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  :األصوات

 تتألف اللغة من أصوات، ومن خالل هذه األصوات نعرف مدى عمق هذه اللغة

ونســتطيع احلكــم ــا وشــدا وهــي أيضــا تــدلنا علــى احلالــة الشــاعرية للمبــدع أو ســطحيتها، ومــدى قوّ 
    .بأا تنم عن الثورة أو اهلدوءعليها 

ا ينطلـق الــدارس يف رحلتــه فاألصـوات هــي الالفتــة الـيت تواجهنــا عنــدما نصـطدم بــالنص، ومنهــ
  .معها، حماوال إحصاءها وحتليلها حتليال نقديا

وســــنحاول يف الفقــــرات التاليــــة مقاربــــة األصــــوات اهــــورة واملهموســــة مــــن جهــــة واألصــــوات   
تخضـــع  «  ، ألن األصـــوات علـــى حـــد قـــول عمـــر حممـــد طالـــبالشـــديدة والرخـــوة مـــن جهـــة أخـــرى

ر الــذوق؛ ألنهــا لــم تصــل بعــد إلــى درجــة الدقــة دراســة األصــوات فــي الخطــاب الشــعري لعناصــ

والضبط العلميين، ولكن تراكم أصوات معينة أكثر من غيرها فـي البيـت أو المقطوعـة، أو فـي 

، وســـنحاول الوصـــول إىل داللـــة األصـــوات األكثـــر ورودا يف هـــذه )1(»القصـــيدة يعطـــي داللـــة معينـــة
ومقاصـــد الشـــاعر، ونظـــرا لطـــول القصـــيدة  القصـــيدة مركـــزين عليهـــا يف كـــل مرحلـــة مـــع إبـــراز املعـــاين،

لنعـرف أي األصـوات اخلامتـة  منبإحصاء دقيق ألصوات املقدمة وأبيات من العرض، وأبيات  سنقوم
أكثر تواترا، وسيجري الرتكيز عليها يف الدراسة معممني ذلك على كامل أبيات القصـيدة مـع اختيـار 

أعـــين بـــذلك األصـــوات اهـــورة واملهموســـة هـــذه األصـــوات بشـــكل كبـــري، ـــا األبيـــات الـــيت تـــواترت 
ق األمـــــر مبجموعــــة األصــــوات الشـــــديدة، أو وكــــل جمموعـــــة أصــــوات ســــواء تعلــــ ،والشــــديدة والرخــــوة
ول إحصائية مع مالحظة تـواتر اسيتم وضع النتائج واإلحصاءات يف جدورة هامبجموعة األصوات 

  .لرتكيز على األصوات األكثر تواتراهذه األصوات من أكرب تواتر إىل أقل تواتر وبعد ذلك يتم ا
لنقــوم بتحليلهــا ن غريهــا، عــأكثــر  املتفوقــة مث نأخــذ األبيــات الــيت تــواترت ــا هــذه األصــوات  

  :واستنباط داللتها

                                                 

عزف على وتر النص الشعري، دراسة يف حتليل النصوص األدبية الشعرية، منشورات احتاد الكتاب العرب، : د طالبعمر حمم - 1
 .49، ص 2000د ط، ، سوريا دمشق
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  :األصوات المجهورة في األبيات العشرة األولى -1

ن نعــرف هــذه اهــورة يف األبيــات العشــرة األوىل علينــا أقبــل القيــام بعمليــة إحصــاء األصــوات 
  :األصوات أوال

 ذ، ب، ج، د،«فاألصوات اهورة هي اليت يهتز معها الوتران الصوتيان عند خروجها وهـي 
  .)1( »ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن ر،

  الجدول األول الخاص باإلحصاء
  األبيات         

  األصوات 

  

  

  األول 

  

  الثاني 

  

  الثالث

  

  الرابع

  

  الخامس

  

  السادس

  

  السابع

  

  نالثام

  

  التاسع

  

  العاشر

مجموع 

تواتر 

  الصوت

  11  3  2  2  /  /   1  1  /   1  1  )ب(الباء 
  07  /  1  2  1  /  /  1  /  1  1  )ج(الجيم 
  10  /  2  3  2  /  /  1  /  1  1  )د(الدال 
  06  1  /  /  /  1  1  1  1  1  /  )ذ(الذال
  26  1  2  4  2  3  1  4  5  3  1  )ر(الراء

  01  /  /  /  /  1  /  /  /  /  /  )ز(الزاي
  05  1  /  /  1  /  2  /  /  /  1  )ض(الضاد
  02  1  /  /  /  /  /  /  /  /  1  )ظ(الظاء
  11  /  1  /  1  4  /  /  2  1  2  )ع(العين
  06  /  /  /  /  /  3  1  2  /  /  )غ(الغين
  57  3  5  7  7  5  10  6  5  6  3  )ل(الالم
  32  4  4  2  2  3  1  3  4  5  4  )م(الميم
  09  1  /  1  1  3  /  1  2  /  /  )ن(النون

  181  مجموع تكرار كل الحروف 

  

                                                 

 .97،  ص 01املصطلح الصويت يف الدراسات العربية،دار الفكر، لبنان، سوريا، ط: عبد العزيز الصيغ - 1
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  اني النتائجالجدول الث
  13  12  11  09  09  08  07  06  04  04  03  02  01  الرتبة

  ز  ظ  ض  غ  ز  ج  ن  د  ع  ب  ر  م  ل  الحرف

  01  02  05  06  06  07  09  10  11  11  26  32  57  عدد التكرارات

  :األصوات المجهورة

  )105، 104، 103، 102، 101، 100، 99، 98، 97، 96(يف األبيات اليت تتوسط 
  األبيات          

  

   واتاألص

  
96  

  
97   

  
98   

  
99  

  
100  

  
101  

  
102  

  
103  

  
104  

  
105  

كل   ت.م

  حرف

  12  5  3  /  1  1  /  /  1  1  /  )ب(الباء 
  08  1  /  2  1  1  /  1  /  /  2  )ج(اجليم 
  09  1  /  1  1  /  3  1  /  /  2  )د(الدال 
  03  /  /  /  /  /  1  /  1  1  /  )ذ(الذال
  26  3  2  2  3  4  3  1  4  2  2  )ر(الراء
  00  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  )ز(الزاي
  03  1  /  1  1  /  /  /  /  /  /  )ض(الضاد
  00  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  )ظ(الظاء
  16  1  1  /  3  1  1  2  1  3  3  )ع(العني
  09  2  1  /  /  4  2  /  /  /  /  )غ(الغني
  47  5  9  7  2  6  2  5  2  4  5  )ل(الالم
  40  4  3  8  5  4  3  3  5  4  1  )م(امليم
  14  /  2  /  3  1  /  2  2  3  1  )ن(النون

  187    كرار كل احلروفجمموع ت  اموع

  :الثانيجدول ال
  13  12  10  09  07  07  06  06  05  04  03  02  01  الرتبة

  ظ  ز  ض  ذ  ج  د  غ  ب  ن  ع  ر  م  ل  الحرف

  00  00  03  03  08  09  09  12  14  16  26  40  47  عدد التكرارت

، 196، 195، 194، 193، 192، 191(األصوات اهورة يف األبيات العشرة األخرية 
197 ،198 ،199 ،200(  

  :الجدول األول
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  األبيات         

  األصوات
  

191  
  

192  
  

193  
  

194  
  

195  
  

196  
  

197  
  

198  
  

199  
  

200  
ت كل .م

  صوت

  14  3  2  1  1  2  /  /  2  1  2  )ب(الباء 
  05  /  1  /  /  1  /  1  /  1  1  )ج(اجليم 
  09  2  /  /  /  /  1  2  /  3  1  )د(الدال 
  03  /  /  /  2  /  /  /  1  /  /  )ذ(الذال

  21  2  2  1  1  2  3  3  2  2  3  )ر(راءال
  02  /  /  /  /  /  /  /  /  1  1  )ز(الزاي
  00  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  )ض(الضاد
  04  /  /  1  1  /  /  1  /  1  /  )ظ(الظاء
  13  1  /  /  /  2  1  3  2  2  2  )ع(العني
  06  1  /  1  1  1  /  1  /  /  1  )غ(الغني
  38  6  3  3  2  4  3  5  2  4  6  )ل(الالم
  41  2  5  6  4  5  4  5  4  4  2  )م(امليم
  28  4  1  3  5  1  2  2  5  4  1  )ن(النون

