدة واحدة من حبر الرمل أربع عشرة مرة           ،  منها
 ويف اجلدول اآليت نستطيع أن نلمح هـذه الفـوارق           ،  بع مرات  ويف ثالثة س   ،  مرات
  :جبالء 

  

  النسبة  األبيات املدورة  عدد القصائد  البحور املستغلة
  14.66  11  08  السريع
  5.33  04  02  املتقارب
  14.66  11  03  اخلبب
  9.33  07  03  الوافر
  44.44  32  04  الرمل
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  13.33  10  02  الكامل

  100  75  22  اموع

  :تج من هذا اجلدول جمموعة من املالحظات ميكن إثباا كما يلي نستن
ـ على الرغم من أن الشاعرة متيل إىل التعامل مع حبر السريع فهو يستأثر يف الديوان                

 ففي مثاين قصائد مل ميـس     ،  بأكرب عدد من القصائد إال أن نسبة التدوير فيه منخفضة         
 أن  –كما يظهر مـن اجلـدول       –ا   والسبب يف هذ   ،  التدوير إال إحدى عشر شطرا    

   بينما يف البحور الصافية جند النسبة مرتفعة يكفي دليال ، السريع من البحور املركبة
  
  

 ، على ذلك حبر الرمل الذي بنيت عليه أربع قصائد دور فيها اثنتان وثالثون شـطرا              
  .  والكامل به عشرة أشطر مدورة يف قصيدتني

 ففي اثنني وعشرين قصيدة يضمها الديوان ال        ،  التدويرـ الشاعرة ال متيل كثريا إىل       
نلفي إال مخسة وسبعني شطرا مدورا علما بأن عدد األشطر يف الديوان يقترب مـن               

ميثل مرحلة نـضج    ) الليل والفرسان   (  وعلى الرغم من أن الديوان املدروس        ،  األلف
 يف  ه لكن ال جند    وأنتج يف مرحلة التحقت فيها الشاعرة مبوكب الشعر احلديث         ،  فين

 ولعل الـشاعرة يف     ،  االحتفاء بالتدوير كما جنده يف دواوين أصحاب الشعر احلديث        
  .  ذلك أن تكون متأثرة بنازك املالئكة اليت ترفض التدوير

ـ ميكن رد كثرة استعمال التدوير يف حبر الرمل إىل حدة اإليقاع اليت يتميز ا هـذا                 
بتكرارها املطرد  ) فاعالتن  (  اليت تتضمنها تفعيلة      فالنغمة ،  البحر دون بقية البحـور   

ختلق رتابة مملة لدى املتلقي وهو السبب الذي أجلأ الشاعرة إىل التـدوير سـعيا وراء     
 .  كسر هذه الرتابة واحلدة

ولزيادة استيعاب نسبة التدوير يف هذه القصيدة نلجأ إىل هذا املخطط اهلرمي كـي               
 حيث متثل ذروة اهلرم نسبة التـدوير يف         ،  ه يف اجلدول  نستبني بدقة أكثر ما غفلنا عن     

  :حبر الرمل 
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 ذلك أن   )1(مل حيظ النرب يف الدراسات اللغوية والنقدية احلديثة بتحديد قار ملواقعه           : مدار النري ـ    4 

 وليس للنرب دور بارز يف تغـيري معـاين الكلمـات            ،  اللغة العربية بطبيعتها ال تقوم على أساس نربي       
 لكن ذلك ال مينع من حماولة االستفادة من هذا          ،   مثلما هو قائم يف اللغة اإلجنليزية      ،  ختالف مواضعه با

 إمكانية ذات طاقات هائلة استطاع النقد احلداثي اسـتثمارها          – من منظور معني     -املفهوم الذي هو    
 اإلمكانية لتبلغ   واإلفادة منها يف الكشف عن مجاليات النصوص ومكامن الشعرية فيها، ومل تكن هذه            

 وتوجيه االهتمام حنو    ،  ما بلغته من قيمة لوال الوجهة اليت اختطها النقد احلداثي يف ميش دور املؤلف             
 وصـب   ،   ومن مث ميش البحث عن مواضع النرب األصلية كما صدرت عن قائليهـا             ،  البنية النصية 

  .  االنشغال على مواضع النرب مثلما حيددها القارئ
 النرب اللغوي والنرب الشعري اقتداء بالدراسة الـيت         ،    وسيتم التفريق يف هذا املقام بني نوعني من النرب        

 فالنرب اللغوي يقع على املقطع ما قبل اآلخر من الكلمة املنتهيـة             ،  )2(أجنزها الدكتور كمال أبو ديب    
 أيـضا  – والنرب الشعري يقع ،  ) اموع أي الوتد0( //أو النواة )  أي السبب اخلفيف  0( /بالنواة  

 ، املنتهية بإحـدى النـواتني الـسابقتني      ) التفعيلة(  على املقطع ما قبل اآلخر من الوحدة اإليقاعية          –
 ومهمة الدارس هـي     ،  وتتكون الوحدة اإليقاعية بالسبة للناقد من اجلمع بني هاتني النواتني أو أكثر           

 النربين ألنه يشكل مستوى احليوية اإليقاعية النابعة مـن          السعي إىل اكتشاف التفاعل الدائر بني هذين      
 والفرق بني النربين أن النرب اللغوي يقـع علـى الكلمـة             ،  )3(التجربة الشعرية واالنفعالية يف القصيدة    

                                                 
  .  23 ص، النقد األديب وقضايا الشكل املوسيقي يف الشعر اجلديد:  ينظر علي يونس – 1
  .   وما بعدها237يف البنية اإليقاعية للشعر العريب، ص:  ينظر كمال أبو ديب – 2
  .  377، صنفسه:  ينظر– 3
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 أما النرب الشعري فإنه ال يتجسد       ،  بوصفها وحدة لغوية قاموسية حمتفظة بنربها داخل اجلملة وخارجها        
  .  وصفها تشكيال لوحدة إيقاعية داخل البيت الشعرييف الكلمة إال ب

مث يدرس عدد النربات الـواردة يف        ) ٨ (رقموالنرب الشعري بال   ) ×(   وسنرمز للنرب اللغوي بالعالمة     
 وأخريا جيري مقارنة بني النربين تطابقا واختالفا مع حماولة ربط اإليقاع بالداللة عند نقاط              ،  كل شطر 

( وحركة  ) الطوفان  ( من خالل حركتني متضادتني مها حركة         ) ٨(و     ) ×(التفاعــــل بني   
  :) 1(» الطوفان والشجرة «مثلما جسدا قصيـدة  ) الشجرة 
   : حركة الطوفانأ ـ 
1 -ي وِإ الْمعصارالش اِنطَيطَي غى وامتد  
2 -ي وأَ الْانُوفَ الطُّمسود   
  .  هيِجم هلُاِحو سهتظَفَ لَ- 3
  اْءرضخ الِْةبي الطَِّضرأَلْ ِل- 4
5 -ه فُتوا ومضتع بأَ الْرجالْاِءو غِبريه  
6 -ت تصالْى ِبادبشأَى الْرناْءب  
7 -ه ِتوالش جره  
8 -ذِْجالْ والطَّع ودت طَّحلَم مت أَ الِْقبناْءب   
9 -اِق بةًيت حياها الشجره  .  

   :حركة الشجرةب ـ 
1 –س قُتومالش جره   
2 –س قُتومالش جةُرغْأَالْ وانُصس تنوم  
  رضخت وِسمي الش ِف– 3
4 –و سوِرتِضق كَحاتالش جره  
  سم الشِهجي و ِف– 5
6 –و سي الطَِّتأْيير  
  ري الطَِّيتأْي سدا ب لَ– 7
8س ي الِتأْيرطَّي  
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9 –س ي الطَِّتأْيير  .  
   :مواقع النرب الشعري والنرب اللغويـ 

  :أ ـ يف حركة الطوفان 
  .  0 / 0 / 0 / / / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0/  0/  ـ 1أ
  .  0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0/  ــ 2أ
   0 / 0 / 0 / / / 0 / / / 0/ / /  ــ 3أ
  .  0 0 / 0 / 0 / / / 0 / 0 / 0 / 0/  ــ 4أ
  .  0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / / / 0/ / /  ــ 5أ
  .  0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0/ / /  ــ 6أ
  .  0 / / / 0/ / /  ــ  7أ
  .  0 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / / / 0 / / / 0 / 0 / 0 / 0/  ــ 8أ
  .  0/ / /  0 / 0 / 0 / 0 / / / 0/  ــ 9أ

  :ب ـ يف حركة الشجرة 
  .  0 / / / 0 / 0/ / /  ــ 1ب
  .  0 / 0 / / / 0 / 0 / 0 / / / 0 / 0 / 0/ / /  ــ 2ب
  .  0 / 0 / / / 0 / 0/  ــ 3ب
   .  0 / / / 0 / 0 / 0 / / / 0/ / /  ــ 4ب
  .  0 0 / 0 / 0/ / /  ــ 6ب.  0 0 / 0 / 0 / 0/  ــ 5ب
  ــ / 0 / 0 / 0/  / / 0 / 0/  ــ 7ب
  ــ / 0 / 0 / 0/ /  ــ                8ب
  .  0 0 / 0 / 0/ /  ــ                 9ب

  : ومن هذا الوصف املقدم لبنية األشطر النربية خنلص إىل النتائج اآلتية 
  تطابق النرب اللغوي والشعري  عدد النربات يف األشطر

  العدد  طر الش  العدد  الشطر  العدد  الشطر  العدد  الشطر

  1  1ب  2  1أ  3  1ب  8  1أ
  1  2ب  1  2أ  8  2ب  5  2أ
  0  3ب  3  3أ  4  3ب  4  3أ
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  3  4ب  0  4أ  4  4ب  7  4أ
  0  5ب  3  5أ  4  5ب  8  5أ
  0  6ب  1  6أ  4  6ب  6  6أ
  1  7ب  2  7أ  6  7ب  2  7أ
  1  8ب  2  8أ  2  8ب  9  8أ
  1  9ب  2  9أ  2  9ب  4  9أ

اإليقاعية هلذا النص يف تفاعلها مع البنية       نية  ب   ومن هذه اإلحصاءات تتجلى بعض احلقائق املتعلقة بال       
 ،  ومنها أنه كلما ازداد عدد النربات يف الشطر الشعري زادت حدة التوتر واالنفعال واحلركة              ،  الداللية

حينما حتطم اجلذع الطود لذلك جنـد يف هـذا           ) 8أ(  فقد بلغ العنف أقصاه يف       ،  وكلما قل خفت  
 وحركاا الداللية   ،  مثاين نربات  ) 2ب( و   ) 5أ( و   ) 1أ(  وقد ضم كل من      ،  الشطر تسع نربات  

 وهي مجيعا جتسد    ،   قيام الشجرة ومنو األغصان    ،   صرخات األعداء  ،   طغيان اإلعصـار  ،  على التوايل 
أقصى حركات العنف والقوة يف النص مبا يف ذلك قيام الشجرة ومنو األغصان ألا ممثلـة لتحـدي                  

  .   الغاشمالشعب وعدم ركونه لتجرب العدو
 ففـي   ،      ومن احلقائق اليت جيسدها هذا التحليل ذلك التضاد الكائن يف حركيت الطوفان والشجرة            

 ، حني يرمز الطوفان إىل العدوان بطغيانه وحقده ترمز الشجرة إىل األمة العربية بعد حـرب حزيـران          
وع النربات يف حركة الطوفـان       وهذه الثنائية الضدية جيسدها جمم     ،  فهي تعايش حتديا وتفاؤال وانبعاثا    

  :كما جتسدها العالقة بني األشطر اآلتية  ) 8  /16(اليت بلغت ضعف نربات حركة الشجرة 
  .  0 = 3              ب3 = 3أ
  .  3 = 4            ب0 = 4أ
  .  0 = 5  ب          3 = 5أ

  :ألخرية  يف العالقة بني األشطر ا– أيضا –وتتجسد تلك املفارقة الضدية 
  .  1 = 7             ب2 = 7أ
  .  1 = 8             ب2 = 8أ
  .  1 = 9             ب2 = 9أ

الذي  ) 2ب( و   ) 2أ( ومن احلقائق الناجتة عن تفاعل النرب الشعري و النرب اللغوي ذلك التطابق بني              
 ولتضمنهما كليهمـا    ،   ملا قبلهما  يشري إىل تطابق اهلوية الداللية للشطرين يف كوما مجلتني شارحتني         

 ولعل هذا التضاد الذي بنيت      .  )الشجرة   = 2ب( و  ) الطوفان   = 2أ( حموري الداللة يف القصيدة     
  .  عليه القصيدة هو الذي جعل التطابق بني النرب الشعري والنرب اللغوي يقتصر على شطر واحد فقط
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ينظرون إىل القافية على أا جمرد حمسن صويت تقتـصر  مل يعد النقاد والشعراء  : البنية التقفوية ـ  5
 وإمنا أصبحت تؤدي وظيفـة دالليـة        ،  وظيفته على إكساب النص صفة عروضية ترمي إىل التطريب        
 ومن هنا اكتسبت القافية أمهية خاصة يف        ،  مثلها مثل أي مكون من مكونات النص الشعري األساسية        

 عن هيمنة الوظيفة الصوتية اليت حيدثها الزخم اهلائل من القـوايف    القصيدة العربية احلديثة حينما أبعدا    
 وقفزت ا إىل مفاهيم جديدة مل يعرفهـا الـشعر القـدمي             ،  الذي كانت تقتضيه القصيدة التقليدية    

كمفهوم اجلملة الشعرية اليت تقتضي عددا حمدودا من القوايف تبعا ملا تقتضيه طبيعة التجربة الـشعرية                
القافية ((  ولكن من اخلطأ أن حنسب أن        .  يم العنصر الداليل يف النص وتوكيد دوره      وتسعى إىل تدع  

وسيلة مضمونة لتوليد املعىن، فاحلق أن القافية واملعىن يتفاعالن يف ذهن الشاعر، يتجاذبان ويدور كل               
ات منهما حول اآلخر دون أن ختتلط خطواما أبداً ودون أن يتصادما وجيب أن يسري تداعي األصـو          

 ،  وإمنا األمر موكل للتجربة الشعرية وتفاعلها يف نفس الـشاعر          ،  )1())وتداعي املعاين جنباً إىل جنب    
 لذلك فالقافية   ،  هذا التفاعل الذي ينبثق عنه شيء من االنسجام بني تداعي األصوات وتداعي املعاين            

بينها وبـني البـؤرة     يتحقق من خالل متوضعها يف النص الشعري انسجام          وإمنا،  ال تولد معــاين  
 وهذا ما يفسر اندحار اهليمنة املطلقة أو شبه املطلقة للقافية على أشطر             ،  الداللية اليت تشغل حيزا فيها    

 إذ مل تعد هدفا يف حد ذاته يسعى الشاعر إىل حتقيقه ولكن أصبحت تنبثق من عمق                 ،  القصيدة احلديثة 
  .  رة ظهورهاالتجربة الشعرية انبثاقا طبيعيا حاملا تقتضي الضرو

 ،      وبقراءة متأنية للديوان املدروس جند أن أكثر قصائده تندرج حتت ما يعرف بالقافيـة املركبـة               
 ،  القصيدة العربية احلديثة من مراحل تطور   متأخرة   ة نوع من القوايف برز يف مرحل      – كما سبق    –وهي  

يب من خالل حتكمه يف هذه األداة       وعرب يف كثري من األحيان عن مستوى الوعي الذي بلغه الشاعر العر           
 وإخضاعها إىل جتسيد مدى التعقيد الذي يكتنف التجربة الشعرية املعاصرة فتشارك            ،  التحكم الواعي 

 على أنه ال يكمن اجلزم بأن كل قوايف الديوان تنم عن هـذا              ،  ما وانشغاهلا هفنيا يف محل جزء من ه     
  .  تولدة عن القافية املوحدة بل بينها ما جاء رد كسر الرتابة امل، الوعي

      وقبل الشروع يف دراسة القوايف املركبة جيدر بنا أن نعرج على بعض النماذج القليلـة للقـوايف                 
  .  اليت يبدو أن الشاعرة قد جتاوزت مرحلتها) البدائية ( املوحـــدة  

                                                 
سامي الدرويب، دار اليقظـة العربيـة للتـأليف والترمجـة والنـشر،             : مسائل فلسفة الفن املعاصر، ترمجة    :  جويار   .   س – 1

  .  219-218 ص، ،1965، 2دمشق،ط
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بدائيا يف القصيدة العربيـة     على الرغم من أن هذا النمط من التقفية املوحدة يعد            : التقفية املوحدة ـ  
 إال أن ما برز منها يف الديوان يدل على انفالت وحترر من قبضة              ،   وامتدادا للقافية التقليدية   ،  احلديثة

 فهي وإن كانت ملتزمة يف جسد ،  أو حىت يف اية كل مجلة شعرية ،  القافية امللتزمة يف اية كل شطر     
 وقد جتسد ، تابة أو إمالل بل كان عشوائيا يف أحيان كثريةالقصيدة كلها فإن توزيعها مل خيضع ألي ر
 اليت ضمت ثـالث     )1(» آهات أمام شباك التصاريح      «: هذا النمط من القافية يف ثالث قصائد هي         

) أ ( قواف سنرمز هلا حسب تسلسلها يف القصيدة بتسلسل احلروف اهلجائية أي أن القافية األوىل هي 
  :ومنه فإن توزع القوايف على املقاطع يظهر كما يلي )  ج (والثالثة ) ب ( والثانية 

  .  أ أ ب ج ج أ: = املقطع األول 
  .  ج ج ب: = املقطع الثاين 
  .  ج ج ج ج ج: = املقطع الثالث 

 ،  نار ،   اصطبار ،  انتظار( وألفاظها  ) ج  ( ومن خالل هذا التوزيع يظهر أن القصيدة تقوم على القافية           
 – نـسبيا    –وبتفحص داليل يتجلى التكامل الوظيفي      )  قار   ،   املستثار ،   نار ،  لقرار ا ،   إسار ،  انتظار

 فالقارئ ال يعدم طربا وانسجاما يف غري ملل وال          ،  الذي حققته بني اجلانب الداليل واجلانب اإليقاعي      
سيجد وعيا   كما أنه    ،  يف القصيدة ) ج  ( رتوب نظرا  للتوزيع شبه العشوائي واملتباعد للقافية احملورية          

 إذ أغلب القوايف اقتضتها الضرورة الداللية وتوالدها مـن          ،  ظاهرا يف التعامل مع هذا التوزيع للقوايف      
  .   )8ج، 7ج، 5ج، 4ج، 3، ج2ج ، 1ج ( صميم التجربة الشعرية وال سيما يف 

 كيف تولد «لثة  والثا)2 (» حني تنهمر األنباء السيئة «   ومثل هذا الكالم يتجسد يف القصيدة الثانية 
  .  ) 3( »األغنية
 وهو يعتمد على التنويع     ،  حيضر هذا النوع من التقفية متناوبا بكثافة يف الديوان         : التقفية املتنوعة ـ  

 – مثلما رأينـا     – كما أنه    ،  يف القوايف سواء على املستوى املقطعي أو على مستوى القصيدة عموما          
 أي  – قد متخضت عنـه      ،  اصر وسيطرته على أدواته الفنية    نوع من التقفية يدل على وعي الشاعر املع       

 القصيدة العربية احلديثة بعد ذلك النوع من التقفية البسيطة الذي كان امتـدادا للقـصيدة                –النوع  
  :  وميكن التفريق بني ثالثة أمناط من هذه التقفية يف الديوان ، التقليدية

                                                 
  529ص، الديوان:   فدوى طوقان - 1
  .  550ص، نفسه – 2
  .  549ص، نفسه – 3
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 واملقطع الشعري ،  إىل مقاطع– يف الغالب –يدته يقسم الشاعر احلديث قص :  التقفية املقطعيةأ ـ  
 وكان ال بد    ،  هو إمكانية بنائية جديدة أتيحت للقصيدة احلديثة فزادت من فاعليتها يف التغيري والتنوع            

 حـني   ،   وكانت القافية من أكثر البىن استفادة منه       ،  أن ينعكس هذا الثراء البنائي على البنية اإليقاعية       
 فيستقل كل مقطـع     ،  قافيته عند اية املقطع ال يتجاوز ا إىل املقطع الذي يليه          أصبح الشاعر يقف ب   

 والقصائد املبنية على القافية املتنوعة كـثرية يف         ،  بقافيته إن كانت واحدة أو قوافيه إن جاءت متنوعة        
   :) 1(» مدينيت احلزينة «الديوان نأخذ منها 