  

  184  المجموع اإلجمالي لتكرار هذه الحروف 
  الجدول الثاني

  13  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  الرتبة

  ض  ز  ذ  ظ  ج  غ  د  ع  ب  ر  ن  م  ل  الحرف

  00  02  03  04  05  06  09  13  14  21  28  38  41  عدد التكرارت

   
ن أبـ نسـتنتج وكما هو مبـني يف اجلـدولني ,قصيدةللاحل الثالث األصوات يف املر بعد إحصاء 

األصــوات اهــورة األكثــر تــواترا هــي صــوت الــالم وصــوت املــيم، وصــوت الــراء، وهلــذا ســنأخذ هــذه 
األصــوات الثالثــة كنمــاذج للدراســة مــع الوقــوف عنــد أي بيــت مــن أبيــات القصــيدة يكــون فيــه تــواتر 

  .ل الفت لالنتباهأحد األصوات الثالثة املذكورة بشك
يف العديــــد مــــن  ةفــــجــــاء صــــوت الــــالم يف صــــدارة األصــــوات اهــــورة بتواتراتــــه العديــــدة واملكث  

ويف ) مثـــان مـــرات(ويف البيـــت التاســـع والثالثـــني ) عشـــر مـــرات(األبيـــات، فتكـــرر يف البيـــت اخلـــامس 
لبيـت مائـة وأربعـة سـتني تسـع مـرات، ويف االو  امنثـالويف البيـت ) مثـان مـرات(سـتني المس و اخلاالبيت 



 البنية الصوتيةـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل ا�ول

 

19 

 

 ةمائــة وتســعة عشــر  ويف البيــت) عشــرة مــرة إحــدى( ني، ويف البيــت مائــة ومثانيــة وســتون)تســع مــرات(
نــه ورد يف أ، كمــا الحظنــا يف بعــض األبيــات ب)مــرات ســت( مــائتنيوتكــرر يف البيــت ) ســت مــرات(

لصـوت بالنسـبة وهـذا ممـا يـدل علـى أمهيـة هـذا امجيع كلمات البيت مـا عـدا كلمـة واحـدة أو كلمتـني 
وهـو كـأعلى تكـرار مثلـه هـذا ) احـد عشـرة مـرة(حيث تكرر  اخلامسللشاعر، وحدث هذا يف البيت 

  )1(:الصوت، حني يقول الشاعر
  اضَ غَ ي الْ ذِ بِ  وقُ رُ الط  ثُ يْ الل  وَ هُ  تْ الَ قَ وَ -5
  

  مِ غَ يْـ ضَ لِ  ال إِ  يلِ غِ الْ  يفُ فِ حَ  سَ يْ لَ فَـ 
     

مل يرد هذا الصوت فيهما أما بقية كلمات البيت ) يف( وحرف اجلر) كتف(فال جند إال كلمة 
وعنــدما نتأمــل كلمــات هــذا البيــت . )2(»قــة ومغلظــةفــالالم نوعــان مرق« صــوت الــالم فقــد ورد فيهــا

وخاصــــة يف الكلمــــات مــــن القــــوة مصــــاحبة هلــــذا الصــــوت يف حالــــة تســــكينه  احنــــس بــــأن هنــــاك نوعــــ
ومـن  ,والشـدة, والبـأس, القـوةالكلمـات تـدل علـى  وكـل هـذه) الفتك، اهلام، الوغى، العميد، املتـيم(

؛ لــذلك وظــف هــو مــتحمس مفتخــر معجــب مــادحفحالــة الشــاعر احلماســية جهــة أخــرى تــدل علــى 
الــــالم الســــاكنة جعلــــت هــــذه القمريــــة الــــيت تكــــون المهــــا مشــــكولة ومكتوبــــة ومنطوقــــة، وهــــذه ) ـالــــ(

جـود صـوت الـالم دوره الفعـال لو كرات وهي بصـحبة األلـف، فكـان نروفة بعدما كانت الكلمات مع
الكلمات شيئا مـن اإلحكـام والتموضـع والثبـات والدقـة واحلـدة، ويف الشـطر األول  جللحبيث أعطى 

ن كلمة الفتك، إال أن كلمة الفتك خارج السـياق أشدلت الالم على القوة رغم أن الشاعر قلل من 
ة منفيـة وهـذا مـا ظـاحلقيقيـة؛ ألن هـذه الغلة ظـوالتـدمري فهنـا الـالم ال تعـين الغلتعين الكثري من القـوة، 

  .حدة الالم يف الكلمة من صأنق
وكلمــة الضــارب تــوحي ــذه ة، ظــكمــا أن صــوت الــالم ميثــل الوجــه الثــاين املعــاكس للغل            

الداللة برغم أا خارج السياق تدل على احلدة إال أا يف البيت جعلت منها الـالم كلمـة لينـة أكثـر 
والليونــة، فتحولــت الــالم املغلظــة إىل الم  قــوةألن صــوت الــالم أخــذ الوجــه الثــاين وهــو ال ؛منهــا حــادة

  .مرققة

                                                 

 .314الديوان، ص  - 1

 .64، ص 1971، 04األصوات اللغوية، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، مصر، ط: نيسإبراهيم أ - 2
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فصــوت الــالم يف هــذا البيــت جــاء يف معظــم الكلمــات المــا مرققــة حــىت إن أخــذ نوعــا مــن           
زم، د والتـاء الســاكنة فـدلت الكلمـة علـى احلــاملـألن صـوت الــالم جـاء بـني  ؛)قالـت(الغلظـة يف كلمـة 

يف جـل الكلمـات فجـاءت انسـيابية ) الليـث، الطـروق، فلـيس، لضـيغم(واالستعداد أما يف الكلمـات 
حينمـا أعطـت الشـدة نوعـا مـن القـوة هلـذا الصـوت، أمـا يف بقيـة الكلمـات ) الليـث(ما عدا يف كلمـة 

وحلركتهـا  فكانت متيل بشكل كبري إىل الالم املرققة ويعـود هـذا إىل جمـاورة هـذا الصـوت ألصـوات لينـة
الغيــل، الغضــا، إال فــيحس القــارئ بنــوع مــن الغلظــة املباغتــة، (الكلمــات بالنصــب أو الكســر أمــا يف 

   .ألن وقعها أشد من وقع غريها يف البيت ؛فتصري الكلمات، وكأا عبارة عن حمطات
مـــن ا علـــى لســـان الشـــاعر نـــن املـــرأة نقلتإوهلـــذا زاد هـــذا الصـــوت يف داللـــة البيـــت، حيـــث           

كـــرات إىل املعـــارف، كمـــا زادهـــا هـــذا الصـــوت دقـــة يف الوصـــف، وهـــذه ناهـــول إىل املعلـــوم، ومـــن ال
إىل ليـث؛ ألن الشـاعر قـام بسـلوكات ال يقـوم ـا إال الليـث الدقة جعلت الشاعر يتحول من إنسان 

والضــيغم، وهــذه كلهــا صــفات يتصــف ــا األســد يف حــاالت معينــة فانتقلــت كــل هــذه الصــفات إىل 
لشــاعر، وزاد صــوت الــالم علــى تثبيتهــا ممــا ال يــدع جمــاالت للشــك، والشــاعر يف حــد ذاتــه معجــب ا

متباهيــــا ــــا؛ ألن هــــذه املــــرأة صـــورته يف أمجــــل صــــورة مــــع اختيــــار الكلمــــات املوحيــــة صــــفات الـــذه 
ـــا لـــذلك، وورود صـــوت الـــالم كـــذلك يف البيـــت التاســـع والثالثـــني  ثمـــان (واألصـــوات الـــيت تزيـــد إثبات

ال، لــو ( ويف الكلمــات التاليــة الدالــة علــى ذلــك )ثمــان مــرات(ويف البيــت اخلــامس والســتني  )مــرات
  .)الرأي، إال، طول، وال، الحزم، طول، تلوم(وكذلك ) الفضل، جالله، إىل، مكلم

اصة املعروفة منها دل صوت الـالم فيهـا علـى شـدة احلـزم، خبمن خالل هذه الكلمات و              
 معرفــة، فكــان وقعهــا أقــل ليســت مــور، أمــا الكلمــات الــيت جــاء فيهــا وهــي كلمــاتواملســك بزمــام األ

كما دلت على ) بعد طول، بعد طول تلوم(حيث دل فيها على نوع من الرتاخي، وخاصة يف  حدة
اورتــه بالشــدة ومبج صــوت قوتــه مــن مضــاعفتهفأخــذ هــذا ال )مكلــم(أمــا يف كلمــة  )جاللــه(الليونــة يف 

مــــه أعطــــى ا أعطــــاه متركـــزا أيضــــا يف الكلمـــة وثقــــال، وهــــذا الصـــوت، يف عمو حلـــرف املــــيم الســـاكن ممــــ
هـة أخــرى مـع التسـكني مــرة واجلـر والنصــب جقـة مـن جهــة والـالم املغلظــة مـن بتنوعاتـه بـني الــالم املرق

لألبيات، فكان املتلقي يتلقاه ككل متكامل وهنا يكمن حسن التوظيـف، والدقـة مرات أخرى توازنا 
  .اليت تضم أصواتا أخرى يف اختيار الكلمات
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غــري نــه وكأ ,إذابتــه ومنــه أ اإلنقــاص ع إيقــاع صــوت الــالم أوفــوهلــذه األصــوات دور أيضــا يف ر 
دور الكبـــري يف جعـــل هـــذا الصـــوت يأخـــذ وجهـــات متنوعـــة يف الـــموجـــود ائيـــا، كمـــا كـــان للحركـــات 

ا يعتـــرب صـــوتا ثانويـــا تأديـــة وظـــائف خمتلفـــة، فيصـــبح هلـــذه احلركـــات، إمـــا مركـــزا رئيســـيا يف الكلمـــة وإمـــ
  .ال غري امساعد

 أبيـات القصـدية هـو صـوت ويأيت الصوت الثاين من بني األصوات اهورة األكثـر تـواترا يف  
، ويف البيـت مائـة وسـتني )عشرة مـرة إحدى(جاء هذا الصوت يف البيت مائة وثالثة وأربعني  امليم إذ

مثـــان (ذلك يف البيـــت مائـــة وأربعـــة ومثـــانني وكـــ) مثـــان مـــرات(، ويف البيـــت مائـــة وثالثـــة )تســـع مـــرات(
، كـــان وروده وظهـــوره خاصـــة يف البيـــت مائـــة وثالثـــة وأربعـــني عامـــا تقريبـــا حبيـــث ورد يف جـــل  )مـــرات

  .)1(كلمات هذا البيت حني يقول الشاعر 
  

  وما عاث فيهم مقول مثل مقويل- 143
   

  وال الح فــــــــــــــــيهم ميســــــــــــــــم مثــــــــــــــــل ميســــــــــــــــمي
    

مل يـــرد فيهمـــا إذا كلمتـــني فقـــط ) عـــاث، مثـــل(مـــا عـــدا كـــل الكلمـــات  ورد صـــوت املـــيم يف
أمــا بــاقي الكلمــات فقــد احتــوت عليــه، ويف كلمتــني تكــرر مــرتني وكلمــات البيــت املائــة صــوت املــيم، 

غطـم، (وورد يف البيـت مائـة وثالثـة كالتـايل ) مهمـومم، إذا ما مل، نثلم، علمـان، اهلـام، نتوك(والستني 
مججمـــت، مصـــرح، مـــن، مـــا، (والبيـــت مائـــة وأربعـــة ومثـــانني ) ملـــمهلـــام، كمـــرداة، املل ،ضـــم، املـــوجخ

  .)جممجم
شــاعر يريــد أن ينقــل لنــا احلــاالت بــأبلغ صــورة هــذه الكثافــة يف الظهــور تــدل علــى أن ال     

،وهــي )م، خضــمغطــ(اخلــوف والرعــب مثــل وهــذه الصــور تــدل علــى العظمــة الــيت بــدورها تــدل علــى 
هلــول، فســاعده صــوت املــيم يف التوصــيل والتبليــغ، فصــار حــاالت البحــر، وهــو الــذي ميثــل اخلــوف وا

هــذا الصــوت، وكأنــه وســيلة إجيابيــة لنقــل الصــور احليــة الــيت حيســها الشــاعر فــأراد نقــل هــذا اإلحســاس 
حينمـا صـوره إلينا، فالشاعر يصور جـيش ممدوحـه يف صـورة العظمـة فـأراد تثبيـت هـذه القـوة والعظمـة 

و عظمتهـــا شـــددة ضـــاعفت القـــوة، وزادت يف وزن الكلمـــة، فـــامليم امل) م، خضـــمطـــغ(بصـــور البحـــر 
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يأخــذ قوتــه مــن خــالل مجاورتــه لحــروف مجهــورة أو شــديدة ...  «أنــه ومــن مميــزات صــوت املــيم 

  .معظم الكلمات يفاملوجودة وهذا الصوت من األصوات السهلة ، )1( »...
ويكـون يف ) اخل...علـم، علـم، معلـم(وبذلك يكون يف الكلمات البسـيطة املتداولـة مثـل      

تلــثم، مهــوم،  (الكلمــات الفخمــة الــيت اســتعان ــا الشــاعر لنقــل صــوره وأحاسيســه إىل املتلقــي مثــل 
أراد تقوية اإليقاع لعظمة مـا يصـف  ما ساعد الشاعر على توظيفه، فإن وهذا) اخل...امللملمة اكمرد

تــى بكلمــات بســيطة وإن أراد ختفيــف اإليقــاع أ) ســميمججمــت، مقــول، م(أتــى بكلمــة فخمــة مثــل 
فهذه الكلمات معروفة، ومتداولة لـدى إذا ) إخل...حلم، أمل، إمام، علم،أمر، منه، منك، يوما(مثل 

  .اجلميع
وقعهــا بالكيفيــة الــيت ال يكــون والســياق هــو الــذي يســتدعيها والشــاعر هنــا ال خيتارهــا، لــذلك 

، هـذه )خم، مكمـمو تجهم، املتـ، أقتم، املـمجح، مجاجم(يكون عليها وقع الكلمات الفخمة املختارة 
أن الشاعر قام بعملية انتقاء هلـذه العبـارات نظـرا ملـا تشـبع بـه مـن قـوة، بن املتلقي حيس أالكلمات وك

  .وزخم داليل مكثف
أما صوت الـراء فهـو مـن األصـوات اهـورة الكثـرية التـواتر، فجـاء صـوت الـراء يف البيـت مائـة 

  :)2(لشاعرحني يقول ا) مثان مرات(وتسعة ومخسني 
ـــــــــــــــــراه مؤدمـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــري مبشـــــــــــــــــر   فطـــــــــــــــــورا ت

   
  وطـــــــــــــــورا تـــــــــــــــراه مبشـــــــــــــــرا غـــــــــــــــري مـــــــــــــــؤدم

    
ألنــه  ؛وهــذا يــدل علــى أمهيتــه الفائقــة عنــد الشــاعريــت جــل كلمــات الب نالحــظ بأنــه ورد يف

يعلم مدى تأثريه على حاسة السـمع لـدى املتلقـي، فلـه وقـع علـى األذن وكأنـه يشـبه الطـرق العـذب؛ 
 ؛لحظهـا يف كلمـات هـذا البيـتنخفتـه، وهـذه اخلفـة هلـذا الصـوت عنـد  ألن األذن عادة ما تسـتأنس

وإمـــا مكســـورا يف مثـــل ) مبشـــرافطـــورا، غـــري، تـــراه، (لـــراء جـــاء فيهـــا إمـــا منصـــوبا يف مثـــل األن صـــوت 
واملعىن الذي أخذه هذا الصوت على كامل البيت هو الرتقيق، فالراء املرققة تستعذب األذن ) مبشر(

  .ساكنا يكون وقعه على األذن قويا قويا، أما صوت الراء عندما يكوناعه؛ ألن وقعه ليس مس
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، وســــبب )تــــرزق، يــــرزق، حيــــرم(وجــــاء هــــذا يف البيــــت الســــادس والســــتني يف الكلمــــات      
تفخيمــه هــي الســكون يف الكلمتــني األوىل والثانيــة وجماورتــه لصــوت احلــاء الســاكن يف الكلمــة الثالثــة، 