يومأَ ريا الْنمَوِخالْت ويانه  
تراجالْع مد  .  
قَِلغْأُوتن ذُاِفوالس اْءم  .      
يومِد انالْاِرح مِجوي وأَم لَسمت  
بشِق الْةُاعِلاِنيع لضاِءيو جهاه  
ترمدالر اْءج  
واختقَنِبت غالِْةص اْءلَب  
ِدمي الِْتينيِزحنه  .  
  ي اِنغَأَالْ والُفَطْأَ الِْتفَتخِا
  ىدا ص لَلَّا ِظلَ
الْوحِفنُز ِدي مِتينِدي يباِر عا ي  
مخضالْب ىطَخ  
والصمِفت ِدي مي ِتين  
  ضاِب راِلبِجالْ كَتملصاَ
   عاِج فَتم الص، ضاِم غَِلليالَّكَ
محلٌم  
  هميِزهالِْبت وِومْ الِْةأَطْوِب
  هينِزح الْةَتاِمي الصِتينِدا م ياهوأَ
   افطَِق الِْمِسوي ما ِفذَكَه أَ
تحِرتالُلَِغ الْقالثِّ ومار  
  .افطَم الْةَايها ِن ياهوأَ
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 وهي تقفية تسري عليها أغلب مقاطع       ،  تتوزع هذه القصيدة على مقطعني يفصل بينهما ثالث جنمات        
  :لى أربع قواف منوعة ميكن توضيح توزيعها بالشكل اآليت  وتنهض ع، الديوان

  .  أ ب أ أ ب= ـ املقطع األول 
  .  ج ج د د= ـ املقطع الثاين 

(  والفئـة  ، ) البالء ،  الرجاء، السماء( وهي ) أ (    يتكون املقطع األول من قافيتني متنوعتني الفئة     
  .  ) احلزينه ، املدينه( وهـي  ) ب 

وهي )  اخلطى   ،  الصدى(وهي    ) ج  (  من الفئة    – أيضا   –ملقطع الثاين قافيتني متنوعتني      كما يضم ا  
 إذ جيمع الدال والطاء من اخلصائص الصوتية ما جيمع           ،   ألا تنبين على اإليقاع الداخلي     ،  أكثر تنوعا 

  .  ) املطاف ، القطاف( وهي ) د (  ومن الفئة ، حرفا واحدا مكررا
يدة أي أثر للهم اإليقاعي الذي يستأثر يف كثري من األحيان باهتمام الشاعر وإمنـا                 ال يتبدى يف القص   

 ففي املقطع األول تسبح القافية يف حبرية        ،  يظهر أن هذه القوايف تطفو كلما كانت احلاجة إليها ماسة         
هما اهلم الداليل    ومها املعنيان احملوريان اللذان ينصب علي      ،  الداللة بأناة ال تتجاوز ضفيت الرجاء والبالء      

 فالقارئ ال   ،  ) احلزينه   ،  املدينه( يف  ) ب  (  وكذلك األمر بالنسبة للقافية      ،  الذي تنشغل به القصيدة   
 وإمنـا يف كـل   ، يشعر بأن واحدة من هذه القصائد زائدة أو مقحمة من أجل حتقيق انسجام إيقاعي  

  .  موضع هلذه القوايف نشعر أنه املعىن هو الذي فرضها
ويتحقق بني  ) د د     ( و  ) ج ج   ( تترددان مرتني تباعا    ) د  ( و  ) ج  ( مل بالقافية   حمقطع الثاين     وامل

لفظيت القافية يف كليهما تقارب صويت يشي ببعض االحنياز إىل اجلانب اإليقاعي على حساب اجلانب               
الذي انطلقت به    مما أساء إىل التماسك      ،  ) املطاف   ،  القطاف(  خاصة عند التقفية األخرية      ،  الداليل

  .   هذا التماسك الذي يقتضي توافقا وانسجاما بني اإليقاع والداللة، القصيدة وسارت عليه
يعد هذا النوع من التقفية أكثر رتوبا إذ غطى مساحة كـبرية مـن جـسد     : التقفية املتناوبةب ـ  
 الذي يتم بطريقـة      وهو أسلوب حديث عرفه الشاعر املعاصر يف التوزيع اهلندسي للقوايف          ،  القصيدة
غري ) أ ب أ ب     (  وتتناوب فيه القوايف وتتقاطع  يف أكثر أجزاء القصيدة بطرق شىت أشهرها              ،  واعية

يم جتربة القصيدة   م يعد من ص   ،  أن هذا العمل مبا يبدو عليه من التخطيط الشكلي املفضي إىل التكلف           
 «ة من الـديوان كمـا يف قـصيدة           ويتجلى هذا النمط يف قصائد كثري      ،  يف تعزيز الوظيفة الداللية   

   :) 1(»محزة
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  هزم حانَكَ
اِحوا ِمدنلْ بَآالْي كَِتدِرخين  
  هزب خلُكُأْا يبيطَ
       نيِبي الطَّاِءطَسبي الِْموقَ كَِحدكَ الِْديِب

                       
  ٍمو ياتا ذَنيقَت الْنيي ِح ِلالَقَ
أَوأَا نِفطُِبخ ي تالِْهي ِزهميه  
  يم عةَنا ابي يِفعضا تي لَِدمصاُ
أَ الِْهِذهرِت الَّضي تِصحدها نالْار ِرجميه  
ِتالَّوي تِمكَنالْش يوِبم حٍنزو كُسوت  
أَ الِْهِذهرضس يىقَب  
   وتما يا لَي حوردغما الَْهبلْقَ

  :ض هذان املقطعان على مخس جمموعات من التقفية تتوزع كما يلي ينه
  أ ب أ ب = ـ املقطع األول 
  ج د ج د هـ هـ= ـ املقطع الثاين 

(  و النظام التقفوي     ،  ) خبزه   ،  محزه( ويضم القافيتني   ) أ  ( يتكون املقطع األول من  النظام التقفوي        
   .  ) الطيبـني، اآلخرين( ويضم القافيتني ) ب 

 ، اهلزميـه ( وفيهـا   ) د  ( و  )  عمي   ،  يوم( وفيها  ) ج  ( ويتكون املقطع الثاين من ثالث قواف وهي        
  .  ) ميوت ، سكوت( وفيها ) هـ ( و ) اجلرميـــه 

 إن النظام التقفوي الرتيب الذي يطغى على أشطر القصيدة ال خيلو من ختطيط ينقل القـصيدة مـن                  
غليب اجلانب اإليقاعي تشي بذلك الكثافة اإليقاعية اليت يولدها تراكم          االنسجام الداليل اإليقاعي إىل ت    

 ،  والداليل،  اليت تقوم على التكامل بني جوانبها املختلفة الصويت، القوايف مما يسيء إىل شعرية القصيدة 
حدث  وهذا االهتمام ندسة القوايف وتنظيمها حبيث تتوارد متناوبة أ         ،   والتوافق بني نظمها   ،  واللغوي

  .  خلال بني البنية الداللية واإليقاعية
  : ومن أمثلتها هذان املقطعان من القصيدة نفسها،    كما ميكن أن ترد التقفية املتناوبة بشكل متداخل

  ام عونَتالس وةُسمخ الْتانكَ
صخةًرص اَءمت ستِطوظَن هره  
حقَلْى أَتاِكى حالْم لْبأَِةد مره  
  وا دش واروا الدفُِسنِا(( 
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  ىقَلْأَ )) يِبِذع التِةفَري غُ ِفهنبِا
اِكحالْم لْبأَِةد مره  
  ام قَمثُ
يتغى ِبنمي الْاِنعحبأُالْ وِسن  
ِإواِللَحلَ السام  

                       
   اِري الداِشو حدنج الْقوطَ
فْأَالْوعلَى توت  
أَوتمِبت براعه   
  هراِئ الدالَمِتكِْا
وتالَعتقَ طَرِم َآاتره  

  اِءطَعوا ِبادجو )) اروا الدكُرتاُ(( 
سأَ ٍةاعوب ِضعس اعه  

 إذ يقـوم    ،  ة ولكن يلتقيان يف التوزيع اهلندسي للتقفي      ،  يستقل كل مقطع من هذين املقطعني بقوافيه      
وتـضم  ) ب  (  وفئة   ،  ) السالم   ،   قام ،  عام( وتضم  ) أ  (  فئة   ،  املقطع األول على فئتني من القافية     

  .  ) أمره ،  أمره، ظهره(
(  والفئة ، ) ساعه ، براعه( وفيها ) ج (  على فئتني تقفويتني الفئة – هو اآلخر    –ويقوم املقطع الثاين    

  :  وتتوزع هذه القوايف توزيعا متداخال بالشكل اآليت  ،) آمره ، الدائره( وفيها ) د 
  .  أ ب ب ب أ أ= ـ املقطع األول 
  د ج ج د    = ـ املقطع الثاين 

 مث خيتم بالقافيـة     ،  ويتمثل هذا التداخل يف أن املقطع يستهل بقافية مث يثنى بقافية موحدة أو مزدوجة             
قافية بني مقاطع النص إال أن العمل اهلندسي املـنظم           وعلى الرغم من التنويع الذي يبدو يف ال        ،  األوىل

الذي يفرض على القصيدة جوا من العمل املنسق القصدي اهلادف إىل افتعال بعض القـوايف ومحـل                 
 فتنحو القافية  ،   وكل هذا العمل على حساب اجلانب الداليل يف القصيدة         ،  املقطع الشعري على تقبلها   

  .   الرتابة اإليقاعية الصرفيف هذه احلالة إىل إضفاء طابع من
    وعلى العموم فإن التقفية من هذا القبيل سواء أكانت موحدة تلتزم قافية أساسية أو كانت متنوعة                
تلتزم هندسة معينة يف التوزيع التقفوي تظل أميل إىل االحتفاء باجلانب اإليقاعي املنظم على حـساب                
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إرساء عنصر االنسجام بني خمتلـف الـبىن يف الـنص           الوظيفة األساسية للقافية اليت هي السعي إىل        
  .الشعري
يعد هذا النوع من التقفية أكثر أنواع القافية احلديثة حرية يف التعامـل مـع    :  التقفية املتغريةج ـ  

 وإذا كانت التقفية املنوعة عموما هي أكثر أنواع التقفية تداوال وانتشارا بني الشعراء              ،  النص الشعري 
 هي أكثر أمناط التقفية املنوعة استخداما يف الشعر احلديث          – خصوصا   –التقفية املتغـرية   احملدثني فإن   

ملا متنحه للشاعر من القدرة على استثمار الوظيفة الداللية للقافية، وما تفرضه من توافـق وانـسجام                 
قـد   فالـشاعر    ،  موسيقي داخلي من خالل التوارد العفوي للقوايف دومنا ختطيط أو هندسة مـسبقة            

 وكثري من قـصائد     ،   وقد يعود إليها دومنا قانون يتحكم فيه       ،  يستعمل قافية مث يتركها ال يعود إليها      
   :) 1(» إىل صديق غريب « ومنها قصيدة  ، الديوان تقوم على هذا النمط من التقفية

ي الْيِقِد صِرغيب   
  ِسمأَ كَيكلَي ِإيِقِر طَ انَّولَ
  تْسي لَكاِلوهي الْاِعفَأَ الْ انَّولَ
تعِبرلِّي كُ ِفدد ِبر.  
وتِفحقَر بأَا ِلرِلهي وشيِبع  
وتزرعم وتا ونار  .  
   ـنََآ الْرِطما ت لَةَميِزهالْ  انَّولَ

  ياِدلَ ِبضر                 أَ
   ارع وٍيز ِخةَارجِح
لَوِذي الَِّبلْ قَنَّ أَوي تِرعف  
  فِعرا ت لَِسمأَالْ ِبانَا كَمكَ
  علَى ِخنجِر الْانِكسار اهمِد
ِسوِديِقي كَأَما صِني يأَن لَو   
   ِذلُّ ِبقَوِمي وداِري و ِعزأَ
  نِبك الَْآنَ ِعند ـجلىِإكُنت لَ

  شواِطِئ حبك أُرِسي         
ِريسمةَ عِفين  
  كَفَرخي حمامكُنالَ
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 فقد تـرددت يف  ،  وال تتقيد ندسة بنائية ،  تتوزع قوايف هذه القصيدة توزعا عفويا ال حيكمها قانون        
 ، ثالث مرات توالت مرتني   ) ب  (  وجاءت القافية    ،  ) شعيب   ،  درب( مرتني يف   ) أ  ( بدايتها القافية   
 ، تعـرف ( يف ) ج ( تتابعـت القافيـة    مث .  ) عار، االنكـسار  ، نار(  وتضمنت  ،  وتباعدت مرة 

   ) 1(  يف) د (  وختمت أخريا بالقافية ، )ترعف
  .  ) أرسي ، كأمس( شطرين متباعدين وجتسدت يف 

   وهذا التوزيع العفوي أدخل القافية يف تفاعل إجيايب مع البنية الداللية للنص فهو ينبين دالليا علـى                 
 وتتعلق مجيعـا جبـواب      ،  وهو حرف امتناع المتناع   ) و  ل( مجلة من الشروط اليت تصدرت باحلرف       

 واملالحظ أن التوزيع  الداليل يف فعل الشرط قابلـه           ،  )…لكنت إىل جنبك اآلن     (  يبدأ من    ،  واحد
مبخلفـات  ) ب  (  وترتبط التقفيـة     ،  بصنيع األفاعي اهلوالك  ) أ  ( تنويع إيقاعي حيث ترتبط القافية      

باألمل الذي يكابـده القلـب جـراء        ) ج  (  كما ترتبط القافية     ،  لبالداهلزمية من اخلزي والعار على ا     
 وتنتهي اية هرمية تشكل     ،  بالتحسر على املاضي الزاهر   ) د  (  القافية   – أخريا   – وترتبط   ،  االنكسار

 وهذا التنويع اإليقاعي فسح اال رحبا من جهة أخرى لالهتمام باإليقـاع             ،  ذروا جواب الشرط  
 وقد جتسد يف السلسلة الدالليـة       ،   يصنع باإلضافة إىل التنويع التقفوي بنية النص العامة        الداخلي الذي 

 لو ،  لو ان اهلزمية،  لو ان األفاعي، لو ان طريقي( للشروط املتواردة عرب تصاعد إيقاعي داليل كاآليت 
ه السلسلة   إن القارئ جيد نفسه مشدودا حبلقات هذ       .  )… لكنت   … لو أنين يا صديقي      ،  ان قليب 

  .  )لكنت ( متوترا معها وال يستريح إال عند اجلواب 
    وذا خنلص إىل أن البنية التقفوية هلذا الديوان مالت عموما حنو التنوع مما يشي بأن البناء التقفوي                 

 إذ كلما   ،   مع البناء الداليل   – نسبيا   –بوصفه أحد أهم أركان البنية اإليقاعية يدخل يف تعالق مستمر           
بتعد النص الشعري عن احلركة املوسيقية احلادة املتولدة عن اهلندسة املنتظمة للقافيـة زادت نـسبة                ا

   .   ألن االهتمام لن يكون منصبا على اجلانب اإليقاعي دون اجلانب الداليل، التفاعل بني بناه
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  اإليقاع الداخلي
  : متهيد 

  

       حينما قررت القصيدة العربية احلديثة حتطيم اهلندسة العروضية اليت كانـت تقـوم عليهـا               
 بل على العكس من  ،   مطلقا يف حتطيم اجلسر املمتد بني الشعر واملوسيقى        القصيدة التقليدية مل تفكر   

 فحاولت استثمار كل الطاقات اإليقاعية اخلفية اليت يتيحهـا          ،  ذلك راحت متنت هــذه الصـلة    
 وطاقـة   ،  إيقاع اجلملة و عالئق األصوات و املعاين و الـصور         ((  فانصب اهتمامها على     ،  الشعر

دون أن تتعـارض  ) 1())الذيول اليت جترها اإلحياءات وراءها من األصداء املتلونة         و ،  الكالم اإلحيائية 
 لكن جتعله عنصرا من مجلة عناصر شكلت البنية اإليقاعية اجلديدة اليت            ،  مع اإليقاع القدمي أو تلغيه    

تكونت أساسا على ما اصطلح عليه باإليقاع الداخلي الذي تولد عن النضج الذي عرفته القصيدة               
 وهو خمتلف عن اإليقاع اخلارجي يف كونه ال يرتكز          ،  ديثة والتعقيد الذي اكتنف جتربة الشاعر     احل

ارتكازا أساسيا على عنصر الصوت وإن كان ال ينفيه متاما بقدر ما يسعى إىل ختصيبه وبعث الروح                 
غة والصور   بأن جيعله عنصرا متفاعال مع بقية عناصر النص األساسية حني يداخل بينه وبني الل              ،  فيه

ومن مثة فهو يلعب دورا أساسيا يف ربط الصلة بني بىن الـنص             (( والرموز  واألساطري والبناء العام      
 وتظهـر  ، )2()) أو بني شكله ومضمونه ،  وحمو املسافة بني داخل النص وخارجه    ،  ومتاسك أجزائه 

لية يف النص الـشعري     أمهية اإليقاع الداخلي يف كونه عنصرا متميزا يتولد من خالل احلركة الدال           
  .   وهو بعبارة أخرى حركة تنمو وتولد الداللة، تؤثر فيه وتتأثر به

       وعلى الرغم من أن الدراسات النقدية كانت كثرية فيما يتعلق باإليقاع الداخلي إال أـا مل                
 ترسـم    وإمنا ظل اإليقاع الداخلي بعيدا عن أن       ،  تصل إىل درجة االتفاق احملدد يف وجهات النظر       

 واعتماده علـى االسـتعمال      ،   وذلك بسبب غياب املعيارية فيه من جهة       ،  قواعده وتضبط نظمه  
 وبناء على هذا فإن اخلوض يف اإليقاع الداخلي كتركيبة نظرية لن يعود             ،  الفردي من جهة أخرى   

،  البالغية البنية: تجلى فيها وهي     وإمنا األجدى أن نتلمسه يف بعض البىن اليت ي         ،  على البحث بفائدة  
  .   والبنية املرئية،  والبنية الداللية، والبنية السمعية

                                                 
  .  116 ص، مقدمة للشعر العريب:  أدونيس – 1
:  ع ،   الكويـت  ،  جملة البيـان  ) مدخل إىل فلسفة بنية اإليقاع يف الشعر العريب          ( ،   املتحرك السكونجدلية  :  علوي اهلامشي    – 2

  .  09 ص.  1990 السنة ، 290
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  :                                                         اإليقاع وبنية البيان –  1
إن الفن يف جانب من أهم جوانبه هو مظهر من مظاهر سعي اإلنسان إىل حتقيـق انـسجامه                  : متهيد  

 والفنان هو أكثر الناس طلباً لذلك على الرغم مـن إحـساسه الـدائم               ،   حوله وتوازنه مع العامل من   
هو ((  هذا اإلحساس الذي ال ميكن الركون إليه ما دام الفن والشعر بصورة خاصة               ،  بانعدامه يف فنه  

 حيث تتجلى معاين التآلف والتنسيق من خالل        ،  أهم الوسائل اليت ختلق للفنان عامله املنسجم واملتوازن       
 مولدة يف النهاية عمال فنيا يولد بـدوره املتعـة           ،   وكل عنصر من عناصر العمل الشعري      ،   جزء كل

 وتعد ملكة اخليال هي املسؤول األول عن إحداث هذا االنسجام           ،  )1())والراحة واإلحساس باجلمال    
ـ    ،  وما يقدمه الواقـع   ،  من خالل عمليات التركيب والتأليف بني ما يقوم به العقل          ل يف   ومـا يتفاع

خترج صور إىل الضوء معقدة مركبة حتمل معها سياقا من اخليـال والـشعور              ((  وبذلك   ،  الوجدان
 ،  وإمنا هذا السياق هو منبع العناصر األولية للـصورة         ،  )2())والفكر ليس هو السياق احلسي األصلي       

عر بكل مكوناـا     وإعادة التأليف بينها لتتلون خبصائص شخصية الشا       ،  واليت يقوم اخليال بالتقاطها   
 وهذا يعين أن العملية الفنية اليت ميارسها الشاعر هـي عمليـة إبـداع    ، الشعورية والنفسية والفكرية 

 وصياغتها على حنـو     ،  وتكوين اهلدف منها بعث املعطيات األولية املوجودة يف الواقع يف حلة جديدة           
ال الذي يعد أكثر العناصر فعاليـة يف         وذلك يتأتى بعنصر اخلي    ،  إيقاعي مجايل يعيد االنسجام املفقود    

 ويعيد تنظيمها وتأليفها تأليفا جديـدا       ،  جيمع بني عناصر البناء الفين    (( تشكيل الصورة الشعرية ألنه     
 اخليـال   ،    وهكذا تتظافر هذه الثالثية     .  )3())وفق ما يعانيه الفنان من شوق حنو االنسجام والتوازن          

 ، ا سببيا فتنبثق الواحدة من األخرى ؛ إذ اخليـال يولـد الـصورة             والصورة واالنسجام وتتعالق تعالق   
أنه مبقدار نشاط اخليال وإجيابيته يف التأليف بني العناصر         ((  وغين عن الذكر     ،  والصورة تولد انسجاما  

 ومبقدار حيوية الصورة وتفاعالا بني الواقـع        ،  )4())ترتفع القيمة الفنية للصورة الشعرية وتتضاعف       
 فيشع الرضا بـاالنطالق  ، صفة عليا هي التوازن واالعتدال(( ي والواقع الوجداين يتحقق هلا      املوضوع