ة، وكـل الصـفات الـيت بـيت تدل على صورة العظمة والقوة، الصـرامة، اهليوهنا زاد يف داللة الكلمات ال
ألن من معاين هذا الصـوت الرتقيـق، والتفخـيم، كمـا دل هـذا الصـوت أيضـا  ؛ترفع من شان املمدوح

وكـــذلك يف البيـــت الســـادس والســـتني، ) حـــذار، غـــري(الكلمـــات مـــن البيـــت الثالـــث علـــى الرتقيـــق يف 
والــراء صــوت مكــرر؛ ألن التقــاء «ومــا صــوت الــراء يــدل علــى التكــرار وعم) رى، دراكــاو رأيتــك، الــ(

رف طــيطــرق  نمــاطــرف اللســان بحافــة الحنــك ممــا يلــي الثنايــا العليــا يتكــرر فــي النطــق بهــا، كأ

، كمــا وظــف )1(◌ٍ » يســيرا مــرتين أو ثالثــا لتتكــون الــراء العربيــة اللســان حافــة الحنــك طرقــا لينــا
مل يكــن تكــراره املكثــف خاصــة يف البيــت مائــة وتســعة ومخســني صــوت الــراء توظيفــا منظمــا و  الشــاعر

سلبيا بقـدر مـا كـان إجيابيـا، وبالتحديـد يف الوجـه التقـابلي الـذي أحدثـه عجـز البيـت مـع الصـدر مـن 
وكـــان هـــذا ) أربعـــة، أربعـــة(خـــالل عـــدد تكـــرارات صـــوت الـــراء بالتســـاوي بـــني صـــدر البيـــت وعجـــزه 

مـا بينهــا إيقاعــا عـذبا، وتناســقا نغميــا حيسـه املســتمع أكثــر خاصــا بالكلمـات الــيت أحــدثت فيالتقابـل 
م الــذي أحدثــه يف البيــت فإنــه محــل غمــن القــارئ، وهــذا التقابــل زيــادة علــى اإليقــاع والتناســق يف الــن

دة، شــال" ا يقــابالمهــو  وبــارز داللــة الــوجهني اللــذين يظهــر مــا املمــدوح فــاألول خمتفــي، والثــاين ظــاهر
  .ذه الداللة بتكراره، وتقابالته يف البيت بالتساويهلذي كان حامال وصوت الراء ال" نيلالو 

أكثر من غريها ألا ساعدته على نقـل الـدالالت   هذه األصوات الشاعر اعتمد نقول إن  
 عـدنابطريقة سهلة مع ترسيخ املعىن يف ذهن املتلقي؛ ألن كل صوت منها حيمل داللـة الـوجهني فلـو 

 عصــوت املــيم هــي صــوت مــائإمــا المــا مرققــة، وكــذلك و ا المــا مغلظــة، إىل صــوت الــالم لوجــدناه إمــ
، والرتقيــق، منتشــر يف معظــم الكلمــات الفخمــة والبســيطة، وصــوت الــراء كــذلك مــن معانيــه التفخــيم

بشـكل كبـري، وهـذا  هـاظفو و ة فيعـاحلروف جيدها الشعراء عـادة سـهلة وطي هلذههذه اخلصائص املميزة 
واللـني الـذي  جب ثـورة الشـاعر،و قصيدة، من تلـوين بـني القـوة الـيت تسـتما الحظناه يف أبيات هذه ال

  .يستوجب حالة اهلدوء والرتاخي
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جــاعال إيــاه حــرف روي، وهــذا مــن األســباب  اعتمــد علــى صــوت املــيم قــد نــرى الشــاعر    
الــيت جعلــت هــذا الصــوت يتكــرر بشــكل مكثــف حبيــث إنــه يتكــرر يف بعــض احلــاالت يف الكلمــات 

) خمـدم، ململـم، حمكـم، مسـدم، مهـدم، مقسـم، منمـنم،جممجم(ات مرتني وثالث مثـل األخرية لألبي
مــا أراد إيصــاله إىل املتلقــي بطريقــة ن هــذه األصــوات ســاعدت الشــاعر علــى إيصــال إومــن هنــا نقــول 

 ر الواضــح الصــريح، فهــو يريــد اإلعــالء مــنهــة بثــوب اجلضــع، وهــي الطريقــة العالنيــة امللفوفــمناســبة للو 
وال تليق ذا الوضع إال مثل هذه األصوات اهورة من جهة وحاملة لداللة الـوجهني  شأن ممدوحه،

مزجيـا بـني صـويت املـيم والـالم تقريبـا حيـث تكـرر وثالثة وأربعـني  من جهة ثانية، كما جاء البيت املائة
ب علـى البيـت حسـنوهـذا الكـالم ي) ست مرات(الالم  وصوت) إحدى عشر مرة(فيه صوت امليم، 

ســـت (وصـــوت املـــيم تكـــرر فيـــه ) مثـــان مـــرات(وتســـعة ومخســـني، الـــذي تكـــرر فيـــه صـــوت الـــراء  مائـــة
وهذا ما أحدث نوعا من التناسق واالنسجام بني هذه األصوات، مـن جهـة وأن صـوت املـيم ) مرات

  .يوظف مع مجيع األصوات من جهة ثانية
عـــدم اهتـــزاز «ه تعـــرف األصـــوات املهموســـة أو بـــاألحرى اهلمـــس بأنـــ :األصـــوات المهموســـة -ب

الــوترين الصــوتيين، فالصــوت المهمــوس هــو الــذي ال يهتــز معــه الــوتران الصــوتيان، وال يســمع 

  .)1(»رنين حين النطق به لهما
 )2(» ث، ح، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، هت،  «واألصــــــــوات املهموســــــــة هــــــــي 

لألصـوات  )3( »...الهمس عند سيبويه هـو عكـس الجهـر، فـالهمس هـو انعـدام الجهـر  «بينما 
  .املهموسة يف األبيات العشرة األوىل من القصيدة

  
  

  -1-جدول 
  األبيات         

  

جممــــــــــــــــــوع   العاشر  التاسع  الثامن  السابع  السادس  اخلامس  الرابع  الثالث  الثاين  األول
  تكرار كل
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  األصوات
  21  3  2  2  2  /  1  4  1  2  4  )ت(التاء 
  05  2  /  1  /  1  1  /  /  /  /  )ث(الثاء 
  11  1  1  /  1  1  1  3  1  2  /  ) ح(احلاء 
  06  1  /  /  /  1  /  1  /  1  2  )خ(اخلاء 

  09  /  1  2  2  2  1  /  /  1  /  )س(السني 
  04  1  /  /  1  /  /  /  /  /  2  )ش(الشني 
  02  1  /  /  /  /  /  /  /  /  1  )ص(الصاد 
  04  1  1  /  /  1  1  /  1  /  /  ) ط(الطاء 
  11  2  /  2  2  /  3  2  /  /  2  )ف(الفاء 

  12  /  3  /  /  1  2  3  /  /  3  )ق(القاف 
  08  2  2  /  1  /  1  /  2  /  /  )كـ(الكاف 

  07  2  1  /  /  /  1  1  1  1  /  )هـ(اهلاء 
100  

  :الجدول الثاني
  12  10  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  الرتبة

  الضاد  الشني  الطاء  الثاء  اخلاء  اهلاء  الكاف  السني  الفاء  احلاء  القاف  التاء  األصوات
  2  4  4  5  6  7  8  9  11  11  12  21  عدد التكرارات

، 99، 98، 97، 96(يف األبيات العشـرة الـيت تتوسـط القصـيدة وهـي  :ألصوات المهموسة -2
100 ،101 ،102 ،103 ،104 ،105(  

  1جدول 
  األبيات        

  

  األصوات

 جممــــوع تكــــرار كــــل  105  104  103  102  101  100  99  98  97  96
  صوت

  14  1  2  1  /  4  /  /  4  1  1  )ت(التاء 
  01  /  /  /  /  /  /  1  /  /  /  )ث(الثاء 
  06  1  /  2  /  1  1  /  1  /  /  ) ح(احلاء 
  03  /  /  1  /  /  /  /  2  /  /  )خ(اخلاء 

  09  /  /  /  1  /  3  3  /  /  2  )س(السني 
  03  /  /  /  /  /  /  1  1  /  1  )ش(الشني 
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  06  /  /  1  /  2  /  1  1  /  1  )ص(الصاد 
  04  /  /  1  /  2  /  /  /  /  1  ) ط(الطاء 
  15  1  1  2  2  1  2  3  /  2  1  )ف(الفاء 

  08  /  /  1  1  1  /  2  1  /  2  )ق(القاف 
  08  2  1  1  /  /  /  1  1  1  1  )كـ(الكاف 

  12  1  2  1  /  /  2  1  1  2  2  )هـ(اهلاء 
  89  مجموع تكرارات كل الحروف 

  :الجدول الثاني
  12  10  10  09  07  07  05  05  04  03  02  01  الرتبة

  ث  خ  ش  ط  ح  ص  ك  ق  س  هـ  ت  ف  الحرف
  01  03  03  04  06  06  08  08  09  12  14  15  عدد التكرارات

ـــــــــات  ـــــــــات العشـــــــــر األخـــــــــرية، األبي ، 194، 193، 192، 191(األصـــــــــوات املهموســـــــــة يف األبي
195،196،196 ،197 ،198 ،199 ،200(.  

  :الجدول األول
احلــــــــروف 
  املهموسة

جممــــــــــــــــــوع   200  199  198  197  196  195  194  193  192  191  األبيات
تكـــــــــــــــــــــرار 

  األبيات
  26  1  6  1  1  3  3  3  6  1  1  )ت(التاء 
  03  /  /  /  2  1  /  /  /  /  /  )ث(الثاء 
  07  /  1  2  1  /  1  /  /  /  2  ) ح(احلاء 
  01  /  /  /  /  /  /  /  /  /  1  )خ(اخلاء 

  06  1  2  2  1  /  /  /  /  /  /  )س(السني 
  05  1  /  /  /  /  1  /  2  1  /  )ش(الشني 
  03  /  1  /  /  /  /  1  /  1  /  )ص(الصاد 
  01  /  /  /  /  /  /  1  /  /  /  ) ط(الطاء 
  12  2  2  3  /  3  2  /  /  /  /  )ف(الفاء 

  12  2  1  /  /  1  1  3  2  1  1  )ق(القاف 
  05  1  /  1  /  1  2  /  /  /  /  )كـ(الكاف 

  08  1  /  2  1  1  1  /  /  1  1  )هـ(اهلاء 
  89  اموع اإلمجايل لتكرار هذه احلروف يف األبيات العشرة األخرية 
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  الجدول الثاني
  11  11  09  09  07  07  06  05  04  02  02  01  الرتبة

  ط  خ  ص  ث  ك  ش  س  ح  هـ  ق  ف  ت  الحرف
  01  01  03  03  05  05  06  07  08  12  12  26  عدد التكرارات

، هـــي األصـــوات )الفـــاء و فالقـــا و التـــاء(هـــو أن  يف اجلـــداول الســـابقةعمومـــا  اهنـــحظالمـــا 
لكـن هـذا وال  كثـر تـواترااألكثر تواترا يف القصيدة، يأيت حرف التاء يف طليعة األصـوات املهموسـة األ

ضــعيفا إذا مــا قــورن بتــواتر تــواتره يبقــى الكبــري بالنســبة للحــروف املهموســة  ترهالصــوت بــالرغم مــن تــوا
، ويف البيــت مائــة وتســعة )مثــان مــرات(ســبعني الاألصــوات اهــورة، كمــا تــواتر صــوت التــاء يف البيــت 

مخـس (، ويف البيت مائة ومثانيـة ومثـانني )مخس مرات(لث عشر اثال، ويف البيت )ست مرات(وستني 
  :)1(ستدل على وروده بكتابة البيت كامال حني يقول الشاعر يف البيت سبعني ما يلي، ون)مرات

  يتئـــــــــــــد مـــــــــــــىت يتشـــــــــــــذر حتتهـــــــــــــا العـــــــــــــود
   

  يتــــــــــــــــدافع حتتهــــــــــــــــا الــــــــــــــــزول يــــــــــــــــدرم وإن
    

عندما نقرأ الكلمات اليت ورد فيها صوت التاء حنس بنوع مـن الشـدة واحلـزم، وبـذلك ينبعـث 
تســــعني التســــعة و ال، ويف البيــــت مائــــة و )تئــــد، يتــــدافعمــــىت، ي(اصــــة يف الكلمــــات خبشــــيء مــــن القــــوة و 

  ).عدتك، أمتك(، ويف البيت مائة ومثانية ومثانني  )تلقتك، حىت(
نالحظــــه مــــن خــــالل قراءتنــــا هلــــذه الكلمـــات املتضــــمنة يف أبيــــات بعيــــدة عــــن بعضــــها يف مـــا         

اك يف القـوة واحلـزم، وصـوت فيمـا بينهـا، وهـذا االشـرت  االرتتيب، رغم هذا التباعد إال أن هنـاك اشـرتاك
ما زاد يف شدا هـي تلـك اللحظـة الفجائيـة الـيت أظهرـا فكانـت حلظـة سـريعة وكأـا ) مىت(التاء يف 

فأخـذ صــوت التــاء شــدته ) يتئــد، حــىت(بات عميــق، أمـا يف ســمــن نــوم أو مـن   تعـرب عــن حلظــة يقظـة
فقـوة التـاء مسـتمدة ) يتـدافع(لمـة وقوته من التضعيف، فالشدة أعطت قوة ثانية هلذا الصـوت، ويف ك

  .من جماورة صوت التاء حلرف جمهور
ت الـدال سـواء أن التـاء وبـين صـو صـوت شـديد مهمـوس، ال فـرق بينـه «ألن صوت التـاء       

مهموســة والــدال نظيرهـــا المجهــور، ففـــي كلمــة التــاء ال يتحـــرك الــوتران الصـــوتيان، بــل يتخـــذ 

بس بالتقــاء طــرف اللســان بأصــول الثنايــا العليــا فــإذا الهــواء مجــراه فــي الحلــق والفــم حتــى ينحــ
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نـــد قـــراءة الكلمـــات وكـــذلك ع. )1(»االنفجـــاريال فجائيـــا ســـمع ذلـــك الصـــوت انفصـــا الانفصـــ
مــة الثانيــة والثالثــة، وال حنــس للكبنــوع مــن القــوة والشــدة عنــد نطــق ا حنــس) متــك، عــدتكأتلقنــك، (

ا مـــن ألـــا أعلـــى وقعـــ ؛ذلـــك إىل الســـكون بببالشـــدة نفســـها عنـــد قـــراءة الكلمـــة األوىل، ويعـــود ســـ
وهـذه الشـدة ) امليم والـدال(احلركات األخرى، وأيضا الشدة اليت جاءت فوق احلرف الذي قبل التاء 

هي اليت أعطت بعضا من الشدة هلذا الصوت، على عكـس الكلمـة األوىل الـيت جـاءت فيهـا القـاف 
  . قعها أقل، فكان و القوة اإلضافية للتاء طخفيفة أمام صوت التاء فلم يع

ر احلــــروف ا نســــبيا إذا مــــا قــــورن بتــــواتأمــــا الصــــوت املهمــــوس اآلخــــر الــــذي كــــان تــــواتره كبــــري   
األبيات حسب السياق، فهـو صـوت  صوت الفاء الذي كان توظيفه يف جل: املهموسة األخرى هو

يف، ( مهموس والكلمات اليت ينتمي إليها مطاوعـة يف التوظيـف، ففـي البيـت اخلـامس عشـر جنـده يف
) عافــاذ(جانــب، وكــذلك مــن جانــب آخــر كلمــة فتكــرر لتكــرار حــرف اجلــر مــن ) ، فمــييفذعافــا، 

بــني حالــة  فيهــا الشــاعر يف حالــة وســطية ظهــرالــيت كمــا بينــت هــذه الكلمــات ) فمــي(تتطلــب كلمــة 
ليـة، ليـة لنفسـه الداخ، وقفـة تأموكأنه يف حالـة تأمـل واسـتغراب ومراجعـة الـنفس وكأـا ،اهلدوء والثورة

ه يف صـــورة مجليـــة نـــفصـــوت الفـــاء ســـاعد الشـــاعر علـــى رســـم هـــذه الصـــورة، فجـــاء املعـــىن جـــاهزا لك
وموحيــة، والواقــع أن صــوت الفــاء مل يتــأثر بــأي نــوع مــن القــوة، وإذا مــا تأملنــا بعضــا مــن الكلمــات 