  .  )5()) واملتعة بالقالب املنسق من جهة ثانية ، والتحرر من جهة
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   وهذا االعتدال والتوازن بدوره يتجلى يف عالقات إيقاعية تتوالد يف النص من خالل ثنائية الوحدة               
 وحياول  ،  الفنان يسعى إىل اجلمع بني املعطيات املتباينة اليت أفرزها الواقع املوضوعي           أي أن    ،  والتنوع

 وبقدر ما يشتد التباين والتنـوع بـني         ،  التأليف بينها بعد أن أدرك العالقات اخلفية اليت توحد بينها         
 انعـدم    وجتلى التشابه بينـها    ،   وكلما تقاربت هذه العناصر    ،  عناصر الصورة كان االنسجام أكـرب    

 أكثرها تباعدا   - وأكثر النصوص حتقيقا هلذا  االنسجام اإليقاعي الذي يرتشى ا املتلقي             ،  االنسجام
عن مواضعات العادة حماولـة     ) انزاحت( لذلك كانت أمجل الصور تلك اليت        ،  بني العناصر الفنية فيها   

  .  استغالل كل الطاقات الكامنة يف اللغة
يف الصورة الفنية هـو  ) 1(» االنزياح «الذي عرفه النقاد املعاصرون مبصطلح         ولعل هذا االحنراف    

والترجيع النفسي املتميز على    ،  أبرز األشكال األدبية جتسيدا للنظام اإليقاعي ملا حيدثه من األثر اخلاص          
 فتكـسر  ، ية ولكونه يكسب املادة اللغوية فعالية دم سكونية البنية النحوية والدالل         ،  املتلقي من جهة  
 ولقد اكتسبت الصورة الشعرية ـذا املفهـوم         .   وداللتها احلرفية من جهة أخرى     ،  نظامها الرتيب 

 أو بتكثيف إحياءات البنية     ،  األديب املتطور فعالية خاصة سواء يف ختصيب البنية الداللية للنص الشعري          
ألشياء يقبع حتت إهاا منطق عقلـي       مل تعد الصورة الشعرية جمرد عالقات بني ا       (( اإليقاعية فيه ؛ إذ     

 بل صارت ،  وال حمض انتباهة للخيال الشعري سرعان ما تنطفئ وسط كثافة الظالم التقريري، جاف
 مثلما كان ينظر إليها القدماء من أمثـال عبـد القـاهر        )2())رؤية جديدة ألشياء العامل وموضوعاته      

 من النظرة التجزيئية اليت تفصل  –فذ يف هذا الباب      على الرغم من إبداعه ال     –اجلرجاين الذي مل يفلت     
 وجيعلها تـنكمش  ،  وهو ما يفقدها فاعليتها اإليقاعية والشعرية   ،  )3(الصورة عن السياق الفين العـام      

 بينما تعد القصيدة صورة خيالية      ،  على ذاا فال تتجاوز نطاق اخليال الذي تسبح فيه دالالت كلماا          
 ويـرتبط  ،  فيذوب التشبيه وااز يف نظام الصورة الكليـة ،  األجزاء فيها متكاملة تنسحب على كل   

 وينفعل املتلقي   ،  بعالقات إيقاعية متداخلة متساوقة تتجاوب معها احلركة النفسية والوجدانية للشاعر         
 والقضية ليست وجوده أو     ،  عنصر عضوي يف الصورة الفنية    ((   وبذلك فاإليقاع    ،  لتخيلها وإدراكها 

   .  )4()) ولكن القضية يف قوة هذا الوجود وسيطرته ،  ألنه موجود بالفعل، وجودهعدم 
                                                 

 – 162ص.  1982 ،  2 ط ،  تـونس ،   الدار العربيـة للكتـاب     ،  األسلوب واألسلوبية : عبد السالم املسدي    :   ينظر    – 1
163.  
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 أو قالبـا شـعريا      ،  ليست الصورة الكلية بنية ثابتة     :  إيقاع الصورة الكلية يف شعر فدوى طوقان      
أو جمموعة من الصور اجلزئية اليت تطل علينا من خالل تشبيه أو استعارة أو جماز               ((  وإمنا هي    ،  جامدا

 كل ذلك ينتظم بواسطة عالقات حية نابضة بإيقاع يقـوم           ،  إحياءات كلمة رامزة أو أصوات متناغمة     
 وهذه العالقات الناظمة للنسيج اإليقاعي يـسعى        .  )1())على التقابل أو التوازن أو التضاد أو التدرج         

 واحلس  ،  غوية اليت ميتلكها  الشاعر إىل ترسيخها يف عمله الفين اعتمادا على إفرازات اخليال والقدرة الل           
 وهي عالقات تتجلى على املستوى الداليل والصويت من خالل اإلحياءات اليت            ،  اجلمايل الذي يتمتع به   
  .  وتبقى أصداء دالالا تتردد يف النفس، وتعلق يف خيال املتلقي، تالزم التجربة الفنية

 حركة إحيائية نامية تتجسد يف جمموعة          من هنا يربز إيقاع الصورة الكلية يف شعر فدوى طوقان يف          
مـن الظالل الداللية اليت تنشرها عالقات النص الشعري الطوقاين املبنية على الدور الفعـال خليـال                

 « ومن الضغط اليومي الـذي أنتجتـه ثنائيـة           ،   وطاقاا اخليالية النابعة من رحم املعاناة      ،  الشاعرة
 وهو ما   ،  عب الفلسطيين  بعامة والشعب الشاعرة بصفة خاصة        اليت يعايشها  الش    » اجلالد   -الضحية  

 ، جعل إيقاع الصورة الشعرية عندها يلتمس يف احلس املأساوي الذي تنبض به عروق التصوير الفـين               
ويف العالقات الداللية املتواشجة اليت تفقد فعالياا اجلزئية لتندغم يف مصب التيار الداليل العام حلركية               

  .   يف أغلب النصوص الشعرية الطوقانيةاخليال عموما
     ومنه فال ميكن الوقوف على معامل البنية اإليقاعية الدقيقة للصورة الشعرية عند فـدوى طوقـان                

ألن ذلـك  .. .   وجتزئتها إىل تشبيه واستعارة وجمــاز وغريهـا  ، بفصلها عن سياقها البالغي العام    
 وإمنا تلتمس تلك املعـامل      ،   نشاطها وحيويتها وثراءها    ويسلبها ،  يضيـق من أفق احلركة اإليقاعـية    

 والـشعور   ،  بربط أجزاء الصورة الكلية بالسياق العام النابع من العالقات احليوية بني تلك األجـزاء             
   .  املوحد املهيمن على التجربة الوجدانية للشاعرة واخليال الذي يعد حمرقا هلذه العناصر

ما بألوان التحدي والصمود مثل الواقع الفلسطيين هلو جدير بفرض أمناط        وإن واقعا مأساويا مفع          
  : ولكن الوقوف على أربعة منها هي أمهها ، إيقاعية كثرية للصورة الشعرية ال ميكن اإلملام ا مجيعها

 هـذه  ، تتميز القصيدة احلديثة بثراء حركتها الداخلية ثباتا وحتوال : اإليقاع وحركية الصورة ـ  1
 ومن تفاعل حركة الدفقات     ،  ركة اليت تنشأ أساسا بالتدرج من وضع الثبات إىل التحول والعكس          احل

تالؤمـه الكامـل    ((  وهو ما حيقق لإليقـاع       ،   ومتازجها ،  العاطفية والصور والرموز واللغة والفكر    
 رؤى   وتتكشف عن  ،  وانسجامه التام مع حركة القصيدة اليت تولد يف تناميها املستمر طاقات جديدة           
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 وليس االعتبار يف ذلك     ،  )1()) يرتفع ا اإليقاع إىل مرتبة منوذجية يف قيمتها الشعرية           ،  وأفكار وأخيلة 
 أو ذلك البطء يف ختـصيب       ،  بسرعة اإليقاع وبطئه يف الصورة بقدر ما هو يف مسامهة تلك السرعة           

حـني  (( ويف قصيدة    ،  ارزالب وال سيما بعدما فقدت القصيدة جزءا هاما من إيقاعها           ،  دالالت النص 
 وتأثري هذه احليوية على املـسار اإليقـاعي         ،    يتبدى منوذج حليوية الصورة     )2())تنهمر األنباء السيئة    

  :للنص 
ارانَ ِفي الْأَغْوخِدلُ الدجت يحاَلر  
ارصالِْإع ِل ووِب اللَّيرِفي د و  
ارجالْأَح و ورخالص ِمرهنت  

دوسادماَء ِبالر  
  سوداَء ِبالدخانْ

ورخِذِه الصاُء هشا تكَم ِمرهنفَلْت  
ارجِذِه الْأَحاُء هشا تكَم ِمرهنلْت و  
  فَالنهر ماٍض راِكض ِإلَى مصبِه
  وخلْف منحنى الدروِب ِفي ـ

  رحابِة الْمدى 
ارهالن ظَرتني  

ارهالن ظَرتنا يِلنأَج ِمن  
 ، تسبح دالالت هذه القصيدة يف فضاءات اخليال تكاد تنعدم صلتها بالواقع املوضوعي أو االجتمـاعي  

 ،  الـصخـور  ،   اإلعـصار  ،  ، الليل | الدخان   ،   الريح «تنبين على الرموز ؛ إذ كل من           ذلك أا 
 ،  وإسقاط الوضوح النسيب هلا    ،   هدم احلدود الداللية    كلها تسهم يف   »النهـار   ،   النهـر ،  السـوداء

 وال هادي لنا يف خوض غمار هذه ،  وال يعود باإلمكان حماصرا إال باجلهد املضين، فتغيب الدالالت 
 وتدور الصورة الكلية هلـذا      ،  » حني تنهمر األنباء السيئة      «القصيدة ذات البنية اازية غري العنوان       

 وأن اجلهود ، عب الفلسطيين للمحن واملصائب اليت يالقيها من العدو اإلسرائيلي      النص حول حتدي الش   
 وهـذه   ،   ورغم متاعب الطريق ومشقاا فإن ار احلريـة سـيطلع          ،  الثورية متجهة صوب هدفها   

  ففي اآلفاق الغائرة هنالك الريح حبركتها الـسريعة        ،  الدالالت تتحرك وفق حركة ذات إيقاع سريع      
جدائلَ سوداَء رمزا لأليام املشؤومة اليت تصنع نكبات هذا الشعب تظهـر بـصورة أم               ترسل الدخان   
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 وعلى صعيد آخر يتحرك اـاز حركـة         ،   وتظفره جدائلَ على سبيل االستعارة     ،  متشط شعر ابنتها  
 وذلك تصوير لألنباء السيئة الـيت     ،  أخرى متوترة تتمثل يف امار الصخور السوداء يف ظالم اإلعصار         

 وهي ال تعدو تصويرا     ،   مث تأيت حركة النهر املسرعة حنو املصب       ،   وقائعها من رحم مهجية العدو     تلد
 وهذه الصور اجلزئية هي استعارات ورموز تتظـافر مـع           ،  للثورة متجهة إىل شط احلرية واالستقالل     

ـ               سارع عواملَ أخرى تضمنها النص لتحدد حركة الصورة الكلية املسهمة إسهاما مباشرا يف توليد ت
 من هذه العوامل اليت بنيت عليها الصورة التدوير اجلزئي الذي تـضمنها             ،  احلركة اإليقاعية وتوترها  

 إضافة إىل   ،   والذي أمد النص بانسيابية يف توارد الصور اجلزئية مما سرع يف حركتها            ،  الشطر التاسع 
  خمبونةً مثـاين  »تفعلن  مس«عامل الترخيصات العروضية اليت أصابت تفعيليت السريع ؛ حيث وردت      

 وهو ما ساعد على تسريع      ،   مقابل ست مرات صحيحة من جنس ثالث وثالثني تفعيلة         ،  عشرة مرة 
 واملتحرك أبعث على    ،   ألن اخلنب هو زيادة نسبة املتحركات يف التفعيلة        ،  احلركة اإليقاعية يف الصورة   
 ا النص أسهمت بتفاعالا مع بقيـة         كما أن الرموز الكثرية اليت حفل      ،  اخلفة واحلركة من الساكن   

  .  العناصر يف جتسيد حركية الصـورة الكليـة وتدفقـها
 وإذن فهذا منط من اإليقاع السريع الذي تفرزه حرية الصورة وقد تفرز منطا آخر من اإليقاع يتـسم                  

  :) 1(» ذهب الذين حنبهم « مثلما جند يف هذا املقطع من قصيدة ، بالبطء
  ين نِحبهمذَهب الَِّذ

   أَنظُر ـ، لَا صوت ِللْأَحزاِن
  أَورقَت صمتا علَى شفَتي أَحزاِني 

  وأَطْبقَِت الْحروف ِشفَاهها 
مى ِمثْلَهعرص اتاقَطُ الْكَِلمستت  
ماذَا أَقُولُ لَهى مرةً تهوشثَثًا مج  

  ي تِسيلُ ِدماؤهم ؟وِمن عيِني وِمن قَلِْب
تتضمن الدائرة الداللية يف هذا املقطع وصفا حلالة احلزن املخيم على نفس الشاعرة بعدما قام العـدو                 

 لكـن   ،   وحالة الصمت اليت ولدا رؤية جثث الشهداء مشوهةً        ،  اإلسرائيلي بإعدام عدد من األبطال    
          فمنذ البداية يستهل الـنص بـصـورة        ،  ـازهذه املعاين ال تتجسد إال بعد أن تغتسـل يف مياه ا 

 فهذا العدو اهلمجي ال يستطيع أن يغتال هـؤالء          ،  » نسرا فنسرا غاهلم وحش الظــالم       «رمزية  
 الذي ال يكون عملـه      » وحش الظالم    «األبطال إال الواحد بعد اآلخر يف حركة ثقيلة يوحي بـها           
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 ،  بل مت ذلك بـبطء     ،  مل يغتل األبطال دفعة واحدة     ما دام    ،  إال بطيئا على مستوى التصور على األقل      
 كل ذلك جعل هذه الصورة اجلزئية تشع حبركة إيقاعية          ،  كما أن الظالم يبعث على السكينة والرهبة      

 ومن العوامل اليت رسخت هذه احلركة اإليقاعية البطيئة يف النص مظاهر الـسكونية يف            ،  بطيئة متثاقلة 
 ،  أطبقت احلروف شفاهـها   ،   أورقت صمتا على شفيت أحزاين     ،  زان ال صوت لألح   «الصور اآلتية   

 وبثُّ  ،   وهي استعارات تسعى مجيعها إىل غاية بالغية مفادها تأكيد السكونية          ،   »الكلمات صرعى     
 - أيـضا  - ومن العوامل املرسية حلركة اإليقاع البطيئة        .  جو من الصمت ساعد على تباطؤ اإليقاع      

 فالنص يقوم على تفعيلـة حبـر        ،  طع الطويلة اليت تعد أبرز مظاهر اإليقاع البطيء       ازدهاء النص باملقا  
 ،  واثنان طويالن،  ثالثة منها قصرية ،   اليت تتضمن مخسة مقاطع    » - ب   – متفاعلن ب ب     «الكامل  

أي غلبـت    ) 29 / 38( لكن املالحظ يف النص أن املقاطع الطويلة تتفوق على املقاطع القـصرية             
 واملـسكّن أقـرب إىل      ،   وزحاف القبض هو تسكني الثاين املتحرك      ،  ت املقبوضة على النص   التفعيال

 ولذلك نالحظ أن حركية الصورة الشعرية تتحكم مع عوامل أخـرى            .  اإليقاع البطيء من املتحرك   
  .  يف التوجه باإليقاع حنو السرعة أو البطء

ن اإلبداع الفين نزعـت إليـه القـصيدة    الصورة التشكيلية لون م : إيقاع الصورة التشكيلية ـ  2
 ،  واالستئثار مبا أمكن من عناصرها     ،  املعاصرة ضمن حماوالا الثورية للقبض على تلك القيمة اجلمالية        

الشاعر ((  وإن   ،  » رسم بالكلمات    « إال أنه    ،  وهذا اللون من اإلبداع أقرب ما يكون إىل فن الرسم         
 بل خيلع عليه    ،   وال يرسم منه هيكله العريان     ،   كما يبدو له    ولكن يصوره  ،  ال يصور الشيء كما يراه    

 بني نوعني   – يف شعر فدوى طوقان      – وميكن التمييز    .  )1())اإلحساس   من حلل اخليال بعد أن حيركه     
والـصورة  ،   ومن مثة بني منطني من اإليقاع ؛ الصورة التـشكيلية احلـسية            ،  من الصورة التشكيلية  

 إىل الوجـه الـذي ضـاع يف         « مناذج النوع األول هذا املقطع من قصيدة          ومن ،  التشكيلية الذهنية 
   :)2(»التيه

   لَيلُ الْقُدِس صمت، اَلْأَسى يهِطلُ
 امقُتو  

  حظَروا التجوالَ لَا تطْرق ِفي 
 هِدينقَلِْب الْم  

هِويماِل الدعقَّاِت الند رغَي  
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  لْقُدس كَعذْراٍء سِبيهتحتها تنكَِمش ا
 ِة طَاِئراحلَى السعو  
هِبينج مهالس قرخ  

طَامح انٌ وخِض دلَى الْأَرعو  
  شرف الْمبنى وطَيفَاِن يِطلَّاِن علَى ـ

هِدينِل الْملَي  
هِقيبكِْن حكَانَ ِفي الر  

  رِض الْحِبيبهوِثياب وادكَارات ِمن الْأَ
  كَانِت الزرقَةُ ِفي عينيِه تمتد ـ

هِزيناٍت حريحب  .  
 ال يظهر يف شوارعها غري أباطرة العذاب يتزيون      ،  تتشكل الصورة يف هذا املقطع من مدينة القدس ليال        

ر الدمار تغـشى   ومظاه،  و سهم خيرق جبينه،  ويف ساحتها طائر ملقى على األرض  ،  بدموية ظاهرة 
 وإىل جانبه يف    ،   وال مظهر للحياة فيها إال عيين هذا البطل احلبيب تطالن من شرفة املبىن             ،  كل موضع 

  .  وثيابه وبعض الذكريات من األرض الغالية استعدادا للرحيل ، الركن تقبع حقيبته
 وإن هـذه  ، ا املاديـة      وإذن فهذه لوحة تشكيلية ميكن لرسام أن جيسدها يف الواقع بكل مظاهره      

 و قدرا علـى احلركـة       ،  الصورة التشكيلية احلسية تنبض باحلياة من خالل طبيعتها اإلحيائية النامية         
 ويتمظهـر يف    ،   ومن هذه احليوية ينبع اإليقاع     ،  والتوتر والتصدع والسكينة واالنتهاء إىل االستقرار     

ونات الصورة الكلية القائمة واملصطبغة بـسواد       التآلف والتوازن بني العالقات العضوية النابعة من مك       
 وبقدر تفاعـل عناصـر      .   إشارة إىل احلزن املهيمن على كل أرجائها       ،  الليل املمتزج بزرقة العينني   
 وتتماهى بداللتها كإحياء رمـزي      ،   حيث تنعدم الداللة الواقعية للصورة     ،  الصورة يزداد اإليقاع توترا   

 يرسخ هذا املعـىن بعـض       ،  ن والعذاب واالغتراب يف نفس الشاعرة     يسعى إىل التعبري عن حالة احلز     
 ،  الثياب ،   احلقيبة ،   العذراء السبية  ،   الطائر املصاب  ،   األقدام الدموية  «التراكيب ذات الداللة املادية     

  .  »االدكارات 
مـدينيت   «     ومن مناذج الصورة التشكيلية الذهنية الواردة يف الديوان هذا املقطع مـن قـصيدة               

  :) 1(»احلزينة
  اَلْحزنُ ِفي مِدينِتي يِدب عاِريا 

  مخضب الْخطَى
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  والصمت ِفي مِدينِتي 
اِبضاِل ركَالِْجب تماَلص  

 ِل غَاِمضكَاللّي ،فَاِجع تمالص   
  محملٌ

هِزميِبالْهِت ووطْأَِة الْمِبو  
 ويتحدد اإليقاع فيـه مـن       ،  ا املقطع يف مجلة من االستعارات والتشبيهات      ترتسم الصورة الذهنية هلذ   

 هذه اليت على املتلقي أن يقطعهـا ؛ إذ متثـل            ،  خالل املسافة اجلمالية املتباعدة بني طريفْ كل صورة       
 وهي  ،   واحلزن يتنقل يف شوارعها عاريا     ،  الكلمات ها هنا لوحة فنية ذهنية تطالعنا منها صورة املدينة         

 واملعطيـات يف    ،  تعارة حتمل من اإلدهاش ما جيعل القارئ قلقا يف تلمس وجه الشبه بني طرفيهـا              اس
 و جيعلها مقبولة إال السياق الذي بث فيها حركة داللية إيقاعيـة             ،   ال جيمع بينهما   ،  الطرفني متباعدة 