يــف الــيت تــدل علــى معناهــا، فكلمــة حف) فلــيس، حفيــف(األخــرى الــيت جــاءت يف البيــت اخلــامس، 
  .التعب والعياء واالستمرارية أيضات للبيت بعدا دالليا، فمن خالهلا نلمح عطفهي أ

) حفيـــف(هنـــاك تصـــميم مـــن الشـــاعر للحركـــة والتقـــدم، فكـــرر صـــوت الفـــاء مـــرتني يف كلمـــة 
صــوت الفــاء يتميــز بالرخــاوة والليونــة ذي يــنم عــن اهلــدوء التــام، كمــا أن فــأعطى شــيئا مــن اهلمــس الــ

والفاء العربية صوت رخو مهمـوس، يتكـون بـأن ينـدفع «هذه الكلمات  وهذا ما ملسناه عند قراءة

الهـــواء مـــارا بـــالحنجرة دون أن يتذبـــذب معـــه الـــوتران الصـــوتيان، ثـــم يتخـــذ الهـــواء مجـــراه فـــي 

راف الثنايــا العليــا، رج الصــوت وهـو بــين الشـفة الســفلى وأطـالحلـق والفــم حتـى يصــل إلـى مخــ

عـــا عاليـــا مـــن الحفيـــف هـــو الـــذي يميـــزه المجـــرى عنـــد مخـــرج الصـــوت فنســـمع نو  قويضـــي
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، كما أن هذه الكلمات تزيد إثباتا هلذا القول وهو مـا جـاء يف البيـت التاسـع والتسـعني )1(»بالرخاوة
  وةـــبرغم أن الفاء مشددة إال أننا مل حنس بأية ق) أسف، أسف، فوق(
لســـرد فيبعـــد املاضـــي أو شـــدة، وهـــذا يعـــود إىل أن الشـــاعر يف بعـــض األحيـــان وكأنـــه يقـــوم بعمليـــة ا 

فهـم ال (بشكل تقريري، وكأن صوت الفاء يساعده يف ذلك، وكذلك يف البيت السـادس واخلمسـني 
ا صوت الفاء مبجاورته لصويت الظـاء ه، نالحظ بعضا من الشدة اليت أخذ)ال يظفرون يظفرون، فهم

ا الكلمتـني لكـن مل حنـس زاداه نوعا من القوة والثقل، رغم أن صوت الفاء يتوسط تقريبـ اللذينء اوالر 
كــان مـن املفـروض أن حنــس بـه، لكنـه أحـدث نوعــا مـن التـوازن يف البيــت وورد يف   ا التمركـز الـذيـذ

الكفني، األنفـاس، (يف كلمات بسيطة تدل على أعضاء اإلنسان  فَ ظ البيت الثاين والتسعني لكنه وُ 
، خـرى شـديدة وفخمـة يف البيـتفـت مـع كلمـات أأا وظ من ، وهذه الكلمات بالرغم)فاغرة، الفم

، رغـم أن هـذا )مجر، وطيسها، مضرمة، شـرنبثة(وهذه الكلمات هي  يف البيت مل حنس بثقل ناإال أن
ورد فيـه والبيت الذي قبله ورد فيه مرتني والبيت الذي بعـده ) أربع مرات(ت الفاء البيت ورد فيه صو 

ألول واخلفـة يف البيـت الثـاين، مث الثقـل مـن البيـت ا إال أننـا أحسسـنا بالثقـلصوت الفاء مـرة واحـدة، 
  .)2( :قول الشاعر يفجديد يف البيت الثالث، واألبيات الثالثة متثل لنا ذلك 

  مـــــــــــــن العـــــــــــــدىفـــــــــــــال تتكلـــــــــــــف للخمـــــــــــــيس 
  

  مخيســـــــــــــا ولكـــــــــــــن رعـــــــــــــه بامســـــــــــــك يهـــــــــــــزم
    

  هايســــــــــــــــــــومضـــــــــــــــــــرمة األنفـــــــــــــــــــاس مجـــــــــــــــــــر وط
   

  شـــــــــــــــــــــرنبثة الكفــــــــــــــــــــــني فـــــــــــــــــــــاغرة الفــــــــــــــــــــــم
    

  هــــــــــــــــــاثضـــــــــــــــــروس هلـــــــــــــــــا أبنــــــــــــــــــاء صـــــــــــــــــدق حت
   

  جع أيهــــــــــــــــــمشــــــــــــــــــأ وردن خــــــــــــــــــادر فمــــــــــــــــــ
    

األبيــات كمــا نالحــظ يســريها الشــاعر حبســب حالتــه الذاتيــة هــذا الصــعود، وهــذا النــزول يعــود       
بالدرجة األوىل إىل وصف احلاالت املعرب عنها، فعندما تكـون احلالـة تتطلـب احلمـاس يوظـف أصـواتا 
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حــني وصــل إىل البيـت الثــاين وكــأن تليـق ــا، وكـذلك العكــس، وهــذا مـا لــوحظ يف األبيــات الثالثـة، ف
  .حالته أصاا نوع من اهلدوء واالستقرار املفاجئ فوظف صوت الفاء، ألنه األنسب هلذه احلالة

وجــاء صــوت القــاف يف مقدمــة األصــوات املهموســة األكثــر تــواترا يف أبيــات القصــيدة، وورد   
فقالـت، وقــع، (ثـل ذلـك هــي والكلمـات الــيت مت) ثـالث مــرات(هـذا الصـوت يف البيــت األول مباشـرة 

ومــن املالحــظ أن  ) ، أرقــمىميــرق، يلقــ(يف الكلمــات ) ثــالث مــرات(، وكــذلك البيــت الرابــع )فقالــت
كلمات البيت الرابع كانـت أقـوى مـن كلمـات البيـت األول، وهـذا يعـود ألصـوات كـل منهـا وخاصـة 

ممـا أعطـى للكلمتـني القـوة ) مالـراء، القـاف، املـي(وهو جتاور األصـوات الثالثـة ) أرقم، ميرق(يف كلميت 
  .اليت تدل على احلزم نظرا لتسكني الالم) يلقى(والشدة وأيضا يف كلمة 

الـيت حنـس بأـا أعلـى درجـة مـن ) وقـع(أما كلمات البيت األول فكانت وسطية ماعدا كلمة   
البيــت و  ،وهــذا يعــود إىل تســكني صــوت القــاف وجماورتــه لصــوت العــني) فقالــت، فقالــت(الكلمتــني 

رد فيهـا ، إن الكلمات  اليت و )يبق، فقع، بقرقر(، والكلمات )أربع مرات( تكرر ائة وتسعة وثالثنيم
فهـي ) طـرت، ريـق، يبـقق(بـأن ـا وقـع فيمـا عـدا  نشـعرا هلذا البيـت، صوت القاف من خالل قراءتن

لمــات ، وهــذه الك)يلقــى، ميــرق، أرقــم، أرقــط، أرقــم، فقــع، بقرقــر(أقــل قــوة مــن ورودهــا يف الكلمــات 
توحي بالقوة واخلطر، وخاصة الكلمات اليت تضـم الـراء السـاكنة، فصـوت القـاف مـن األصـوات الـيت 

، )أقـدار، قـوم، قـدر(تتأثر بغريها عند جماورا هلم، وعندما نأخذ كلمات البيت مائة وأربعة وتسـعني 
اعر فهـــذه الكلمــــات ورد فيهــــا صـــوت القــــاف وهــــو يـــوحي بالعظمــــة، وهــــذا يعـــود إىل إحســــاس الشــــ

اخلاص عند ذوبانه يف مدح ممدوحه مفتخرا واصفا جيشه، كما أن الشاعر ميثل القوة واهليبة واخلـوف 
والعظمة، فانتقلـت هـذه القـوة املعنويـة إىل نفسـية الشـاعر ممـا ولـد بذاتـه محاسـا فياضـا يزيـد يف تفجـري 

لقــــاف مكامنــــه الشــــعورية وبــــذلك ختــــرج بعــــض األصــــوات مــــن جــــراء الضــــغط، ومــــن بينهــــا صــــوت ا
فــي قراءاتنــا ينــدفع الهــواء مــن الــرئتين مــارا بــالحنجرة فــال يحــرك  نعهــدهافــالنطق بالقــاف كمــا «

ين الصــوتيين، ثــم يتخــذ مجــراه فــي الحلــق حتـى يصــل إلــى أدنــى الحلــق مــن الفــم، وهنــاك ر الـوت

بأقصى اللسـان ثـم ينفصـل العضـوان ) بما في ذلك اللهاة(ينحبس الهواء باتصال أدنى الحلق 
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 مفاجئــا، فيحــدث الهــواء صــوتا انفجاريــا شــديدا، فــال فــرق بــين القــاف كمــا تنطــق بهــا انفصــاال

  .)1(» أعمق قليال في مخرجها" القاف"وبين الكاف إال في أن 
فصــوت القــاف ســاعد املــرأة يف وصــف قــوة ودهــاء الشــاعر كمــا ســاعد الشــاعر علــى وصــف   

   .بةجيش ممدوحه وتوظيف الكلمات املعربة عن ذلك بالقوة والغل
االختيـــار إىل إحساســـه جتـــاه  يـــف خيتـــار ويوظـــف الكلمـــات، كمـــا يعـــودإن الشـــاعر يعـــرف ك  

، وخاصـــة التـــاء "التـــاء والقـــاف"يوظـــف حرفـــا صـــفها، فعنـــدما حيـــس بنـــوع مـــن القـــوة احلـــاالت الـــيت ي
وبة، وهـــذا اء اـــرورة أو املنصـــالســـاكنة أو املشـــددة الـــيت تناســـب هـــذه احلـــاالت بشـــكل أكـــرب مـــن التـــ

اور حـــرف الـــراء، فصـــوت الـــراء يعـــرف علـــى صـــوت القـــاف، وبـــاألخص حينمـــا جيـــ م ينســـحبالكـــال
بتكراره وهذا التكرار حيدث نوعـا مـن الطـرق، مثـل صـوت قطـرات املطـر، هـذا الصـوت بـدوره يلـتحم 

تــدالن معــا علــى القــوة املضــاعفة أو احلالــة  االنفجــاري، وحالــة االنفجــار والطــرقمــع صــوت القــاف 
الشـــديدة هلـــذه القـــوة، أي أن احلالـــة املعـــرب عنهـــا وحالـــة الشـــاعر يف مرحلـــة مـــن القـــوة شـــديدة للغايـــة، 
فصـــوت التـــاء والقـــاف مـــن األصـــوات الـــيت ختـــرج مـــن جـــراء شـــدة الضـــغط الـــداخلي علـــى األنفـــاس، 

، والبـــاء، والتـــاء، صـــوامت افوالقـــ«فتحـــدث بـــذلك انفجـــارا بـــالرغم مـــن أـــا أصـــوات مهموســـة 

  .)2(»...انفجارية تخرج بقوة الضغط المسلط، فتحدث صوتا انفجاريا
أمــا صــوت الفــاء فهــو يشــبه صــوت التــاء املفتوحــة أو املكســورة، كــذلك يشــبه صــوت القــاف   

املنصــوبة اــاورة حلــروف أقــل منهــا انفجاريــة، يف هــذه احلــاالت تــنقص شــدة الضــغط علــى األنفــاس 
فـــني، فـــاغرة، الفـــم، فطـــرت، ريـــق، الك(أ أو تســـتقر حالـــة الشـــاعر وخاصـــة يف الكلمـــات التاليـــة وـــد
 أي أن وقعهـا مـنخفض ؛هذه األصوات غري مـؤثر ند قراءة هذه الكلمات حنس بأن وقع، فع)تكتلق

، )ة واملشـددةالقـاف السـاكنة واملشـددة، التـاء السـاكن(إذا مـا قـورن حبالتـه عنـد ورود األصـوات التاليـة 
وهــذه احلــاالت تــتحكم فيهــا احلركــات كالســكون والفتحــة  ،أخــذان حــاالتفصــوت التــاء والقــاف ي

  .زمالذي يدل على الشدة اليت تعين احلوالكسرة، وكذلك التضعيف 
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  :األصوات االنفجارية في األبيات العشرة األولى -3

  )10-9-8 -7-6-5-4-3-2-1(يف األبيات ) احلروف الشديدة(
 لتقي الشفتان التقاء محكما فينحـبس عنـدهما مجـرى الـنفستحين « تظهردة واألصوات الشدي

الــنفس  يحـدثا تنفصـل الشــفتان انفصـاال فجائيـا، رئتين لخطـة مــن الـزمن بعـدهالـ المنـدفع مـن

  .)1(»المنحبس صوتا انفجاريا
  األبيات

  

  

  األصوات

  

  األول

  

  الثاني

  

  الثالث

  

  الرابع

  

  الخامس

  

  السادس

  

  السابع

  

  الثامن

  

  تاسعال

  

  العاشر

مجموع 

 تواتر كل

في  صوت

األبيات 

  العشر األولى

  11  3  2  2  /  /  1  1  /  1  1  ب/الباء

  21  3  2  2  2  /  1  4  1  2  4  ت/التاء

  10  /  2  3  2  /  /  1  /  1  1  د/الدال

  04  /  1  /  /  1  1  /  1  /  /  ط/الطاء

  05  1  /  /  1  /  2  /  /  /  1  ض/الضاد

  08  2  2  /  1  /  1  /  2  /  /  ك/الكاف

  12  /  3  /  /  1  2  3  /  /  3  ق/القاف

  19  /  /  3  3  4  1  1  2  2  3  أ/الهمزة

  90  في األبيات العشرة األولى  ةإجمالي التكرارات للحروف االنفجاري

  :الجدول الثاني
  8  7  6  5  4  3  2  1  رتبة الحرف

  ط  ض  ك  د  ب  ق  أ  ت  الحرف

  04  05  08  10  11  12  19  21  عدد تكراراته

  
 96بيــت الط القصــيدة مــن ترهــا يف األبيــات العشــرة الــيت تتوســوتوا )االنفجاريــة(األصــوات الشــديدة 

  .105إىل البيت 
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  األبيات      

  األصوات
عدد تكرارا لكل   105  104  103  102  101  100  99  98  97  96

  حرف

  12  5  3  /  1  1  /  /  1  1  /  ب/الباء

  14  1  2  1  /  4  /  /  4  1  1  ت/التاء

  18  1  /  1  1  /  3  1  /  /  2  د/الدال

  00  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  ط/الطاء

  03  1  /  1  1  /  /  /  /  /  /  ض/الضاد

  08  2  1  1  /  /  /  1  1  1  1  ك/الكاف

  08  /  /  1  1  1  /  2  1  /  2  ق/القاف

  19  1  1  1  2  2  /  3  4  3  2  أ/اهلمزة

  72       إمجايل تكرارات احلروف الشديدة يف األبيات العشرة األوىل هو
  08  07  4  4  4  03  02  01  رتبة الحرف

  ط  ض  ك  ق  د  ب  ت  أ  فالحر 

  00  03  08  08  08  12  14  19  عدد تكراراته

  200إلى البيت 191في األبيات العشرة األخيرة من البيت ) االنفجارية(األصوات الشديدة 
  األبيات

  

  األصوات

  تكرار احلرف  200  199  198  197  196  195  194  193  192  191
  يف كل بيت

  14  3  2  1  1  2  /  /  2  1  2  ب/الباء
  26  1  6  1  3  3  3  3  6  1  1  ت/التاء

  09  2  /  /  /  /  1  2  /  3  1  د/الدال
  01  /  /  /  /  /  /  1  /  /  /  ط/الطاء
  00  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  ض/الضاد

  05  1  /  1  /  01  02  /  /  /  /  ك/الكاف
  12  2  1  /  /  1  1  3  2  1  1  ق/القاف
  22  2  1  1  3  2  2  2  6  2  1  أ/اهلمزة

  

  89ألبيات العشرة األخيرة إجمالي تكرارات الحروف الشديدة في ا
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  08  07  06  05  04  03  02  01  رتبة الحرف
  ض  ط  ك  د  ق  ب  أ  ت  الحرف

  00  01  05  09  12  14  22  26  عدد تكراراته

ت البــاء حيــث تكــررت اهلمــزة اريــة بصــوتني، ومهــا صــوت اهلمــزة، وصــو ثــل لألصــوات االنفجمن
والكلمــات التاليــة تعــرب عــن  األربعــني و الثالــث، يف البيــت )أربــع مــرات(كــل مــن األبيــات الثالثــة يف  