ة زيادة نـسبة   ومن مث،  »   خمضب اخلطى «  ولعل ما يزيد من غرابة الصورة كون احلزن    ،  متناغمة
 ، التوتر يف اإليقاع ألن التخضيب معروف أليادي الغيد وأقدامهن، أما مع اخلطى فهو صورة مستغربة              

 صورة يتمازج فيهـا     » كاجلبال رابـض    « وهو   ،  تلي ذلك صورة الصمت الذي خييم على املدينة       
 إنه  ،   غامضة غموض الليل   ،   لكنها سكينة ثقيلة ثقل اجلبال     ،  التشبيه واالستعارة لتأكيد حالة السكينة    

 وهذه  الصورة الذهنية اليت ترمي إىل الكـشف عـن          .  صمت املوت واهلزمية  حيت حتزن الكلمات      
 وهو ما يسمها حبيويـة      ،  حالة احلزن والصمت اليت تعيشها املدينة ال وجود هلا إال يف إطارها الذهين            

 إذ ينطلـق مـن      ،  ا اإليقاع من اخلفة إىل الثقل      ويتدرج أثناءه  ،  إيقاعية ترتفع انسيابيتها أثناء التلقي    
 يشي بذلك ،  وينتهي ثقيال متباطئا، حركة احلزن وهو يكتسح أرجاء املدينة عاريا خبفة النمل املنتظمة     

  .   ومرارة اهلزمية،  ووطأة املوت، ثقل الصمت الرابض وغموض الليل
تشكيلية احلسية حليوية اإليقاع ألا أكثر         وهكذا فإن الصورة التشكيلية الذهنية أبعث من الصورة ال        
  .  تغييبا للداللة من خالل الغموض الذي تسربه إىل مساحة النص

تعتمد القصيدة احلديثة على عنصر التشخيص كتقنية متطـورة يف   : إيقاع الصورة التشخيصية ـ  3
 من خالل حركة انتقال الصورة  وشحن بنيتها الداخلية بطاقة إيقاعية   ،  تكثيف بنيتها الداللية واإلحيائية   

 ،  وتصبح األرض مبوجب ذلك مستأنسة تستقطب املشاعر       ،  من مرحلة اجلمود إىل مرحلة التشخيص     
  : فهي حينا غادة حسناء تغري جيوش األعداء جبماهلا فيتسابقون لسبيها ، وتثري الوجدان

  حظَروا التجوالَ لَا تطْرق ِفي 
هِدينقَلِْب الْم  
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غَيهِويماِل الدعقَّاِت الند ر  
هِبياٍء سذْركَع سالْقُد كَِمشنا تهتحت  

 وتقف موقفا متناقضا مـن قـوانني        ،  تعتمد الصورة أثناء تشكلها يف هذا املقطع على حيوية اخليال         
 ومقاربة املـشبه    ،  الصورة القدمية القائمة على ضرورة مناسبة املستعار منه للمستعار له يف االستعارة           

 عامل القـصيدة الـشعرية      ،  مقاربة بني عاملني  ((  وتتحرك يف اجتاه آخر لتصري       ،  للمشبه به يف التشبيه   
 حـد فـضائي جمـدول       ،   املقاربة بني هذين العاملني تأيت على حد مرهف        ،  وعامل الواقع االجتماعي  

 ال توجـد    » تنكمش القدس    «ففي قوهلا    ،   وتقوم على املفارقة بني أجزائها     ،  )1())ومتفجر باإلحياء   
 ،  واملستعار  منه وهو هذا الشيء القابل لالنكماش        ،  » القدس   «مناسبة ملموسة بني املستعار له وهو       

 وهذا التباعد بني الطرفني يولد إيقاعا قويا قوامه الدهـشة           ،  إذ ما ميكن أن ينكمش هو كثري ومتنوع       
 ويتحرك اإليقاع على مـستوى      ،  يبة ظن يف أفق انتظاره    واالستغراب يف نفس املتلقي الذي يصاب خب      

 ال ميكن   ،  آخر بانتقال صورة القدس من هيئتها الطبيعية كمدينة مقدسة إىل هيئة تكون فيها منكمشة             
 واإلنسان ينكمش إضافة إىل ذلك      ،   فالشيء ينكمش من أثر الربد واحلرارة      ،  حماصرة داللتها إال إحياء   
    .  والقدس تنكمش من خوفها وضعفها حتت النعال الدموية.. .  الخائفا أو متذلال أو خجو

 وهو ما يعدد الدالالت ويفـسح       ،  ومن فوجه الشبه بني القدس والشيء الذي ينكمش صعب املنال         
  :  وميكن رصد إحياءات الصورة بطرفيها كما يلي ، اال واسعا أمام عمل اخليال
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يف سياقها الكلي على إيقاع التقابل ؛ إذ صورة القدس منكمشةً توحي            وتقوم الصورة من جهة أخرى      
 وعلى مستوى آخر تتشخص ،  » تنكمش القدس   النعال الدموية     « وهو ما يقابل صورة      ،  بالضعف

 وتنبين على التـشبيه     » تنكمش القدس كعذراء سبية      «القدس يف صورة فتاة عذراء يسبيها األعداء        
 إىل هيئته   » االنكماش « مما ينقلها من اهليئة اجلامدة       ،  )الكاف  ( لتشبيه  التصويري باستخدام حرف ا   

 وتظهر حيوية اإليقاع يف الصورة مبا يتشكل يف ذهن املتلقي من التـزاوج              ،  » عذراء سبية  «متوترة  
 ينجـز هـذا التـزاوج    ، الذي يتم بني عامل الصورة وعامله الوجداين أثناء استحضاره لصورة القدس          

 ويسمح بالتنويع يف وجه     ،  شبيه التمثيلي الذي يستوعب التباين الكائن بني القدس والعذراء        بواسطة الت 
 موحية بـصورة الفتـاة      – وهي تنكمش خوفا وذعرا حتت األقدام الدموية         – فيجعل القدس    ،  الشبه

شـياء   وذلك بالتسوية بـني أ     ،   وهو ما يزيد اإليقاع قوة     ،  العذراء املرجتفة حتت قبضة األعداء القوية     
  .  داـخمتلفة ج

 وهكذا فإن السياق اخليايل للصورة الكلية اسدة لفكرة ضعف القدس أمام مهجية االستعمار قد             
 وما ميثله   ،  اختذت مسارا إيقاعيا خاصا قام على عنصر التقابل مبا متثله القدس من الطهارة وقلة احليلة              

 «ى ألوان من الصور اجلزئية كااز املرسل يف            وبنيت عل  ،  االستعمار من اهلمجية والتعطش للجماء    
 تنكمش القـدس    « والتشبيه التمثيلي يف       ،  » تنكمش القدس  « واالستعارة يف      ،  »النعال الدموية   
  .   وكلها تتظافر ملغية هويتها لتذوب يف السياق العام إليقاع الصورة الكلية، »كعذراء سبية 

اض كما يف هذا املقطـع مـن قـصيدة          رأة تكابد أالم املخ   وقد تتجسد األرض يف صورة ام              
   : )1()خماض(

قُلُ اللِّقَاحنت يحاَلر  
  وأَرضنا تهزها ِفي اللَّيِل ـ

اضخةُ الْمشعر  
هفْسن لَّادالْج قِْنعيو  

   ِبِقصِة الْحطَام ـ، ِبِقصِة الْعجِز
قَاضالْأَنو  .                    

 وهي اسـتعارة    ،  يف هذا املقطع من القصيدة تقدم الشاعرة األرض يف هيئة امرأة زها رعشة املخاض             
 – الرعشة   – األرض   « و وطرفها الثاين       ،  » املرأة - املخاض   – األرض   «  طرفها األول    ،  مزدوجة
 كـذلك  ،  بل وتلد  فمثلما أن املرأة حت    ،  » املخاض « واجلامع بني طريف الصورة األوىل هو          ،  »املرأة  
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 فـاملرأة   ،  » االرتعـاش  « واجلامع بني طريف الصورة الثانية هو          ،  األرض حتبل بأبطاهلا مث تلد الثورة     
 وتنبين هذه الصورة على ،  وترتعش أرجاؤها،  وكذلك األرض تز قبيل الثورة، ترتعش أثناء املخاض

 مزاعم اليهود بأنه شعب عقيم آيل إىل         رغم ،  فكرة أن الشعب الفلسطيين قادر على إضرام نار الثورة        
إال أنه يأخذ يف التصاعد )) الريح تنقل اللقاح ((  وقد استهل املقطع بإيقاع هادئ حمايــد .  الزوال

 وتتسع دائرته ، ) و (  فتتغري حركة اإليقاع مع حرف العطف ، حينما تتشخص األرض يف هيئة امرأة
  .  » رعشـة ،  الليل،  زها«لمـات بتزايد كثافة الصورة وإحياؤها عرب الك

 وتلتقي األرض واملرأة أو املدينة واملرأة يف أكثـر          ،     ويمن الصورة التشخيصية على قصائد الديوان     
 ،  وتظهر حينا عـذراء سـبية      ، ،    ومرة متسك أنفاسها املدينة    ،  » يغتصبها التتر    « فمرة     ،  من وجه 

 ويهتـز جـسمها برعـشة       ،  ومييد مبخاض ومبيالد جديد    كما أن بطنها يعلو      ،  وحينا بقلب مغدور  
 ويتعدى وجه الشبه يف صورة األرض إىل دور آخر هو دور األم الرؤوم يف الكثـري مـن                  ،  املخاض

   :)1(» إىل الوجه الذي ضاع يف التيه « كما يف هذا املقـطع من قصيدة   ، القصـائد
  نْوطَِني كَانت تغطِّيِه ِمياه اللَّيِل كَا

هِزميِل الْهِفي لَي اِمتالص هقَلْب  
  ذَاِهلًا أْسيانَ كَانَ الدد ِفي ـ

ودراقَاِت واِن بردالْج  
  :كُنت أَهِذي 

وددالْج ضا أْرِك يردِحي صِافْت  
هومالْأُم ردِحي صِافْت  

  واحضِنيها فَالْقَراِبني غَواِلي 
اِبنياِلياَلْقَرغَو   

حتاول الشاعرة يف هذا املقطع ألجل إيصال فكرا إيصاال شعريا االستعانة قدر املستطاع مبا لأللفـاظ                
 ماحية كل احلدود الـيت تفـصل        » األم - األرض   « فتتوجه باخلطاب مباشرة إىل      ،  من كثافة إحيائية  

 واليت تزيـد    ،   » احضنيها     ،  حي افت ،   افتحي « من خالل أفعال األمر الثالثة       ،  املكاين عن اإلنساين  
 فاالنتقال مـن  ،  وتسهم يف تنشيط احلركة اإليقاعية  هلا من جهة أخرى     ،  يف جمازية الصورة من جهة    

 والذي يضيق   » افتحي   « الذي يتضمن عمومية يف اخلطاب إىل الفعل الثاين          » افتحي   «الفعل األول   
كل ذلك يدفع إىل نشر جـو  ، » احضين  «خيلقه الفعل    والتتابع الذي    ،  الدائرة الداللية للفعل السابق   
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 ، إيقاعي يف املقطع يقوم على حتريك الطاقة اإليقاعية للفكرة املتضمنة يف األفعال الثالثة ختصيصا وتتابعا        
 ومن خالهلا   ،  تنتقل عرب مسار جمازي يرسي دعائم الفعل الشعري داللة وإيقاعا         - أي األفعال      –فهي  

 هـؤالء األبنـاء    ،   وتأخذهم يف حضنها   ،   األم احلنون اليت تفتح صدرها ألبنائها      تتمظهر األرض يئة  
           .  الغالية يقدموا قرابني تدنيهـم من حبها) باقات الورود ( يفدوا بالدمـاء 

  ،     إن احلركة اإليقاعية يف هذه الصورة الكلية تتجسد يف العالقة املتوترة بني أطراف الصورة اجلزئية              
 وهي صورة جزئية تباعد طرفاها   مما يقدم إيقاعا           ،  فالدم باقات ورود تشبيه بليغ يف عرف البالغيني       

 » فالقرابني غـوايل       « وكذلك الصورة اجلزئية الثانية      ،  جديدا ينبع من قابلية هذه الصورة لإلدهاش      
 اليت  » مياه الليل    «ا أن    كم ،  استعارة تصرحيية حذف منها املستعار له الذي يبدو أنه أجساد الشهداء          

 تسهم مع بقية الصور اجلزئيـة      » البحر   «تغطي الوطن استعارة أخرى حذف منها املستعار منه وهو          
يف تكثيف اجلو املتوتر الذي يزيد من تفعيل احلركة اإليقاعية ملا هلا من إشعاعات إحيائية على نفـس                  

  .  املتلقي
 ، كال من الصور مجيعها حتافظ على مرجعياا الواقعيةإن تلك األش : إيقاع الصورة املتجاوزة ـ  4

 لكن الصورة املتجـاوزة تتخطـى مرجعيتـها         ،  فتقترب من الواقع أو تبتعد إال أا تظل بني ضفتيه         
 وهي لون من الصورة جلـأت       ،   وتقطع صلتها باملعجم اللغوي لتنقاد للسياق الذي ترد فيه         ،  الواقعية

 والـدخول يف عـامل      ،   سعيها الدائم للتخلص من الوضوح واملباشـرة       إليه القصيدة احلديثة يف إطار    
 وتزداد حدة جتاوز اللفظة ملرجعيتها املعجمية كلما        ،   جيعلها ثرية باإلحياء والتصوير اجلمايل     ،  ترميزي

معىن املطابقة جيعل الكلمة عاجزة عن أداء الوظيفة اليت تـسندها إليهـا       ((  ألن   ،  ختطى الشاعر واقعه  
 حينئذ تتناسب الكلمات على املستوى ،  ولكن املعىن اإلحيائي حيتل مكان معىن املطابقة املعطل ،اجلملة
 وذا تكون اللغة قد غـريت       ،   فيعطى كل نوع من املنطق العاطفي معياره للجملة الشعرية         ،  اإلحيائي
ادا على ما تزرعه من      اعتم ،   لذلك فالصورة املتجاوزة تعد تشكيال مجاليا جديدا للواقع        ،  )1())قانوا  

 ومن هذا الغموض ينهل اإليقاع حيويته عن طريق دفعه إىل أقـصى             ،  الغموض داخل السياق اجلديد   
 كهذه الصورة ،  وآثار الصدمة اليت حتدثها الصورة يف نفس املتلقي، قدرة ممكنة على اإلدهاش والغرابة

   :)2(» أنشودة الصريورة  «الواردة يف قصيدة   
-ح هجو دباٍن أَرريز  

دوالْأَس طَرالْم خز  
                                                 

   .  202 ص، بنية اللغة الشعرية: جان كوهن .  1
  .  566ص، الديوان:  فدوى طوقان – 2



 

 107 

هنلَّقَِت اللَّععاِف الْأُفِْق تلَى أَطْرع اكنهو  
ذَاِت الِْجلْدوخ ولًا ِمنيس لَقدِط  انالْقَح ادرج ِحني  
لَكَها طُوفَانُ الْحهلَعبقُطٌ يستو ِميدت ِميدت ضاَلْأَر  

 ربعيِبكَهتراِت الْمطَوا ِبالْخهلَيِن عمالز رهن  
دمجتي أَو ِجعري فحزي  

  كَانَ النهر وراَء الْأُفِْق ِحصانا يعدو ( 
   )  » الْحركَه  «تشتد علَى شطَّيِهْ  

 وذلك يعود إىل التوظيف     ،  تواضع عليها ال تكاد لفظة من ألفاظ هذا املقطع تتقيد بداللتها املعجمية امل          
 فاملؤكد أن املوضـوع     ،   واحلَكَم الوحيد يف ترشيد داللتها هو السياق       ،  الرمزي الذي آثرته الشاعرة   

 وحالة اليأس واحلزن اليت     ،   واألمة العربية  ،   وآثارها على الشعب الفلسطيين    ،  حيوم حول نكبة حزيران   
 وخـيم   ،   كما يبدو شخص منكـوب     ،   حزيران بوجه كئيب    فبدا ،  اهلزمية غيمت على مسائها بعد   

 إال أن رعشة ثورية ، حينما استحوذ اليهود على كل األرض  والتصقت جببني األمة لعنة أبدية ، احلزن
 وهذه الدالالت اليت تضمنها املقطع تكاد ختتفي وراء الرموز بـسبب            ،  كانت تتوالد يف غضون ذلك    

 خـوذات  ،  جراد القحط، املطر، اللعنة،  حزيران«ه األلفاظ  التكثيف الصوري الذي طغى على هذ     
  تكثيف صوري يربك املتلقي ويولد يف نفـسه إيقاعـا            » احلصان   ،   النهر ،   طوفان احللكة  ،  اجللد

حصان /  لعنة حزيران « قام على التقابل بني حموري الصورة الكلية  ، بالدهشة وخيبة الظن والالتوقع
 وتأخـذ يف    ،  ) لعنــة    ،   مطـر أسود  ،  وجه أربد ( ة اجلزئية كئيبة قامتة      إذ تنطلق الصور   »يعدو  

  . ) تشتد على شطيه احلركة، صان يعدوالنهر ح( مشرقة مليئة باألمل والتفاؤل التدرج إىل أن تصري
    وذا خنلص إىل أن الصور البالغية ذات صلة قوية بضبط وترية اإليقاع الداخلي للنص الطوقاين،               

 واختذت شكل ،  تكثفت طاقاا اإليقاعية، مقت وازدادت جتذرا يف اخليال والعوامل الترميزية وكلما تع 
 يف جانب من جوانبه     - وهو ما يفسر ارتباط مفهوم اإليقاع الداخلي         ،  التوتر املتجول يف أرجاء النص    

فهومهـا   ويشكالن معا جزءا هاما من البنيـة اإليقاعيـة مب          ،   حيث يستدعيه  ،   بالتصوير البالغي  –
  .  احلديث
إن اإليقاع بوصفه بنية مسعية يتجلى يف العديد من الظواهر الـصوتية   : اإليقاع والبنية السمعية ـ  3

 ويسري يف جسد النص بطريقة خفية لينشر حركة إيقاعية تعـد            ،  ذات العالقة  املباشرة باملد الداليل     
 وراحـت   ،  قيم الصوتية أمثـل اسـتغالل     من املكونات األساسية يف القصيدة احلديثة اليت استغلت ال        
 أو ذات الـصلة     ،   ولكن هذه القيم الصوتية    ،  تستخدمها يف إثارة خمتلف االنفعاالت يف نفس املتلقي       
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 والظفر ا نظرا أللفـة القـارئ        ،   تظل على جانب كبري من الصعوبة يف حتديدها        ،  املتينة بالصوت 
 فال يلتفت   ،  ة إىل أن اهتمامه عادة ما ينشغل باملعىن        إضاف ،  مساعها يف نصوص متعددة أدبية وغري أدبية      

  .  إىل العالقات القائمة بني األصوات يف انسجامها وتنافرها
 ولكـن يف اعتباره عنصرا هاما من بنية أكـرب منـه هـي          ،       وليس للصوت  منفردا قيمة مجالية     

 خالل صيميمية العالقـة بـني        سواء  مـن   ،  الكلمة، وما ينتج عن التوافق الصويت داخل هذه البنية        
 ومن جهة أخرى تنتج قيمة الـصوت  ،  أو محيمية العالقة بني التجاورات الصـوتية، الصوت واملعىن 

  .   وهذه عالقة أكثر غموضا وتعقيدا، اجلمالية من عالقته العامة بسائر السياق
 لإليقاع الداخلي االحتفاء حبروف    ولعل أبرز ما يسترعي االنتباه يف الديوان من البنية السمعية املمثلة

ومن مناذجه هذا املقطع مـن      ،   وواو املد  ،   وياء املد  ،  اللني املمدودة على سبيل اخلصوص ؛ ألف املد       
  :) 1(» آهات أمام شباك التصاريح  «قصيدة  

  ..  لَيت ِللْبراِق عينا
 ارا ذُلَّ الِْإسَآِه ي!  
تظَالً ِصرنذَاِقي قَ. .  حاِتلٌم  
ِهيبِحقِْدي ر  . ..ارى الْقَرتوِغلٌ حم  

ارةُ نارفَوو ِريتِكبةٌ قَلِْبي ورخص  
 ٍد «أَلْفِجلِْدي » ِهن تحت   

  جوع ِحقِْدي
فَاه الَ، فَاِغر اِدِهمى أَكْبِسو   

  يشِبع الْجوع الَِّذي استوطَن ِجلِْدي
ا ِحقِْدي الرَآِه يثَارتسالْم ِهيب  

   أَحالُوا ، قَتلُوا الْحب ِبأَعماِقي
 قَارا وِلينِغس موِقي الدرِفي ع  

 وال سيما املفتوحة منها اليت بلغت     ،  يتأسس هذا املقطع يف إيقاعه الداخلي على حروف اللني املمدودة         
 ،  ما ،   ثا ،  يا،  آ،   ال ،   با ،  فا،   فا ،   نا ،   وا  ، را ،   قا ،   ذا ،  سا،   نا ،   آ ،   نا ،  را( العشرين حرفا هي    

 ،  ري ،   يب ،   هـي  ،   دي ،  قي: (  وحروف اللني املكسورة بلغت أربعة عشر حرفا  هي           ،  )حا، قا   
ومل تظهر حروف اللني املمدودة املـضمومة  ، ) يل  ،  قي،  قي،  هي،  دي ،   دي ،   ذي ،   دي ،  دي

 وهذا التكثيف يف استخدام حروف املـد  ، ) رو ،  لو،  نو،  جو، جو،  مو: ( إال ست مرات وهي     
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 الذي جـنح    ،  يعمل على تشكيل شبكة صوتية متجانسة تؤلف جمتمعة الواقع العام لإليقاع الداخلي           
 فقد اعتمد املقطع اعتمادا كبريا على األلف املمدودة اليت ترافـق            ،  جتسيد حالة من الغضب والتحسر    

 بصرختني مهـا يف     – يف موضعني من املقطع      –د وردت مدعمة     وق ،  عادة حاالت التأمل واالنكسار   
 وقـد والمهـا يف   ، ) آله ، آه(  يف لفظـــيت  » أتوجع    «عرف النحاة امسا فعل مضارع مبعىن         

 فيعمل ،  وهكذا يسيطر ألف املد بإشعاعاته اإليقاعية القوية، احلالتني ياء النداء قصد االستغاثة باملنادى
 ومن جهة أخرى فإن الفتحة أضعف أصوات اللني لدى النحاة من            .  داللية للنص على تعميق اهلوة ال   

 وهذا يتعالق تعالقا مباشرا مع ما تضمنه املقطع دالليـا مـن           ،  حيث الوظيفة الصرفية داخل التركيب    
 ،  واليت تتجسد يف إسار الذل املـسلط عليـه         ،  تصوير حلالة الضعف املفروضة على املتكلم يف النص       

 وهذا مسوغ آخر لطغيان أصـوات       ،  لسجني بني جنبيه الذي ال جيد منفذا للممارسة الفعلية        واحلقد ا 
  .  اللني املفتوحة

  ولسيطرة حروف املد املفتوحة على املقطع سند آخر هو طغيان حركة الفتحة على بقية احلـروف                
الفتحة لوحـدها    ترد حركة    ،  الصامتة ؛ إذ بينما يبلغ عدد الضمة والكسرة جمتمعتني ستني حركـة          

 ووض هذا املقطع على حروف اللني املمدودة واملفتوحة بصفة خاصة           .  %50ستني مرة أي بنسبة     
 ألن القارئ جمرب على التمهل يف قراءة كل كلمة ذات مـد يعلـو               ،  يفرض نوعا من اإليقاع البطيء    

 .  )1())صوات اللـني   بفعل ألف املد أطول أ     من آثار مطه للحركات   ((  وهو بطء    ،  ويهبط مع أصواا  
صائت +  صامت (أي .. ) .   رار، سار( إضافة إىل أن القافية يف حمطاا جاءت خمتومة مبقطع طويل 

 ويشيع جوا مـن  ، وهي من التقفية املوحدة مما يزيد من تباطؤ اإليقاع يف املقطع  )   صامت  + طويل  
قطع الطويل لترمجة احلسرة اليت جيدها املتكلم       التناغم اإليقاعي الداليل الذي يتمظهر يف مد الصوت بامل        

 وطغيان حروف اللني املمدودة ال يقتصر على هذا املقطع وإمنا هو مسة تتصف ا               .  حمتبسة يف نفسه  
  : القصيدة كلها فهي تبدأ كاآليت 

وربِدي الْعجتِر أَسقْفَِتي ِبالِْجسو  
وربِدي الْعجتَآِه أَس  

  نفَِسي الْمقْطُوع محمولٌ علَى ـ ، ِاخِتناِقي
 هِج الظَِّهريهو                                

ِتظَاراِت اناعس عبس  
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 ، على أن هذا اجلزء من القصيدة ال يستأثر به صوت دون آخر بقدر ما تتكافأ فيه حروف املد نوعيـا          
ي يستجيب لنداء الصوت الداليل املوسوم بالبطء لكن تظل الصانع الفعلي لواقعه اإليقاعي الداخلي الذ    

 واملضمومة مع ياء املتكلم املترددة يف ثالثة ،  واملكسورة،  وكأن تظافر حروف املد املفتوحة   ،  والتثاقل
  .   نفسي هو الذي نشر هذا التباطؤ والتثاقل يف املساحة الداللية،  اختناقي، وقفيت: مواضع هي 

لداخلي بوصفه بنية مسعية يف التكرار الذي تتمظهر يف ترديداته قيمة صوتية                 كما يتجسد اإليقاع ا   
 سواء أكان اللفظ متفق املعىن ، أن يأيت املتكلم بلفظ مث يعيده ((  والذي هو يف أبسط مفهوم له        ،  هامة

 األلفاظ  فإن كان متحد،  وهذا من شرط اتفاق املعىن األول والثاين    ،   أو يأيت مبعىن مث يعيده     ،  أو خمتلفا 
 وإن ،  وكذلك إذا كان املعىن متحـدا ، واملعاين فالفائدة يف إثباته تأكيد ذلك األمر وتقريره يف النفس     

 .  )1())كان اللفظان متفقني واملعىن خمتلفا  فالفائدة يف اإلتيان به للداللة علـى املعنـيني املخـتلفني                  
لف مجيعا حني يتعلق األمر بوظيفتـه داخـل         وتتضاعف هذه الفعالية التأثريية للتكرار املختلف واملؤت      

 سـواء علـى املـستوى       ،   إذ يكتسب قدرة أكرب على اإلسهام يف فنية العمل األديب          ،  الدائرة األدبية 
 ،  والـسعي إىل تنويـع  أشـكاله        ،   وهذا ما دفع القصيدة العربية للكلف بـه        ،  اإليقاعي أو الداليل  

درات الشعراء املستمرة على االبتكار والتجديد والتجريب       بق(( ومستوياته اليت ال حتصى ألا مرتبطة       
 ومن هنا ميكن القول أن البنية التكرارية يف القصيدة احلديثة ، مبا يناسب طبيعة التجربة الشعرية وحدها

 ، أصبحت تشكل نظاما خاصا داخل كيان القصيدة  يقوم على أسس نابعة مـن صـميم التجربـة                 
ا على اختيار الشكل املناسب الذي يوفر لبنية التكرار أكرب فرصـة             وقدر ،  ومستوى عمقها وثرائها  

 تؤهله  ،   ويتجاوز به الوظيفة اإليقاعية الصرف اليت علقت به دهرا من الزمن           )2())ممكنة لتحقيق التأثري    
 إىل أن يؤدي وظيفة شعرية تتعانق عندها الوظيفتان الداللية واإليقاعية اعتمادا على الطاقات الكامنة يف      

 هذه التجربة اليت مل تعد حتيـا        ،  البنية التكرارية بوصفها مكونا أساسيا من مكونات التجربة الشعرية        
يف التقابـل  ((  وإمنا أصبحت جتد شرط تولدها بـصورة أفـضل      ،  فقط ضمن حميط األوزان اخلليلية    

هـو تكـرار     والـذي    ،   أو لكلمات  ،  التكرار حلروف بذاا  :  يف التكرار على أنواعه      ،  والتشاكل
هو حدود هذه املسافات أو     يكون املعىن     وقد يكون اللفظ كما قد     ،  ألصوات ملسافات زمانية ولغوية   

 لذلك ال ينبغي النظر إىل التكرار على أنه جمرد وسيلة لبلوغ غاية بالغية أو لغوية ينتهي               ،  )3())فاصلتها
ية ذات فاعلية عالية يف توجيـه الـنص          وإمنا ينبغي النظر إليه على أنه تقن       ،  دورها عند إمتاع السامع   

                                                 
  .  117 ص.  1989 ، 1 ط،  بغداد، ، دار الشؤون الثقافية العامة1 ج، النقد العريب القدمي:   أمحد مطلوب - 1
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 ، الشعري وجهة معقدة تستدعي من الدارس الوقوف الطويل عندها قصد رصد حركتـها وحتليلـها              
ذلك أن الشاعر احلديث ختطى بالتكرار تلك املرحلة اليت كان يعد فيها عجزا شعريا إىل عوامل الفـن                  

فـذلك هـو    ((  فجاوز حدوده القصوى     ،  ه أما إذا ما أساء استخدام     ،  الشعري إذا أجاد استخدامه   
 وإبعاده إىل جهات هامـشية  ، الدخول يف الفقدان إىل صفر املدلول وهو انسحاب التكرار عن املركز     

  .  )1())للموسيـقى 
 ال ميكـن    ،      ونظرا لالهتمام البالغ الذي أولته الشاعرة للبنية التكرارية فإنه جاء أشكاال متنوعـة            

  : وإمنا سنحاول رصد ما أمكن منها يف اآليت ، اإلحاطة ا مجيعا
 وهو  ،   وأكثرها شيوعا يف الديوان    ،  يعد التكرار الصويت أبرز أشكال التكرار      : التكرار الصويت  – 1

تردد صوت بعينه مرات عدة يف مقطع من املقاطع لغاية إيقاعية أو داللية كتكرار صوت الفاء يف هذا                  
   : )2(»ورة  أنشودة الصري«املقطع من قصيدة  
هِغريص اِفريصع اخأَفْر  

  ترنو وتحدق ِفي الْأَشياْء
لَهعِفي ش طَعسٍر يِفي قَم  

  ِفي رش رذَاٍذ تنِعفُه نافُورةُ ماْء 
ضبرِفي ِقطٌّ ي ،لَّهتبةً مِنحأَج فُضنفُوٍر يصِفي ع   

 ِطفخِفلُ يجي ِفتلْتيِظلَّه  
         لَهخِة نوِإلَى ذَر ِطرييو  

 وهو أحد األحرف املهموسة اليت ال تستدعي أي جمهـود           ،  فقد تكرر حرف الفاء ثالث عشرة مرة      
 ولقد أشاع بترجيعاتـه     ،   وتناسب تناسبا كبريا مع خفة اإليقاع الذي طغى على املقطع          ،  للتلفظ ا 

  : يقوم على التعادل متثل بالطريقة اآلتية داخل األشطر إيقاعا داخليا منسجما
      عصافري        أفراخ

  فـي                         فـي 
  فـي                         فـي نافورة

  فـي                        تنعفه                    
                   ينفضفـي                         فـي                     عصفور    
  يلتفت                        جيفل                     خيطف    

                                                 
1  - Roland Barthres : le plaisir du texte , seuil 1973 – P 47.  
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 يظهر يف التوازن الكائن بني طريف كل شـطر          ،  إذ جييد هذا التكرار تزاوجا ترجيعيا يف كل األشطر        
فنالحظ إردافا بفاء  أما إذا طال ،  حيث يستهل بالفاء وخيتم ا إذا كان الشطر قصريا، البداية والنهاية

 وهذا الترجيع الـصويت هـو أهـم    ، ثالثة أو رابعة مما يوحي باالنسجام التوازن بني طريف كل شطر        
 فقد أشاع خفة إيقاعية سايرت احلركـات        ،  املقومات اليت تعتد ا هذه القصيدة يف إيقاعها الداخلي        

 والرذاذ مرة   ،  ري احملدق إىل القمر مرة    الداللية اليت ضت ا األفعال الشعرية يف حركة العصفور الصغ         
  .   وإىل القط والعصفور ذي األجنحة املبتلة طورا آخر،  و إىل النافورة طورا، ثانية

 فيظهر التشاكل بني بنية األفعال املـضـارعة  ،       كما أن التكرار يأخذ شكال آخر يف هذا املقطع  
وإذا )  خيطف   ،   جيفل ،   يتلفت ،   ينفض ،   يربض ،  نعف ت ،  يسطع(  واملتقاربة صوتيا    ،  املتباينة دالليا 

 فإا جتسد من ناحية أخـرى       ،  كان تقارا الصويت قد منحها نغمة داخلية تتموج معها نفس املتلقي          
 ،  جيفـل  ،   يتلفـت  ،   يـنفض  ،  يربض( حركة إيقاعية داللية متنامية تصاعديا تربز يف توايل األفعال          

  .  )خيطف
 ومن ،  وإمنا هو مسة فيها، ية األفعال ليس قصرا على مقطع من مقاطع القصيدة          و هذا التشاكل يف بن    

  :مظاهره ما يلحظ يف هذا املقطع منها 
هاِريِاب النو ِبالْأَلْعلْهتةَ وطَنيالش ِرفتحت  

هِبيريِح الْغِفي الر طِْلقت  
ِر الْخمِق الْحراِت الزارالطَّي بِسرهِحيِر الْقُزض  

اتاحِفي السِصفَِة وا ِفي الْأَرِتهقَاوطُ كُلَّ شأَبتت  
هطْبوِر الرقُوِد الدع تحت كُضرت ِفرصت قِْفزت اكَسشتت  

هفِْويكَِت الْعِبالن قاشرتت  
كَاتحالضِق وتوِر الْفُسِبقُش  

  غْصاِن الصلْبهتتبارز ِبالْأَ
هبرح فًا أَويا سهِهرشت  

هطُوِرياِت ِكفَاٍح أُسِصيخش صقَمتت  
 فيشيع فيه سلسلة من التشاكالت الصوتية اليت        ،  يتكرر حرف التاء يف هذا املقطع مثاين وعشرين مرة        

 وقد تكثف التكرار    ،  اده اجلمالية  فتعززه وتربز مظاهره وأبع    ،  تنضاف إىل التشاكل الداليل يف املقطع     
 وهو ما رسم معامل اإليقاع ، يف بداية األشطر الشعرية حيث هيمن حرف التاء مسه وخفته يف النطق  

 وهم يعبثـون    ،   ويشيعها يف احليز الداليل الذي يتمحور حول فرحة األطفال         ،  الذي يستدعي اخلفة  
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 ويتبـارزون   ،   ويتراشـقون بالنكـت     ، ويـصفرون  ،   ويقفـزون  ،  بسرب الطيارات الزرق احلمر   
  .  انـباألغص

 ،     كما تلحظ خفة احلركة الداللية يف النص من خالل مجلة من التشاكالت الصوتية امللفتة لالنتباه              
 ،  سـرب ، ريـح (  وهي ، واليت اتسمت بتردد حرف الراء فيها) فعل ( منها هذه األمساء على وزن    

 إذ ترد كل مـن      – أيضا   – وبنيتها الداللية    ،   بنيتها الصرفية  فقد تشاكلت يف  )  خضر   ،   محر ،  زرق
بطريقة ما ؛   ) ريح و سرب    (  وتتشاكل   ،  )اللون  ( إىل حقل داليل واحد هو      )  خضر   ،   محر ،  زرق(

 ممـا يبـث يف   ،  وكل ذلك حادث بني شطرين متجاورين      ،  إذ كالمها قابل لالنطالق يف اجتاه واحد      
  وهذا التشاكل يف الصيغة نراه       .  لداخلي تقوم على االنسجام احلاصل بينها     املقطع نغمة من اإليقاع ا    

)  تـتقمص    ،   تتبارز ،   تتراشق ،   تتشاكس ،  تتأبط( مبظهر آخر يف األفعـال اخلماسيـة املضارعـة       
كما أـا   )  تتفاعل   ،  تتفعل( فهي كلها ال تعدو هاتني الصيغتني املتشاتني من حيث البنية الصوتية            

 الصدارة يف األشطر وهو ما يؤهلها ألن تكون حمطة يستريح القارئ عندها مبا يلفيه من االنسجام               حتتل
 كذلك – ولكن تتشاكل ،  وال تشترك هذه األفعال يف بنيتها الصرفية فحسب    ،  اخلفي بني هذه الصيغ   

هورة هي   ومل ينشز عن هذا احلكم إال مخسة أحرف جاءت جم          ،   يف انبنائها على األحرف املهموسة     –
 مقابل واحد وعشرين ترددا للحـروف  ، وترددت مثاين مرات)  امليم   ،   الزاي ،   الراء ،   الطاء ،  الباء( 

 إذ كل منها دال على     ،   وهذا يقابله تشاكل داليل بني مدلوالت هذه األفعال        ،    )21  / 8( املهموسة  
بنية املنطوق مع بنية املدلول فيتحول      تتفاعل  ((  وهكذا   ،  احلركة السريعة اليت تستدعي اخلفة للقيام ا      

 الذي خيــرج  )1())النسيج الصويت إىل تناغم إيقاعي له دالالت حمكومة مبعطيات التركيب والسياق        
    .  لتأدية أغراض مجالية فنية تعبريية

 لفظـة أو تركيـب   ، ويكون التكرار االستهاليل حلالة لغوية واحـدة  : التكرار االستهاليل ـ   2
 كمـا يف    ،  بالضغط عليها عدة مرات متتالية يف مستهل القصيدة لتحقيق غاية إيقاعية داللية           بأكمله،  
  :) 2( »حرية الشعب«قصيدة 
  حريِتي  

   حريِتي   
   حريِتي  

 بضِبِملِْء فَِم الْغ هددأُر توص  

                                                 
  .  26 ص، القصيدة العربية احلديثة بني البنية اإليقاعية والبنية الداللية:  حممد صابر عبيد – 1
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بِفي اللَّهاِص وصالر تحت   
اسم معىن ) حرييت (  وهي لفظة    ،  لغوية واحدة تتردد ثالث مرات متتالية     تستهل هذه القصيدة بوحدة     

 فتستقل كل منها بشطر مما حيمل املتلقي على شحنها ، مضاف إىل ياء امللكية تتموضع بشكل عمودي  
 تتحدد من خالهلا اهلوية الداللية للقصيدة  ؛ إذ إضافة إىل جو االنسجام والتوافق     ،  بطاقة إيقاعية كبرية  

 هنالك توافق آخريتعلق بالفواصل الزمانية ،  مبا هلا من اإليقاع الصويت، ي يشيعه تكرار هذه اللفظة    الذ
 فتتحول بذلك القراءة إىل     ،  اليت تفرض نفسها على املتلقي ألنه جمرب على اختاذ كل لفظة مكررة شطرا            

قرائن اللغوية الواردة بعد     وعن بعض ال   ،  لون من االنفعال الناتج عن اإلحلاح يف طلب احلرية املفقودة         
    .  . ).   اللهب، الغضب( ذلك مثل 

 والـدور  ، ال خيتلف التكرا اخلتامي عن التكرار االستهاليل من حيث املاهية : التكرار اخلتامي ـ  3
 فيشحن املتلقي بالتأثري الذي تشكلت عليه البنيـة         ،   إال أن األول يتكثف يف خامتة القصيدة       ،  الشعري

 فمنه ما يكون تكريسا لرسـالة عنـوان         ،   وهو على درجات من القوة و التأثري       ،  قصيدةالشعرية لل 
 ومن النماذج اليت يتطابق فيها التكرار اخلتامي مـع          ،   كما قد يكون متجاوبا مع مضموا      ،  القصيدة

  :) 1( » عاشق موته «العنوان لفظا وداللة قصيدة 
هونغُص تشراِن عجرالْم رجا شي  

اِنِب الطَِّريقولَى جع  
  أَعشق موِتي ِفي مواِسِم الِْفداِء والْعطَاْء

ِريقِج الْغرضالْم ظَلِّك تحِتي توم قشأَع  
مكررا مما  ) أعشق  ( بنية عنواا تنتهي مبركب فعلي      ) عاشق  ( فهذه القصيدة اليت يستهل اسم الفاعل       

اطفيا ينثال بال ضابط عرب آفاق املستقبل يف قالب فين تصنع واقعه وجهـة              خيلق يف القصيدة مناخا ع    
عاشق (  بينما ينتهي يف ختام القصيدة متعلقا باملتكلم      ،  اخلطاب الذي يكون يف العنوان متعلقا بالغائب      

 ،  أي يبدأ مطلقا ومفتوحا على عدة مدلوالت وينتـهي حمـدد الداللـة   ، )موته         أعشق مويت    
 إذ التأثري الذي أحدثه     ،   مجالية هذا النوع من التكرار اخلتامي يف األثر الذي يتركه على املتلقي            وتظهر  

  .  العنوان يف البداية  يؤكده التكرار يف النهاية
 الفـدائي   «    ومن النماذج اليت يتجاوب فيها التكرار مع مضمون العنوان مـا ورد يف قـصيدة                  

   : ) 2( »واألرض 
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ه ا أَلْفيتوالَ ِبالْم  
قرماِوي والْه مجالن قرتاحو  

اتوبالر ربع  
توِعلَ الصتشقًا مرب  

  زاِرعا الِْإشعاع الْحي علَى ـ
اتوبالر                   

توا الْمهرقْهي ٍض لَنِفي أَر  
توا الْمهرقْهي ا لَندأَب  .  

وهي متفاعلة إجيابا مع    ) لن يقهرها املوت    ( ة الغوية املكررة يف ختام هذه القصيدة هي التركيب          احلال
 فهذا اإلسناد االمسي املعطوف يعد موقفا وطنيا بطوليا قام به           ،  )الفدائي واألرض   ( مضمون العنوان   

 وهي أن األرض لن     ،  ر أدى إىل بطريقة حتمية إىل النتيجة اليت يتضمنها التكرا         ،  الفدائي جتاه أرضـه  
 ولقد تكرست هذه البنية الداللية من خالل الشحنة اإليقاعية النابعة           ،  تقهر ما دامت التضحيات قائمة    

  من التكرار املزدوج ؛ 
) األرض  ( مرتني هنالك تردد آخر للوحدة اللغويـة        ) لن يقهرها املوت    ( فباإلضافة إىل تردد العبارة     
  :  فاألصل يف التركيب ، عدة متت بطريقة فنيةاليت هي مدار التكرار ملرات 

  يف أرض لن يقهر األرض املوت
  .  أبدا لن يقهر األرض املوت

 ومن جهة أخرى متدد مفعول التكرار وتأثريه من خالل اإلمكانية اليت يتضمنها حبـر               ،  هذا من جهة  
 ) - -فعلن  ( احية اإليقاعية   وامتداداا املآخية هلا من الن     ) -فِعلن ب ب    ( اخلبب بتفعيالته املوحدة    

 فزادت بإيقاعها اخلفيـف يف      ،  8 / 5مبعدل   ) - -فعلن  ( واليت طغت عليها     ) - ب   –فاعلن  ( و  
  .   وأسهمت يف رفع معدالت الطاقة اإليقاعية يف القصيدة، حدة التكرار

 كما يتبدى يف    ،  ان ما يتضاد على املستوى الداليل مع مضمون العنو        – أي التكرار اخلتامي     –   ومنه  
    :) 1( »  إىل الوجه الذي ضاع يف التيه «قصيدة 

ِلدا طَالَ يلُ مظَلُّ اللَّييو  
  أَنجما تقْفُو خطَاها ِفي الدروِب ـ

مجوِد أَنالس  
  وِبلَاِدي كَوز رماٍن يفُور الدم  ـ
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ِغممغيِفيِه و  
ِمرتساِتي تيحو  

يحوِمرتساِتي ت  
 سالبا منافيا لرغبـة املـتكلم   »  إىل الوجه الذي ضاع يف التيه «فمن الناحية الداللية ينطلق العنوان     

 ، وحيـايت تـستمر  (  وتنتهي القصيدة بتكرار ، الذي افتقد وجه حبيب سقط يف ساحة الفداء شهيدا    
 وتساير رغبته ؛ إذ استمرار احلياة       ،  محممال بداللة إجيابية تستجيب لطموحات املتكل     ) وحيايت تستمر   

 ، ) التيـه    ،  الضياع( هو نتيجة عكسية ملا يطرحه العنوان الذي يتضمن اية احلياة من خالل الثنائية              
وهذه الثنائية الضدية اليت تطرحها القصيدة بني عنواا وخامتتها يعززها التكرار مبا يبث يف طرفها الثاين 

ق الذي حيدثه العنصر اإليقاعي القائم على التالحق الصويت املنبعـث مـن             من تأكيد ناجم عن التواف    
 - ب   –فاعالتن  (  إضافة إىل التشاكل الذي تطرحه الوحدة اإليقاعية         ،  تشاكل البنيتني تشاكال تاما   

  .   )- -فِعالتن ب ب ( لبحر الرمل بامتدادها  ) -
شكال التكرار فنية ملا مينحه للقـصيدة مـن   يعد هذا النوع التكرار أكثر أ : التكرار املتجاوب ـ  3

خيضع ضرورة إىل هندسة تنبع أساسا مـن  ((  ويرفع من أدائها الفين ذلك أنه  ،  تعقيد يغذي شعريتها    
 ويدل هذا ، )1()) وما تفرضه من صيغة تكرارية تتالءم مع واقعها وخصوصيتها ، طبيعة جتربة القصيدة

 ومدى حتكم الـشاعر املعاصـر يف   ،  بلغتها القصيدة احلديثة  النوع من التكرار على درجة الوعي اليت      
 ولعل أكثر منـوذج جيـسد هـذا    ،  وإخضاعها للضرورة الداللية، تقنية التكرار كعنصر إيقاعي هام   

   : » حرية الشعب «الشكل من التكرار قصيدة  
      حريِتي  - 1
   حريِتي  - 2
   حريِتي - 3
4 -دأُر توص  بضِبِملِْء فَِم الْغ هد  
5 -بِفي اللَّهاِص وصالر تحت   
   وأَظَلُّ رغْم الْقَيِد أَعدو خلْفَها - 6
   وأَظَلُّ رغْم اللَّيِل أَقْفُو خطْوها - 7
8 -بضالْغ دلَى موالً عمحأَظَلُّ مو   
  !ي  وأَنا أُناِضلُ داِعيا حريِت- 9
   ! حريِتي - 10

                                                 
  .  218 ص، اإليقاعية والبنية الداللية القصيدة العربية احلديثة بني البنية :   حممد صابر عبيد - 1



 

 117 

   ! حريِتي – 11
12 -ورسالْجو سقَدالْم رهالن ددريو   
  ! حريِتي - 13
  !حريِتي :  والضفَّتاِن تردداِن - 14
   ومعاِبر الريِح الْغضوِب - 15
16 -ِفي و طَارالْأَمو ارصاِْإلعو دعالرطَِني  و:  
  :                           ترددها مِعي - 17
    ! حريِتي ! حريِتي ! حريِتي - 18

                       
   سأَظَلُّ أَحِفر ِاسمها وأَنا أُناِضلْ- 19
20 -ِف الْمراِب ِفي شواِن ِفي الْأَبردِض ِفي الْجاِزلْ  ِفي الْأَرن  
21 -اِرعزِق الْماِب ِفي طُرراِء ِفي الِْمحذْركَِل الْعيِفي ه   
22 -اِرعشطٍَف وعنمٍر ودحنمفٍَع وترِفي كُلِّ م   
23 -اِنقشوِد الْمِذيِب ِفي ععِة التانزِن ِفي ِزنجِفي الس   
24 -ِف الدسن غْمالَِسِل رالس غْمر اِئقرلَظَى الْح غْموِر ر  
25 -اهىَ أرتا حهمِاس ِفرأَظَلُّ أَحس   
26 -ركْبيطَِني وِفي و دتمي   
27 -ركْبظَلُّ ييو   
28 -ركْبظَلُّ ييو   
29 -اهٍر ِفي ثَركُلَّ ِشب طِّيغى يتح   
  َء تفْتح كُلَّ باب حتى أَرى الْحريةَ الْحمرا- 30
31 -اببةَ الضِمدأَع كداُء ييالضو برهلُ ياللَّيو   
   ! حريِتي – 32
   ! حريِتي - 33
34 -ورسالْجو سقَدالْم رهالن ددريو   
  ! حريِتي - 35
  !حريِتي :  والضفَّتاِن تردداِن - 36
   ومعاِبر الريِح الْغضوِب - 37
  : والرعد واِْإلعصار والْأَمطَار ِفي وطَِني - 38
  :                            ترددها مِعي - 39
    ! حريِتي ! حريِتي ! حريِتي - 40



 

 118 

حا يف هذه القصيدة فتكاد تعتمد عليه       تتفاعل بنية اإليقاع الداخلي على مستواها الصويت تفاعال واض        
 وتتجسد يف عنصر التكرار جبميع  ،   ومن مثة الداليل   ،  اعتمادا شبه كلي يف بناء معامل نسيجها اإليقاعي       

 وتتشكل  ،   وتنتهي بتكرار ختامي   ،   بتكرار استهاليل  – مثلما أشرنا    – حيث تبدأ القصيدة     ،  أشكاله
ن هلذا التكرار دورا فاعال يف رسم معـامل اهلويـة الدالليـة              لذلك فإ  ،  أساسا من بنية تكرارية كثيفة    

اليت ترددت مثاين عشرة مرة على املـستويني        ) حرييت  (  فقد بلغ أقصاه مع الوحدة اللغوية        ،  للقصيدة
 وميكن جتسيد توزيع ، سبع مرات) تردد ( و ) ظل (  كما تكرر كل من الفـعل ، األفقي والعمودي

( رامزة للفعل   ) ب  ( و  ) حرييت  ( رامزا للوحدة   )  أ  ( ساحة القصيدة بواسطة    البنية التكرارية على م   
  :كاآليت ) ج (  كما يرمز ، )ظل 
                     أ         1
     أ         2
     أ        3
    ب          4
    ج        6
    ج        7
                                 ج8
  أ              9
    أ          10
    أ                11
   ب        12
    أ         13 
     ب  أ         14
    ب         17
     أ  أ  أ        18
    ج            19
     د  د  د           24
     ج           25
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    ه           26
    ج  ه         27
   ج  ه          28
      أ                             32
    أ         33
    ب         34
    أ         35
    ب  أ         36
   ب         39
   أ  أ  أ          40

   تربز من خالل هذا التوزيع فاعلية البنية التكرارية يف حتديد هوية اإليقاع يف هذه القصيدة حيـث                 
 ، 9(  وكذلك يف الشطر     ،  تكرارا عموديا ثالثيا   ) 3،  2 ،  1( يف الشطر   ) حرييت  = أ  ( يتكــرر  

 ، 13(  أما يف الشطرين ،  )40 ، 18(  يف كل من الشطر  وتتكرر تكرارا ثالثيا أفقيا،  )11 ، 10
ثنائيا ) أ  ( فقد كان تكرار الوحدة      ) 36 ،  35( والشطرين   ) 33 ،  32( والشطــرين   )  14

وتكـرارا ثنائيـا     ) 8،  7 ،  6( تكرارا ثالثيا عموديا يف األشطر      ) أظل  = ج  (  وتتكرر   ،  عموديا
مكررة على املستوى األفقي ثالث ) رغم = د ( وترد  ) 28  ،27( عموديا مرة واحدة يف الشطرين 

دية مكررة ثالث مـرات يف األشـطر   ترد بصورة عمو) يكرب = ه (    و ،  )24( مرات يف الشطر    
رغم تداوهلا سبع مرات يف القصيدة إال أا        ) تردد  = ب  (  لكن املالحظ  أن      ،   )28 ،  27 ،  26(

   وبقليل من التأمـل نـــدرك أن  .   على مساحة النص حبريةمل تتكرر تباعا وإمنا وردت موزعة
 تليها مباشرة   ،   سواء يف التكرار الثالثي أو الثنائي      ،  متثل مركز احلركة اإليقاعية يف النص     ) حرييت  =أ(
(  أي أن ،  وهذا طبيعي ألن طلب احلرية واإلحلاح يف هذا الطلب ال يأيت إال باملداومة والصرب     ،  )ج  ( 
الـيت  )  ه ،  د، ب(  أما بقيـة العناصـــر   .  )حرييت = أ ( هي اجلسر الذي حيقق ) أظل = ج  

 لـذلك   ،  فهي عناصر مساعدة على حتقيق تلك الغاية      )  يكرب   ،   رغم ،  ترددها( تساوي على التوايل      
 وبعبارة أخرى فغن احلرية وهي اهلدف املنشود يف النص يظل طالبها            ،   جاء قليال  – إيقاعيا   –فدورها  

            .  عيا لنيلها يساعده يف ذلك تغنيه ا إىل أن يعظم شأا عندهسا
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إن الشاعر يف الكتابة احلديثة مواجه خبطر كبري أثناء العمليـة   : اإليقاع الداخلي والبنية املرئية ـ  3
 كما هو قلـق بـشأن       ،   فهو قلق إزاء التعامل مع ما يواجهه من بياض يف صفحة الكتابة            ،  اإلبداعية

توظيف عالمات الترقيم اليت أصبحت تقتضيها الكتابة احلديثة بعد تفتحها على خمتلف الفنون األخرى              
 وبنظرة سريعة نلقيها على صفحات الديوان يتضح لنا مدى االهتمام الذي أولتـه              .  واستفادا منها 

ربة الـشعرية    فراحت تشكل قصائدها حبسب طبيعة التج      ،  الشاعرة هلذا اجلانب من اإليقاع الداخلي     
 فجاء الديوان متضمنا بنيات مرئية متنوعة ميكن ،  فصار لكل قصيدة بنيتها املرئية اخلاصة     ،  وما تقتضيه 

  :مقاربتها من خالل مستويني اثنني 
 والسواد يف كونه    ،  يعد كل من البياض يف كونه رمزا للفراغ يف الصفحة          :البياض والسواد ـ  ) أ  ( 

 وتتجـسد  .   حديثة انشغلت ا القصيدة بعد ختليها عن الشكل التقليـدي    رمزا للكتابة فيها إمكانيةً   
أمهية هذه اإلمكانية يف أن الشاعر أصبح ينظر إىل حيز الكتابة بنفس القلق الذي ينظر بـه إىل حيـز                    

وهذا الصراع اخلارجي ال ميكن أن يكون إال انعكاسا مباشرا أو غـري مباشـر للـصراع                 (( الفراغ  
 والذي يسعى جهده إىل أ، يهدد به أمن القارئ ويزعزع به اطمئنانه املعتاد ، )1())انيه الداخلي الذي يع

  .  يف أبيات القصيدة التقليدية
 لـذلك تنوعـت     ،     ويظهر هذا الصراع على أشده يف ديوان فدوى طوقان بني البياض والـسواد            

ميز الذي حدا ا حنو احليـز        وتضمنت كل منها انشغاهلا امل     ،  مساحات الكتابة والفراغ يف قصائدها    
لوجدنا أن البياض يـضغط     ) 2(» أنشودة الصريورة    « ولو أخذنا قصيدة     ،   أو احليز األبيض   ،  األسود

  :على السواد ويزحف عليه  
  كَانوا أَطْفَاالً 

  ما كَبروا
هِغريص اِفريصوا عكَان  

 هورهبِن الْميِبالْع الَتا زم  
حتو ونراْءتيِفي الْأَش قد  

لَهعِفي ش طَعسٍر يِفي قَم  
  ِفي رش رذَاٍذ تنِعفُه نافُورةُ ماْء 
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 وهذا يعين أن حجم الصمت الذي فرضه البياض أكثر مـن حجـم              ،   فالقصيدة تبدأ بأشطر قصرية   
ية البيـاض ؛ فكلمـا زاد    لكن اهلوية اإليقاعية هلذا النص ال تتحدد بفاعل، الصوت الذي متثله الكتابة  

 ، )الكتابة  (  لذلك جاء هذا النص متسما بإيقاع السواد         ،  حجمه يف النص تضاءلت فاعليته اإليقاعية     
 ،  إذ يستقل كل شطر بفعل يبسط عليـه حركتـه    ،  إيقاٍع سريٍع خفيٍف مسايٍر حلركة الفعل الشعري      

 ،  ترنو ،   زالوا ،   كربوا ،  كانوا( نص  وهو السبب الذي بعث على كثرة األفعال يف هذا املقطع  من ال            
 وهذه احلركة الفعلية اليت تتالحق متسارعة متتص فاعلية الرؤية لعني املتلقي            ،  ) تنعفه   ،   يسطع ،  حتدق

  .  ألا تظل مقيدة حبجم السواد القليل
   :)1(» خماض «واألمر نفسه نقف عليه يف قصيدة 

قُلُ اللِّقَاحنت يحاَلر  
  تهزها ِفي اللَّيِل ـوأَرضنا 

اضخةُ الْمشعر  
هفْسن الَّدالْج قِْنعيو  

  ِبِقصِة الْعجِز ِبِقصِة الْحطَاِم ـ
قَاضالْأَنو  .  

 يتبـدى ذلـك يف   ،  يمنة البياض مما حيمل على قلة الفاعلية اإليقاعية له- أيضا  –يتسم هذا املقطع    
 وال تكاد تتجاوز عناصر اجلملة      ،  ) يقنع   ،   زها ،  تنقل( ة حبركة األفعال    ارتباط هذه األشطر القصري   

 فتظل العني لذلك حمصورة يف جمال عمودي ضيق مـن           ،  )املفعول به   + الفاعل  + الفعل  ( األساسية  
 مما يبعث على تسارع احلركة      ،  )واألنقاض  (  وال تستريح إال عند اية املقطع        ،  السواد ال خترج عنه   

 وهذا الصمت   .   واليت تتحدد من جهة أخرى بالتدوير الذي خص الشطر الثاين واخلامس           ،  يقاعيةاإل
الذي حييط باملقطع جيعله ضاربا جبذوره يف أرضية الشعر احلديث مبا مينحه من متيز متخض عن لعبـة                  

  .  البياض والسواد
 كما هـو    ،   يف صفحاا   وتغطي على البياض   ،   بينما تكتسح مساحة السواد بعض القصائد األخرى      

   :)2( » جرمية قتل يف يوم ليس كاأليام «الشأن يف قصيدة 
دا ِبينِملُ غُصحالَِم يةَ الْعوطَى ِصهتام مويو  

دفًا ِبييِملُ سحيو  
احيا الرهلَيع تبِر هةُ ِفي الْأَسِبيبالْح مويو  
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لَةً ِباللِّقَاحمحم  
رج ى (تهتنم(  

هاِء الْكَِبريما ِفي الساِحهأَفْر ارأَقْم لِّقعت  
  وتعِلن أَنَّ الْمطَاف الْقَِدمي انتهى 
  وتعِلن أَنَّ الْمطَاف الْجِديد ابتدا

 يف بادئ األمر     وهو ما يوهم املتلقي    ،  تبدأ هذه القصيدة بشطر زائد الطول حيتل فيه السواد حيزا كبريا          
  إذ   ،   وهي خدعة ال يتفطن إليها إال بعد التحقق والتأين         ،  بإمكانية خروج الشاعر من الشعر إىل النثر      

 وإيغال السواد يف جسد البياض ذا العمق        ،  الشطر ينبين على سبع تفعيالت من حبر املتقارب متتابعة        
 وهو ما   ،  احلكائي الذي انطلق به املقطع     بسبب األسلوب    ،  بعث على تباطؤ احلركة اإليقاعية وثقلها     

يربز الفاعلية اإليقاعية للبياض الذي يتيح للمتلقي فرصة تأمل الفضاء املكاين العام املنقسم بني الكتابة               
 ولكن مع ذلك تعود القصيدة من       ،   هذا الفضاء الذي يعد مركز احلركة اإليقاعية يف النص         ،  والفراغ

  .  )جرت منتهى ( و ) حمملة باللقاح ( ي كما هو احلال يف الشطرين حني ألخر إىل التسارع اإليقاع
يعد االهتمام بعنصر عالمات الترقيم حديث النشأة ألنه ذو عالقة متينة            : عالمات الترقيم ـ  ) ب  ( 

 ، )1())ليعوض عنصر الصوت بعنصر الرؤية كلية       (( فهو   ،  بتسجيل النربات الصوتية من خالل الكتابة     
 وعد عالمات الترقيم أحد الدوال اهلامة داخـل         ،   حد ما بالوقف يف القراءات القرآنية      وهو شبيه إىل  

فهي شاهدة على   (( النص الشعري ال بد من إضاءا والكشف عن سرها الذي يعترب أحد أسرار اللغة               
لـة   وهذه الوظيفة الرئيسية قاب    ،   وجسدنا كله  ،   ويدينا ،  أننا نتكلم بشيء آخر غري الكلمات برؤيتنا      

 وديوان فدوى .  )2()) والوظيفة النحوية    ،  للتفريع إىل ثالث هي الوظيفة الدالئلية   والوظيفة التواصلية         
طوقان يعج بعالمات الترقيم هذه وهو ما يدل على أا تشكل عناصر تتفاعل مع غريها لتنسج الواقع                 

سعيا وراء القـبض علـى       لذلك تعد مقاربتها     ،  الشعري لقصائد الديوان بقصد من الشاعرة نفسها      
 مـن الناحيـة     - أو هي    ،   ألن وظيفتها ال تقل عن أي دال آخر من دوال النص           ،  شعرية النصوص 

 ومـا   ،   أكثر شحنا بالداللة من غريها ملا تتضمنه من الغموض والقابلية للتأويل من جهة             –اإليقاعية  
 ومن مناذجها هذا املقطع     .  لنصوصتترمجه من االنفعاالت ذات التأثري القوي يف املسارات اإليقاعية ل         

   :)3( » إىل صديق غريب  «من قصيدة 

                                                 
1
  - Claude Gruaz : recherches historiques et actualles sur la ponctuation , in langue 

Francaise, n :45, Fevriur ,  Larousse , Paris , 1980.   p 9  
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  ولَو أَنِني يا صِديِقي كَأَمِس
  أَدلُّ ِبقَوِمي وداِري وِعزي 

  لَكُنت ِإلَى جنِبك الَْآنَ ِعند ـ
             شواِطِئ حبك أُرِسي

  سِفينةَ عمِري 
يخا كَفَرلَكُناممح   .  .  .  

الـيت اختتمـت ـا       ) .  .  .  (من عالمات الترقيم البارزة يف املقطع النقاط االستمرارية الثالث          
وقد وقعت حنويا مجلة بدل بعد جـواب        ) لكنا كفرخي محام    (  والواقعة بعد هذا الشطر      ،  القصيدة

ىن لو احتفظـت األيـام جبماهلـا          ودالليا بعد متن مفاده أن املتحدثة يف النص تتم         ،  لشرط غري جازم  
 فكوما كفرخي محـام  ،   ولكن األرضية مل تردك األمنية مل تكتمل       ،  فتكون وصديقها كفرخي محام   
 فاملتلقي عند انتهائه من قراءة      ،   وهذا الكالم تنهض به النقاط الثالث      ،  يف حاجة إىل مزيد من الكالم     

إىل السباحة يف عامل السعادة والرباءة واإلخالص مما        الشطر حتمله هذه النقاط عرب جناح البياض املمتد         
 وينقل املتلقي إىل انسيابية إيقاعية يظل حتـت         ،  يكسر ثقل احلركة اإليقاعية اليت يقدمها فعل الشرط       

  .  تأثريها زمنا طويال
  ففـي  ،      ويتكون اإليقاع الذي تولده النقاط املتتابعة حسب احلالة الشعرية اليت تعيشها الـشاعرة            

  :    جند هلا إيقاعا خمتلفا )1( » رسالة إىل طفلني يف الضفة الغربية  «قصيــدة 
أَِطري لَو دِتي أَوما كَري  

أَِطري ِق لَوواِح الشنلَى جع  
أَِسري دقَيِتي مِغريا صِقي يوت لَِكن  .  .  .  

 لكن اإليقاع الذي خيرج به املتلقي       ،   لسلطة التمين  فاملالحظ أن احلالة الداللية واحدة إذ كالمها خيضع       
خمتلـف  .. ) .  لكن توقي يا صغرييت مقيـد أسـري        ( بعد قراءة الشطر املختوم بالنقاط االستمرارية       

 وهوما جيود   ،   فهو إيقاع ثقيل على النفس متأله اخليبة واألسف        ،  اختالفا تاما عن إيقاع املقطع األول     
  .  د بعد النقاط االستمراريةبه الفضاء املكاين املمت

كما أن هذه النقاط االستمرارية قد تؤدي وظيفة حنوية داللية تتمثل يف حذف أحد العناصر النحويـة              
   :)2( » الفدائي واألرض «يف اجلملة  مثلما هو جمسد يف قصيدة 

  أُماه موِكب الْفَرح : ـ 
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دعأِْت بي لَم  
أَنْ ي دالَ ب هلَِكنِْجي  

دجالْم طَاهو خدحي  
   !يا ولَِدي : ـ 
  .  .  .  ـ يا

  ـ الَ تحزِني ِإذَا سقَطْت قَبلَ موِعِد الْوصولْ
 لكن قيمة هذا احلـذف      ،   ألن احملذوف هو املنادى    ،  فالوظيفة املهيمنة عليها هنا هي الوظيفة النحوية      

 كما أن املقطع    ،  عن أسلوب احلوار الذي ولد هذا احلذف      تتجلى يف سرعة اإليقاع وحركيته املتولدة       
اللتني تتموضعان يف بداية    ( : ) ونقطيت احلوار   ) ـ  ( تضمن بعض عالمات الترقيم األخرى كاملطة         

 أما املطة فقيمتها تتجلى قي خلق جو من التوقع يف نفس املتلقي وهو ما يولد بدوره إيقاعـا                   ،  الدور
 فهما ختلقان جوا من خيبة الظن ، طتان فإما تولدان إيقاعا من نوع خمتلف متاما وأما النق، تألفه العني
  .   لكنهما ها هنا تردان بعد املطة،  إذ هو ألف متوضعهما بعد فعل القول أو ما حاكاه، لدى املتلقي

 ، تـدوير  وال سيما حني يتعلق األمر بال،   وقد تتفاعل عالمات الترقيم مع الوزن يف كثري من القصائد         
   :)1( » عاشق موته «مثلما هو احلال يف قصيدة   

  يفِْلت ِمن يدي ِفي ـ 
احيِة الرامود  

  يداِفع الرياح ثُم يهِوي
اِرِف الِْكفَاحشم ِمن  

.  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  
ِريرح لَيودا جهياِعدس ورخالص حفْتتو.    

 وكأمنا هـو  ، عند حدوث التدوير) ـ ( إن ما يستوقفنا يف كثري من النصوص الطوقانية وجود املطة        
 لكن هذا التدوير ال يتماهى دائما       ،  تنبيه للقارئ إىل هذه التقنية القدمية املستحدثة يف القصيدة العربية         

 حيث يقع التدوير ، هذا املقطع كما هي احلال يف  ،   بل قد يكون دالليا تركيبيا أيضا      ،  بكونه عروضيا 
 مث ،  وجعله يتفاعل مع تداعيات املطـة   ،   وكأمنا هناك نيةً يف خطف بصر القارئ       ،  بني اجلار وارور  

دوامـة  (ز االسم ارور و املضاف إليـه   كل ذلك قصد إبرا   ،  تسليمه إىل إيقاع البياض املمتد بعدها     
   .   اهتمام القارئ حنوه وتوجيه، لكونه داال مركزيا يف النص) الرياح 
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 ،    كما تشدنا يف القصيدة النقاط االستمرارية الست املتتالية اليت تستغرق كل منها شـطرا بكاملـه               
 ذات بعد داليل – إضافة إىل ذلك     - كما أا    ،   إيذان بنهاية املقطع وبداية اآلخر     -  بال شك     -وهي  
 بقي سجينا يف نفس     ،  وة وليس مقوال بالفعل    إذ هناك شطران من الكالم الذي هو مقول بالق         ،  أعمق

 ، )1())مؤرخة للنص والذات الكاتبة معا      ((  ولذلك عدت عالمات الترقيم      ،  قائله عوضته هذه النقاط   
إذ بتأمل منحنيات الداللة السابقة يستنبط القارئ أن هوة داللية سحيقة تتضمنها هذه النقاط تشكل               

اليت يقطعها املُفلت من يدي املتحدث يف القـصيد إىل أحـضان             فاملسافة العمودية    ،  بؤرة اإليقـاع 
 بـؤرة اإليقـاع يف      – وال شك    – كما مثلت    ،  الصخور متثل حركة التوتر اإليقاعي يف نفس املتلقي       

  .  نفس الشاعرة
 بأدوار متنوعة يف اإلحياء مبا مل توِح به األصوات الصرحية وهو            – أيضا   –    وتقوم عالمات التعجب    

   : )2( » آهات أمام شباك التصاريح «ز يف هذا املقطع من قصيدة  ما يرب
ثَارتسالْم ِهيبا ِحقِْدي الرَآِه ي  
  قَتلُوا الْحب  ِبأَعماِقي أَحالُوا 
 قَارا وِلينِغس موِقي الدرِفي ع !!  

 الدالتان علـى  ،  يف اية القصيدةأول ما يشد انتباه القارئ هلذه األشطر هو عالمتا التعجب املتتاليتان       
 ، تراكم االنفعال بالتعجب احلاصل إثر قيام األعداء بإحالة الدم يف عروق املتحدث إىل غسلني وقـار               

 إذ تعمـالن    ،  وهي الشحنة اإليقاعية اليت يعبأُ ا القارئ من خالل احلضور املزدوج لعالمة التعجب            
 ،  فلو مل تكونا يف اية الشطر األخري لكان إيقاعه عاديـا           ،  يعلى ترسيخ عامل الدهشة  بإيقاعه القو      

آه يـا  (  واليت تتصدر الشطر األول يف املقطـع    ،  ألن االنفعال األقوى سيظل لألدوات املوكلة بذلك      
  .  .. ).  حقدي

  لعل أجالهـا   ،      هذه هي املستويات األربعة اليت يتجلى ا اإليقاع الداخلي يف النصوص الطوقانية           
املستوى البالغي الذي يستطيع الدارس مهما كانت خربته باإليقاع الداخلي أن حيس به من خـالل                

 لكن مع ذلك يظل هـذا املـستوى إىل جانـب           ،  متوجات النفس مع اخليال الذي ينجم عن الصور       
   .  خلياملستويات الثالثة  األخرى املنِجز  الوحيد املتاح حىت الساعة للولوج إىل عامل اإليقاع الدا

إن اإليقاع بوصفه بنية تتضمن رسالة داللية هو ترمجـة ملـشاعر    :  اإليقاع والبنية الداللية ـ  4  
 كل ذلك من أجل إنتاج ،   وتنظيم هلا لتكون مظهرا آسرا للعملية الفنية       ،  فياضة ختتلج يف نفس الشاعر    
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) 1())عىن خارج إيقاع تركيبها الداليل      إن اإليقاع هو املعىن ألن اللغة ال تنتج امل        ((  وقد قيل      ،  الداللة

 ، وهذا ال يعين أن البنيتني اآلنفتني السمعية والبالغية خاليتان من الداللة ؛ إذ قد يكون لصوت مبـهم                 
 ،  وإمنا املقصود أن القصيدة إذا خلت من أي مظهر إيقاعي خـارجي ، أو بدائي يد يف إنتاج داللة  ما  

 وليس املقصود من هـذا االسـتنتاج   ، ا من مسة إيقاعية غري الداللة فإنه ال يبقى هل    ،  أو تصوير بالغي  
الفصل املنطقي بني مستويات النص ؛ فإنه ال يتحقق للنص متاسكه إال حينما يبلغ االمتـزاج أعلـى                  
مراحله بني مجيع العناصر املكونة له ن وعلى رأسها التناسب احليوي بني إيقاع األصـوات وإيقـاع                 

إيقاع ((  وينبع   ،   مثلما أن التركيب هو بنية من الكلمات       ،   هي بنية من األصوات     إذ اللفظة  ،  الفكرة
 وهـو  ، األفكار أساسا من طبيعة وفاعلية القيم الرمزية اليت حتويها املفردات املكونة لنسيج القـصيدة        

اق يف عـامل الـنص وأجوائـه        عادة إيقاع خفي يتشكل يف النفس من خـالل التأمـل واالسـتغر            
 وال ميكن الوقـوف     ،  ومبا أن كل نص ينفرد بسماته اإليقاعية على املستوى الداليل         . )2())اخلاصـة

 فإنه ميكن مقاربة بنية اإليقاع الداليل يف شعر فدوى طوقان من خـالل  ، عليها إال بعد التأمل الطويل 
  :مجلة من العناصر اليت جتلى فيها هذا اإليقاع بوضوح وهي 

 ويتمظهر فيها ، رة يف القصيدة احلديثة منبعا ينهل منه اإليقاع مساتهصارت الفك : إيقاع الفكرة ـ  1
 منها ذلك التنـامي الـذي   ، بصورة خفية يف عدة أشكال ميكن استنباطها بعد القراءة املتأنية للديوان       

 حي « كهذا الذي نلفيه يف قصيدة     ،   أو ما ميكن تسميته بالتصاعد الداليل      ،  حيصل يف األفكار تدرجييا   
   :)3( »أبدا 

 ردا تمهالَ م ِبيبطَِني الْحا وي  
ِة الظُّلَماهتِفي م كلَيع  
الْأَلَمذَاِب وةُ الْعونطَاح  
  لَن يستِطيعوا يا حِبيبنا 

كينيفْقَأُوا عأَنْ ي ،لَن   
  لَيقْتلُوا الْأَحالَم والْأَملْ

  ناِء والْعملْولْيصِلبوا حريةَ الِْب
  ِليسِرقُوا الضحكَاِت ِمن أَطْفَاِلنا

   فَِمن شقَاِئنا ،  ِليحِرقُوا، ِليهِدموا
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   ِمن لُزوجِة ـ، ِمن حزِننا الْكَِبِري
  الدماِء ِفي جدراِننا 

اهيالْحِت ووِتلَاِج الْمِمِن اخ  
ِمن اةُ ِفيكيثُ الْحعبتسِديدج   

  يا جرحنا الْعِميق أَنت يا عذَابنا 
ِحيدا الْونبا حي  

 رغم الـدور    -إن اإليقاع يف هذا النص ال يتجلى يف تكرار ظواهر صوتية معينة على مسافات حمددة                
 تتعـالق   بقدر ما يتمثل يف انتظام تزايد الزخم الداليل ؛ أي يف الطريقة اليت            -الذي يبدو لبحر السريع     

 والوحدات الداللية يف هذه القصيدة من خالل التنامي الظاهر هلا تصـاعديا حتت سلطة     ،  ا املعـاين 
 ،  ليـسرقوا  ،   ليقتلوا ،  يفقأوا(  وهذا التصاعد التسلسلي جسدته األفعال       ،  )لن يستطيـعوا   ( الفعل  
 وذلك مبساعدة التركيبة األمريـة      ،  مبا تؤديه من إجنازات تقود إىل تراكم املعىن       )  ليحرقوا     ،  ليهدموا

 وحني تنتهي هـذه السلـسلة       ،  واليت تستدعي اإلجناز الفوري للطلب     ،  اليت جاء أكثر هذه األفعال    
 مـن لزوجـة     ،   من حزننا  ،  من شقائق ( الفعلية املتنامية تبدأ سلسلة أخرى ذات تركيب امسي هي          

 جيد القارئ أثناءه جماال لالسـتراحة إىل أن         تتعاقب يف تصاعد داليل ال    )  من اختالج املوت     ،  الدماء
 كل  .  الذي يعد اية هلرم التصاعد الداليل     )  ستبعث احلياة من جديد     (  احملطة   –ينتهي إىل التركيب    

 سواء حركة األفعال أو حركة األمساء يف تنافرها وصـراعها  ، هذه احلركة اليت تسري يف جسد النص      
ميكن القبض عليه بالطريقة التقليدية اليت تكشف عن البىن اإليقاعيـة           واكتنازها تبعث إيقاعا خاصا ال      

 ويف التـوتر الـذي      ،   هذا اإليقاع الذي حيسه القارئ يف متوجات نفسه        ،  القائمة على الغنائية احلادة   
 ويف االستقرار الذي تستلذ به نفسه عند احملطة األخرية          ،  حتدثه حركة الداللة املتنامية يف تلك السلسلة      

  .  يت يلقي عندها حبمل ثقيل أرهق أنفاسه أثناء رحلة القراءةال
 ،     وقد يسهم يف حتديد مسات املسار اإليقاعي لبعض النصوص الطوقانية اإلحياءات التناصيةّ الكثرية            

   :  )1( » لن أبكي « ومن مناذج ذلك ما تضمنته قصيدة  ، مبا تشيعه من البطء يف احلركة اإليقاعية
و قَفْتِن وينيِللْع قُلْت :نينيا عي  
  ِقفَا نبِك

  علَى أَطْالَِل من رحلُوا وفَاتوها 
ارا الداهنب ناِدي منت  
ارا الداهنب نى معنتو  
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  وأَنَّ الْقَلْب منسِحقًا 
  وقَالَ الْقَلْب ما فَعلَت ؟

  ِبِك الْأَيام يا دار ؟
..  .  .  .  .  .    

احبالْأَشوِم والْب عمج اكنكَانَ هو  
  غَِريب الْوجِه والْيِد واللِّساِن وكَانْ 

  يحوم ِفي حواِشيها 
  .  يمد أَصولَه ِفيها

يـة الـيت    تستهل الوترية اإليقاعية هلذا النص استهالال سريعا تفسره الواو العاطفة ذات الوظيفة الترتيب            
 واألمرية املعنوية يف  الفعلني      ،   كما تفسره ماضوية هذين الفعلني     ،  ) قلت   ،  وقفت( توسطت الفعلني   

 لكن املتلقي املتمرس بالشعر ال ميكن أن ،  وكثرة األفعال املاضية ذات اإليقاع السريع      ،  ) نبك   ،  قفا( 
 ألن  ،  تأخذ تلك الوترية يف التبـاطؤ     ) قفا نبك   ( تظل لديه وترية اإليقاع سريعة ؛ إذ مبجرد أن يقرأ           

   :)1ِ( فيستحضر مطلع معلقة امرئ القيس، ارتدادا حنو الداخل سيجرفه إىل أغوار الذاكرة
  ِقفَا نبِك ِمن ِذكْرى حِبيٍب ومنِزِل      ِبِسقِْط اللِّوى بني الدخوِل فَحومل

 استسلم الجنراف نفسي آخر عنـد        املتلقي نفسه قد   وما إن تعتدل وترية اإليقاع مرة أخرى حىت جيد        
   :)2(حنو قول أيب نواس)) ما فعلت بك األيام يا دار ؟ ((

َي        امضت سلَي امالْأَيِك وتام؟         ض امِبِك الْأَي لَتا فَعم ارا د  
 ،  مما سيؤثر على نفس املتلقـي      ،  واستحضار هذا البيت يستدعي معه املوقف الوجداين الذي يتضمنه        

 وهذا يشكل منعطفا    ،  ويضطره إىل البحث عن املالءمة بني حلظيت التلقي ملوقفني خمتلفني أميا اختالف           
غريـب الوجـه    (  وتبلغ حركة االنزياح متامها عند قراءة الشطر         .  إيقاعيا يكسر امتداد نفس التلقي    

   : )3(قول املتنيبوهو ما حييل مباشرة إىل ) واليد واللسان وكان 
           ولَِكن الْفَـتى الْعرِبي ِفيها          غَِريب الْوجِه والْيِد واللِّساِن 

ومهما تكن حماولة التشويش اليت تسعى الشاعرة إىل فرضها من خالل الفعل الناقص الذي خيتتم بـه                 
 فإن ذلك لن يـردع املتلقـي عـن          ،  ) دار ؟    ما فعلت بك األيام يا    (  أو تأخري املنادى يف      ،  الشطر

 ففي بيت أيب الطيب املتنيب ال سبيل لدفع صـورة           ،  استحضار األصل باشعاعاته  الداللية والوجدانية     
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.   مأخوذا مبداخل ِجنته،  وحيدا مأسورا جبماهلا الساحر» شعب بوان «الفىت العريب الذي يقطع أدغال 
 وتزداد وترية اإليقاع تنوعا     ،  لدهشة إىل إيقاع السحر واإلعجاب    فيتحول القارئ من إيقاع احلرية وا     

  .  راءـوث
 وحسن قيامها علـى     ،  كما يتجلى إيقاع الفكرة يف أثرها على الذهن من خالل وزا الفكري الثقيل            

    :)1( » محزة «  مثلما يتبدى يف هذا املقطع من قصيدة ، املنطق
أَهرام ضِذِه الْأَره  

اِم ـِفي الْأَخحِفي الْأَراِديِد و  
اِحدِب والِْخص ِسر  

  قُوةُ السر الَِّتي تنِبت نخالً ـ
  وسناِبلْ

  تنِبت الشعب الْمقَاِتلْ   
 واليت فرضها التشبيه الذي سوى      ،  وعلى الرغم من اهليمنة الواضحة لإليقاع البالغي يف مقدمة املقطع         

 إال أن   ،   فانتقلت بذلك الصورة من اجلمود إىل احلركـة        ،  )املرأة  ( واملشبه به   ) األرض  ( بني املشبه   
تأثري اإليقاع الداليل غطى املساحة الكربى من املقطع من خالل القيمة الـيت تتحلـى ـا الفكـرة         

ذ  حيث تتدرج وفق معاجلة منطقية اليت تبدأ باملطابقة بني األرض واملرأة يف سر اخلصب ؛ إ                ،  املطروحة
 كرمـزين   ،  األخدود والرحم كالمها يلتقيان عند هذا السر الذي جيعل األرض تنبت النخل والسنابل            

 ،  الذي جيعل املرأة تنجب الشعب املقاتـل الـصمود         –  أيضا    - وهو   ،  للصمود والتحدي والشموخ  
لـذهن يف هـذا     وهذا االنتقال املنطقي يف الفكرة يفرض نوعا من اإليقاع يظهر يف املتعة اليت جيدها ا              

    .  االستنتاج والتدرج الفكري السليم
 كهذا  ،  وقد يتجسد إيقاع الفكرة يف اكتناز بعض األلفاظ بالداللة واإلحياءات ذات األبعاد املترامية              

  :) 2( »ة  ــ كيف تولد األغني«الذي جنده يف قصيدة 
  نأْخذُ أُغِْنياِتنا 

  رِمن قَلِْبك الْمعذَِّب الْمصهو
ورجيالداِم وِة الْقُترغَم تحتو  

ورخالْبوِر وا ِبالنهِجنعن  
ذُورالنو بالْحو  
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  ننفُخ ِفيها قُوةَ الصواِن
ورخالصو  

 ِقيالن ا ِلقَلِْبكهدرن ثُم  
رالِْبللَّو قَلِْبك  

وربالص كَاِفحا الْمنبعا شي.  
 توحي بقيم تتـصل     –  على بساطتها وأدائها املباشر       -  فاملالحظ أن بعض املفردات يف هذا النص        

 هذه املفـردات    ،  باملوروث الشعيب احمللي الذي حيوهلا إىل طقوس اجتماعية متتلئ ا الذاكرة العـربية           
 سواء  ،  ات العامة وكل حييل على رصيد من الطقوس املرتبطة بسلوك       )  ننفخ   ،   النذور ،  البخور( هي  

 وهو ما جيعلها تكترت بإيقاع خـاص        ،   أو جتاه ممارسات الدجالني    ،  جتاه املعتقدات الصوفية والطرقية   
يعمل على تنبيه ترسبات الذاكرة لدى القارئ الداري ذه الطقوس اليت امتصتها الشاعرة امتـصاصا               

  .  جيدا بعث فيها حياة أخرى داخل البنية الداللية اجلديدة
 بسبب اكتنازهـا باإلحيـاءات      ،  ا أن لأللفاظ الدالة على اللون إيقاعها اخلاص يف سياقها الداليل          كم

 وباستقراء لقصائد الديوان يتجلى طغيان اللون األسود واألمحر بظالهلما الكثيفـة املكـترتة              ،  الكثيفة
 «النص ما ورد يف قصيدة ومن النماذج اليت تربز الفاعلية اإليقاعية للون األسود داخل جسد    ،  بالداللة

  :) 1( »الطوفان والشجرة 
دوالطُّوفَانُ الْأَس موي  

هِجيماِحلُ هوس هلَفَظَت  
  ِللْأرِض الطَّيبِة الْخضراْء

 ففـي حـني يرمـز       ،   وتسري وفق حركة تضادية    ،  فهذه صورة يهيمن عليها الطابع الرمزي اازي      
 لكن  ،   ترمز األرض الطيبة للشعب الفلسطيين األعزل املسامل       ،  وطغيانهالطوفان جليش العدو مجيته     

 من جهـة  –ما يعبئ لفظة الطوفان بداللتها على اجلربوت واهلمجية هو وصفها بالسواد الذي منحها      
 ويقابل ذلك اإليقاع الذي حتدثـه لفظـة األرض املوصـوفة            ،   إيقاع الـخوف والرعب   –أخرى  
  .  تشع بإيقاع التجاذب والتعاطف حبيث جندها ، باخلضراء

 وإمنا قد حييل على إيقـاع خمتلف وهو ما نعثر عليه يف            ،     لكن اللون األسود ال يلتـزم ذه الداللة      
  :) 2( » أنشودة الصريورة «قصيدة 

دباٍن أَرريزح هجو  
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دوالْأَس طَرالْم خز   
يران الربداء ال يولد يف نفس املتلقي إيقاع اخلوف الذي          فهذا املطر األسود الذي يتساقط من مساء حز       

    .  )أربد (  وإمنا يوحي بإيقاع احلزن والقرينة يف ذلك هي لفظة ، ولده يف املقطع السابق
 حيـث عـرف   ، متتد العالقة بني القصيدة وفن القصة إىل عهود بعيدة : إيقاع العقدة واحلل ـ  2

 ، لذي جتسدت من خالله تقنيات الوصـف والـسرد واحلـوار          الشعر اجلاهلي فن الشعر القصصي ا     
 سـعيا   ،   لكن الشعر احلديث عمق هذه العالقة وزادها محيمية        ،  فاكتملت فنيات القصة يف القصيدة    

 وأكثر ما استفادت منه القصيدة احلديثة على املستوى ، وراء التمظهر بالزي احلداثي إىل أقصى احلدود
 أما على املستوى الداليل فإن أكثر ما أفادت منه هـو عنـصر              ،  التصويرالتقين السرد واحلوار ودقة     

 ،  حيث أصبحت األحداث يف القصيدة احلديثة تتساوق لتجتمع يف بؤرة داللية واحدة            ،  العقدة واحلل 
 ،  توترا وهـدوءا   ،   ويف غضون هذا التأزم يتموج اإليقاع ارتفاعا واخنفاضا        ،   مث تنفرج  ،  تتأزم عندها 
 حيث يهيمن على العقدة إيقاع      ،   وغالبا ما تتناوب العقدة واحلل على تنويع اإليقاع        ،  اطؤاتسارعا وتب 

 كمـا أمـا   ،  بينما يكون احلل أكثر ميال إىل اهلدوء والسكينة    ،  حمتدم ثائر متوتر مليء باالنفعاالت    
 «ني من قصيدة    متالزمان يف الغالب مما يرسخ هذه اجلدلية اإليقاعية وهذا ما يتجسد يف هذين املقطع             

    :)1(»محزة  
  طَوق الْجند حواِشي الداِر ـ

تلَوى تالْأَفْعو  
هاعرِبب تمأَتو  
هاِئرالَ الدمِاكْت  

 هَآِمر قَاتطَر الَتعتو:  
 ) اركُوا الدرطَاِء) اُتعوا بادجو  

     هاعِض سعب ٍة أَواعس  
  
فَتهزمفَاِت حرالش ح  

ركَبِس ومِد ِللشنِن الْجيع تحت  
  :ثُم نادى 

  يا ِفلَسِطني اطْمِئني ( 
الَِصكخ اِبنيالَِدي قَرأَوو ارالدا وأَن  
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 وتمنا ويحِلِك نأَج ِمن نحن(  
هزِة هلْدِب الْبصِفي ع ترسو  

   رد الصدى صرخةَ حمزهِحينما
كُوتسو وعشخ ارى الدطَوو  

 حاصـر جنـود العــدو    ،  شيخ نيف على الستني،  واحد من أهل البلد البسطاء الطيبني     ) محزة  ( 
 مث  ،   تبدأ العقدة حني تتلوى األفعى على الدار برباعـة         ،   مث قصفوها فسقط شهيدا    ،  الصهيـوين بيته 
 يسندها يف ذلك تفعيلـة  ،  ث متسارعة حمدثة حركة إيقاعية يشرئب معها عنق القارئ        تتصاعد األحدا 

 وحينما يتعاىل الصوت اآلمر باالبتعاد عن الدار وقـصفها يـزداد            .  حبر الرمل برشاقتها ومرونتـها   
ـ          ،  القارئ توترا وتشوقا ملعرفة ما آلت إليه األمور        ن  فيطالعه يف مطلع املقطع الثاين حدث آخر يزيد م

 وهنا تنكـسر وتـرية      ،   مث ينادي مكربا   ،   حني يفتح محزة الشرفات لشمس احلرية      ،  تعقد األحداث 
 .   ألن ما يتلفظ به محزة يدل على اية العقدة وبدايـة احلـل             ،  اإليقاع الذي كان يف تصاعد مستمر     

ذي يعم املقطـع     ويأخذ اإليقاع يف التنازل بسبب اهلدوء ال       ،  ومع بداية احلل تبدأ األمور يف التكشف      
 وتكتم احلركة اإليقاعية أنفاسها متامـا  ، بعد ذلك ؛ إذ يعلن محزة أنه وأوالده قرابني خلالص فلسطني   
 وينتهي التوتر واملتناميات الدالليـة إىل       ،  حينما يرد الصدى صرخة محزة ليتجلى احلل بكل مكوناته        

ه حالة احلزن للمصري الذي آل إليه        قوام ،   فيسود إيقاع هادئ يغمر نفس املتلقي      ،  اخلشوع والسكوت 
  .  محزة

 أحد الفنيات اليت استثمرا الشاعرة اعتمادا على دقـة التـصوير يف             – أيضا   –  كما يعد الوصف    
 ولعل هذا املقطع األخري من القصيدة نفسها يربز مدى اهتمـام الـشاعرة ـذا                ،  التفصيل والسرد 

  :ر ـالعنص
وه ثُم تفَعتارةٌ واعست  
هِهيداِر الشالد فغُر  

اترجالْح كَاما رى ِفيهنحانو  
  يحضن الْأَحالَم والدفَء الَِّذي كَانَ ـ

  ويطِْوي
  ِفي ثَناياه حصاد الْعمِر ِذكْرى

  سنواٍت 
   ِبالدمِع ـ،  ِبالِْإصراِر، عمرت ِبالْكَدِح
ِعيدكَاٍت سِبِضحه  
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 .  .   .   .   .   .   .  
ي ِفي الطَِّريقمع ناب ترصِس أَبأَم  

ِقنييٍم وزِب ِبعرلَى الدع طْوالْخ فَعدي  
 ِبنيالْج فُوعرةُ مزملْ حزي لَم  

كة الداللية  حيث جيد القارئ نفسه مشدودا إىل مسار احلر       ،  تنبع إيقاعية هذا املقطع من براعة التصوير      
 وظهرت مجاليتها يف العالقة احلميمية اليت تنشأ بني املتلقي والدار املرجتفة        ،  اليت تضمنتها عبارات النص   

 فاحتضن ركامها تلك األحالم وذلك الدفء       ،   مث هوت شهيدة   ،   فقد ارتفعت غرفها   ،  حتت القصف 
،  والدمع والفرح  ،  ح واإلصرار بالكد طاويا صفحة من العمر ملئت       ،  الذي كان يغمر األسرة السعيدة    

 وهي  ،  وتغترف هذه املعاين البسيطة إيقاعها من مفرداا املشحونة اليت تنهض على تكثيف داليل بارز             
 ومن العالقات الـيت     ،  ) عمرت بالكدح    ،   يطوي حصاد العمر   ،   حيضن ،   احنىن ،   الشهيدة ،  هوت( 

 وهو ما خيلق نوعـا مـن        ،  سياق بشكل عام   ومع ال  ،  تنشأ من تفاعل هذه األلفاظ مع ألفاظ أخرى       
اإليقاع النابع من جو احلنان واأللفة املتبادل بني ركام احلجرات واألحالم والدفء وحصاد العمر من               

  .   واملوقف الوجداين للمتلقي من جهة أخرى، جهة
 أو عبارة  ،التقابل الداليل املقصود هاهنا ليس لفظة تقوم يف وجه لفظة أخرى : إيقاع التقابل ـ  3

 وإمنا املقصود هو تلك العالقة الداخلية اليت تشكل حركـة           ،  يف وجه عبارة قصد القيام مبهمة بالغية      
 وحترض الصورةُ الصورةَ من خالل حركـة خفيـة ال           ،  تضادية تقوم مبقتضاها كلمة بتحريض كلمة     

دثه يف نفس املتلقـي مـن        وتكمن القيمة اإليقاعية هلذا التقابل فيما حي       ،  ميكن إدراكها إال بالتمـعن   
 فيصبح الطرفان مبوجبه حدين لفعل    ،   بسبب إجياده للتوافق بني أشياء متنافرة      ،   وخيبة التوقع  ،  الصدمة

 أو  ،   بل يظالن يف تشوق دائم إىل بعـضهما        ،  واحد دون أن تنتهي ما العالقة إىل االستقرار املطلق        
 وهذا ما تزخر    ،  هذه هي اليت متثل بؤرة اإليقاع      وعالقة التحريض    ،  أحدمها حيرض اآلخر على الدوام    

 والساعي بعضها إىل    ،  به الكتابة عند فدوى طوقان ؛ اجلمع بني الصور املتنافرة ظاهريا املتآلفة باطنيا            
   :)1(» مدينيت احلزينة « من ذلك ما تستهل به قصيدة  ، معانقة البعض اآلخر
هانالِْخيو توا الْمنأَير موي  

 دالْم عاجرت  
  وأُغِْلقَت نواِفذُ السماْء

  هِدينا الْمهفَاسأَن كَتسأَمو  
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تلَمأَس موِج يواِر الْمِدحان موي  
  بشاعةُ الِْقيعاِن ِللضياِء وجهها 

  ترمد الرجاْء
ية هادفة إىل كسر التناقض الظاهري بغيـة        تدخل أغلب مفردات هذا املقطع يف عالقات تضادية داخل        

 إذ تتخلل املوت واخليانةَ تناقـضات       ،   وإجياد نوع من التآلف احلي املليء بالشوق والتجاذب        ،  إزالته
 فبينما يعد املوت عزفا عن احلياة وإدبارا عن مالهيها تعد اخليانة رغبة يف احلياة فـال يقـوم                   ،  كثرية

 ويف ميثل املوت أعلى درجات الـشجاعة        ،   وإقباال على احلياة   ،  ـموتاخلائن بفعلته إال هروبا من ال     
 لكن هذه العالقات املتناقـضة يف الظـاهر تـذوب           ،  متثل اخليانة أحط درجات اجلنب وحب الذات      

 ، ليدخلها السياق يف الالتناقض ن فاملوت يف هذا املقطع بكل أبعاده هو نتيجة حتمية حلركة اخليانـة                
هـذه  (( ية هي املولدة إليقاع التجاذب والشوق الذي تشع به حركة التقابـل و              وهذه العالقة السبب  

العالقة تغري اخليال باحلركة الدائمة بني الوضعني فهو ما يزال يبين االحتمـال ويهدمـه ليبنيـه                 
  .  )1())ويهدمه

 ملـن هـو يف      تقدمي العون ) املد  ( على التقابل ألن    ) تراجع املد   (   كما تنبين العالقة بني الطرفني      
تتضمن غياب العون وهي حركة     ) تراجع  (  لكن   ،   وهو حركة إقبال شيٍء حنو احملتاج      ،  حاجة له 

 وبني احلضور والغيـاب هنالـك مـسافة         ،   والثانية عالقة غياب   ،   فاألوىل عالقة حضور   ،  إدبار
ملسافة هـي    وهذه ا  ،  تستجمع فيها الشحنة اإليقاعية طاقتها اعتمــادا  على التوتر احلاصل فيها          

الذي صار مبقتضاه ) اخليانة ( التجاذب بني العالقتني وهي اندحار التناقض بدافع من املسبب األول          
أمسكت ( و  ) أغلقت نوافذ السماء    (  وهذا املسبب ميتد إىل الصورتني       ،  أمرا حتميا ) تراجع املد ( 

 –كان حموا هلويـة النافـذة       الذي  ) اإلغالق  (  وباحلركة الضدية نفسها يصبح      ،  )أنفاسها املدينة   
(  وكـذلك    ،   يصبح مقبوال وال وجه للتناقض فيه      –فاألمر بإغالق النافذة يف األصل معناه إزالتها        

 ولكن األنفاس تعين التحرر واالنطالق مـن        ،   إِذ اإلمساك يعين التقييد والربط     ،  )إمساك األنفاس   
تناقضا ظاهريا بارزا ألن ) الضياء ( و  ) ان  القيع(  كما جند بني     .  خالل حركة اهلواء شهيقا وزفريا    

 – ويزول هذا التناقض     ،  القيعان رمز للظلمة والغموض واهول بينما الضياء رمز للوضوح واألمن         
   بضغط من –أيضا 

      .  )اخليانة ( الدافع نفسه 
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   :»يه   إىل الوجه الذي ضاع يف الت«ويبدو التقابل مثلثا يف هذه الصورة الواردة يف قصيدة 
رلُ الْقَماللَّي رحـ ن  

 وتتحرك العالقات فيه بالشكل ، قمته) حنر ( حيث ميثل الليل والقمر قاعدة هلذا املثلث وميثل الفعل   
  :اآليت 

  
 إذ يعد القمر يف األصل مصدرا لكشف ظلمة         ،  جيسد حركة التقابل بني الليل والقمر     ) حنر  ( فالفعل  

 وتتجـسد حركـة     ،   لكن نراه يف هذه الصورة يتخلى عنه وينحره        ،   ا الليل احلالكة وزينة يتحلى   
 ، التناقض من جهة أخرى بني الليل كرمز للمجهول واخلوف والقمر كرمز للنور واجلمال والوضوح             

 ،  يف عناق وتكامل   –  مبنظور أخر يفرضه السياق       -لكن هذه العالقات متَّحي فتدخل مفردات املثلث        
 والقمر هو إحالة على اجلمال واحلب وكل ما حلـو           ،   العدو الصهيوين مجيته   فالليل هو إحالة على   
 وذا تتهدم احلدود القائمة بني أطراف هذه الـصورة وتكتـسب إيقاعـا يف               ،  يف احلياة الفلسطينية  

  .  عالقاا اجلديدة قوامه الرتوع إىل االنسجام بدل التناقض والتقابل
 ، بل يف اللهجة الطوقانية يعد مسافة مجالية يترنح خالهلـا اإليقـاع              وهكذا فالفاصل بني طريف التقا    

  .  وتظهر فيها براعة الكتابة الشعرية يف كسر احلدود بني املتنافرات من خالل نضج التجربة الفنية
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  خامتـــة

  

 فـدوى          وذا خنلص إىل أن هذه العناصر هي اخلصائص اإليقاعية األكثر شـيوعا يف ديـوان      
طوقان، سعينا إىل رصدها بعد مساءلة النصوص من خالل القراءة الواعية املركزة وهو ما جعلنا نتثبت                

 إذ ال يكاد يغيـب      ،  من حداثية التوجه الذي أعلنته الشاعرة بعد متردها على منطية القصيدة التقليدية           
ل شعرها إىل أن يقرأ يف إطار النظرة         فتأه ،  عنصر من عناصر البنية اإليقاعية احلديثة إال أولته اهتمـاما        

 واليت جتسدت ، النقدية احلديثة اليت تنبين على العالقة اجلدلية املتفاعلة بني البنية اإليقاعية والبنية الداللية
 وقد جتلت هـذه     .  جبالء بعد مقاربتها يف ضوء املنهج البنيوي املستأِنس ببعض اإلجراءات األسلوبية          

  .  اليت وقفت عندها هذه الدراسة سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي لإليقاعالعالقة يف النتائج 
 ،      فقد ظهرت على مستوى البنية اخلارجية لإليقاع من خالل تعامل الشاعرة مع البحور اخلليليـة              

  أو بـني ،  إذ كان للمزج بني البحور الشعرية، أو باألحرى من خالل ما أبقت القصيدة احلديثة منها      
 فاملزج بني البحور البسيطة والبحور املركبة هو من الناحية الداللية مزج بني             ،  التفعيالت أبعاد داللية  

 وكذلك اجلمع يف الترخيصات العروضية بني التفعيالت        ،  عاملني متناقضني ؛ عامل الروح وعامل املادة        
 واليت  ،  احة يف هذه اإلمكانية   الزاحفة والتفعيالت الصحيحة هو حسن استغالل للطاقات اإليقاعية املت        

لقياس شـدة    ) رترمومت(  فكأمنا الزحاف هو بالفعل            ،  تساعد يف توليد الداللة بطريقة أو بأخرى      
  .  التوتر يف القصيدة

     كما متثل نقطة التقاطع بني النرب الشعري والنرب اللغوي مستوى احليوية اإليقاعيـة النابعـة مـن                 
 وكلما زاد عدد النربات يف القصيدة ارتفعـت حـدة التـوتر             ،  الية يف النص  التجربة الشعرية واالنفع  

 ولقد برزت القافية يف النصوص الطوقانية كأي دال من الدوال اليت تنهض عليها      .  واالنفعال واحلركة 
 وختلصت من وظيفتها التقليدية اليت تقتصر على الدور املوسيقي الصرف الـذي ال              ،  شعرية القصائد 
 مبا أتاحت الشاعرة هلا مـن       ،   واشتركت اشتراكا فاعال يف التشكيل الداليل      ،  ة التطريب يتعدى مهم 

  .  التنويع الذي منحها بدوره حضورا قويا يف صرح شعرية النصوص
   وقد جتسدت تلك العالقة اخلفية بني اإليقاع والداللة يف بنية أخرى أكثر عمقا وغموضا هي بنيـة                 

لشاعرة إىل العزف على أوتاره من خالل أربع بىن هي البنية البالغية اليت   اإليقاع الداخلي الذي سعت ا    
 ، لعب اخليال دورا فاعال يف صناعة نسيجها اإليقاعي عن طريق إشعاعات الصورة الكليـة بأمناطهـا               

الذي برز دوره من ) التركيب ( أو بأكرب وحدة ) الصوت ( والبنية السمعية سواء بأصغر وحدة فيها  
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 وقد استغلت ،  والبنية املرئية اليت كان إليقاع البياض دور هام يف تشكيل بنيتها  ،  صر التكرار خالل عن 
 كما كانـت لعالمـات      ،  الشاعرة مساحة البياض استغالال يدل على وعي ذه اإلمكانية اإليقاعية         

بنية الداللية اليت تعد     وال .  الترقيم قيمتها الداللية مبا من اإلحياءات الظاللية اليت مل تصرح ا الكلمات           
 حيث عملت على شحن النصوص الطوقانية بطاقة إيقاعية         ،  عنصرا أساسيا الزما يف اإليقاع الداخلي     

  .  كبرية جتلى صداها يف األفكار وعناصر القص والتقابالت
   وختاما فإنه بقدر ما القى هذا البحث من الصعوبات املتعلقة بغيـاب الطـابع العلمـي املـستقر               

اسات اإليقاعية املنجزة واعتماد هذه الدراسات على نسبية األحكام انطالقا من الذوق الشخصي             للدر
 حاولت جهدي أن أشق الطريق األكثر موضوعية وسرعة يف الوصول إىل اهلـدف              –و احلكم الذايت    

ظـم مـا     وأع ،   واألخذ بأقرا إىل املنطق    ،  املسطر من خالل التوفيق بني النظريات واآلراء املتضاربة       
أرجوه هو أن يتطلع النقد يف هذا الباب الذي ما زالت الدراسات فيه شحيحة إىل ضرب من التفكري                  

          .  العلمي الدقيق اخلايل من املعيارية والذاتية
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