إذا، األعـــداد، إىل، (ربعـــني يف الكلمــات التاليـــة األو  الثــامنويف البيـــت ) أال، إمنـــا، األقــدار، أو(ذلــك 
ـــــة وأربعـــــة عشـــــر ممثلـــــة ، و )أزمل ـــــت مائ ـــــة الكبيف البي ـــــذرت، اســـــتأخر (لمـــــات التالي ، أو يأعـــــذرت، أن

الشـــاعر يف جـــل كلمـــات القصـــيدة وهـــي  شـــكل انطالقـــة الصـــوت ، كمـــا نالحـــظ أن هـــذا )يتقـــدم
علــى  يكــون مرتكــزا تــدل الكلمــة مــن خاللــه، وكــأن الشــاعر أدرك أن الصــوت يصــلح أن )أصــاخت(

االستعداد والتأهب واليقظة، وكذلك يف الكلمات السالفة الـذكر الدالـة يف معظمهـا علـى احلركيـة ممـا 
ريـات  االـداخلي الـذي جعلـه مشـدود يدل علـى أن حالتـه الشـعرية يعرتيهـا نـوع مـن الثـورة واحلمـاس

  ).ست مرات(دققا يف وصفه، كما تكرر صوت اهلمزة يف البيتني، مائة وأربعة وسبعني ماألحداث و 
علــى التــوايل وكــان وروده يف الكلمــات التاليــة  ،)ســت مــرات(ويف البيــت مائــة وثالثــة وتســعني   

، فصـوت اهلمـزة تكـرر مـرتني )ت، مشـئمإذا، أشأمت، وإن، أعرق(و) أين، أجري، إىل، أحرج، أتأمث(
الـــيت تـــدل علـــى الفعـــل اخلـــاص بالشـــاعر، فـــاهلمزة ) أتـــأمل(األوىل : ، وهـــذا يف حـــالتنينفســـها الكلمـــة

وهنــا جعلــت اهلمــزة االرتبــاط القــوي بــني ) أشــأمت(، واحلالــة الثانيــة )الشــاعر(ربطــت احلــدث بفاعلــه 
ألعظـم  واليت متثل عنـده أغلـى لؤلـؤة يهـديها بالذاتاحلدث والقصائد املدحية، قاصدا هذه القصيدة 

ممدوح ومعربا بذلك على األفعال اليت حتتـوي علـى اهلمـزة لتنقـل األحـداث كمـا يراهـا أو حيـس ـا يف 
إىل احلركـــة اإلجيابيــــة املتجهــــة إىل ) أشــــأمت(الواقـــع، كمــــا أن اهلمـــزة دفعــــت األفعـــال وخاصــــة الفعـــل 

علـــى حالـــة هـــدوء الشـــاعر، لكنـــه مـــدقق يف  ء البـــارز الـــدالاهلمـــزة ميثـــل النتـــو الســـمو والرفعـــة، فصـــوت 
فــرد والتفــوق،  تاختيــار العبــارات ويف دقــة الوصــف، وهــذا اهلــدوء كــان إجيابيــا حيــث صــاحبه التميــز وال

وصــوت اهلمــزة حصــر احلركــة بــني  ،كمــا متيــزت قصــائد الشــاعر وتفــردت وأصــبحت كالــدرر واجلــواهر
ألن  ال هــو بــالمجهور وال هــو بــالمهموس؛ يد،فــالهمزة إذن صــوت شــد«" أغرقــت"و" أمتشــأ"

يســمح  والفــال نســمع لهــذا ذبذبــة الــوترين الصــوتيين،  القــا تامــاغالمزمــار معهــا مغلقــة إفتحــة 
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للهواء بـالمرور إلـى الحلـق إال حـين تنفـرج فتحـة المزمـار، ذلـك االنفـراج الفجـائي الـذي ينـتح 

أحسـه، أوحـى، بـأمر، (مسـني اخليف البيـت ) أربـع مـرات(مكـررا  ، كما جاء صوت اهلمزة)1(»الهمزة
  ).إىل

اعتمــد الشــاعر علــى هــذا الصــوت كــي يبقــى واســطة بينــه وبــني ممدوحــه وجيعــل العالقــة بينهمــا 
متواصـــلة، فاملمـــدوح يقـــوم بأعمـــال عظيمـــة والشـــاعر يعـــرب ويصـــف وميهـــد للوصـــف يف البيـــت الثـــامن 

  .)2(:لشاعرحني يقول ا) مخس مرات(واألربعني بتكرار صوت اهلمزة فيه 
  إذا مجــــــــــــــــــــح األعــــــــــــــــــــداء رد مجــــــــــــــــــــاحهم

  إىل جــــــــــــــــــــذع يزجــــــــــــــــــــى احلـــــــــــــــــــــوادث أزمل   

    
ومـــن هنـــا يـــرى «نلمـــس ســـرعة يف األداء وخاصـــة يف مطلـــع القصـــيدة ويف هـــذا البيـــت أيضـــا 

القـــــارئ ارتبـــــاط ســـــرعة األداء بـــــدالالت معينـــــة ممـــــا يفـــــرض علـــــى الباحـــــث االهتمـــــام بهـــــذه 

بــدالالت بــني املمــدوح وأعدائــه الدالــة علــى احلواريــة، ســرعة األداء  جتســدتوقــد  ،)3(»....الظــاهرة
ــــني الشــــاعر  وقــــد جــــاءت احلركــــة ســــريعة عــــربت عنهــــا اهلمــــزة وتبقــــى هــــذه احلواريــــة إىل أن تصــــبح ب
وممدوحــة، لكــن العالقتــني خمتلفتــني فــاألوىل مبنيــة علــى العــداوة والثانيــة مبنيــة علــى احلــب واإلعجــاب 

  .)4(:للقصيدة أو كما نسميه بيت القصيد حني يقول الشاعرويأيت البيت السابع والثمانون كمركز 
  وأشـــــــــــــــــهد أن الـــــــــــــــــدين أنـــــــــــــــــت منـــــــــــــــــاره

  
  الــــــــــــــــوثقى الــــــــــــــــيت مل تفصــــــــــــــــم وعروتــــــــــــــــه

    
نــا للقصــيدة ايوظـف الشــاعر صــوت اهلمـزة ثــالث مــرات يف صـدر البيــت وهــذا؛ ألنـه ميثــل عنو 

ن ت قــوة ومتركــزا، وكــأتزيــد صــدر البيــ مــن جهــة ولإلثبــات والتأكيــد والرتســيخ، مــن جهــة ثانيــة فــاهلمزة
مـــه ممـــا ال يـــدع جمـــاال مـــن كال موثقـــا، وهـــذا التوثيـــق يـــدل علـــى أن الشـــاعر واثـــقصـــدر البيـــت أصـــبح 

والشــهادة يف حــد ذاــا توثيــق وعنــدما تؤكــد بــاهلمزة ) أشــهد(ت وتــدل كلمــة للشــك يف نفــي مــا أثبــ
الـذي ) أن(والتوكيد  ، كما جاء صوت اهلمزة ضمن أداة النصب)توثيق التوثيق(فتصيح موثقة مرتني 

كــل هــذا  ،الــيت ال تتكســر ؤه ورايتــهيــدل علــى تأكيــد وترســيخ مكانــة املمــدوح بالنســبة للــدين فهــو لــوا
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ت اهلمـزة يسـاعد علـى التحديـد والتعيـني، كمـا و ، وص)أنت(يؤكد بالضمري الذي يعود على املمدوح 
هــذا الصــوت و  ،ممدوحــه ةأنــه صــوت انفجــاري لــذلك يريــد الشــاعر أن يســمع كــل النــاس ويعلــم مبكانــ

  .ساعده على تفجري خمزونه اللغوي وخمزونه العاطفي
أمـا صـوت البــاء فهـو مـن األصــوات الشـديدة الـيت كــان تواترهـا كبـريا نســبيا إذا مـا قـورن بتــواتر   

أربــع (األصــوات الشــديدة األخــرى، فهــذا الصــوت تكــرر يف البيتــني الثــاين عشــر والبيــت الثــامن عشــر 
، مل حنـس بوقـع هـذا الصـوت )وبـني، لبـات، حبيـب(والكلمات اليت تبني ذلك  )مرات يف كل منهما

أحسســنا بنــوع مــن الثقــل وهــذا يعــود إىل الشــدة، ألنــه أصــبح ) لبــات(عنــد قــراءة البيــت إال يف كلمــة 
  .للكلمة امضاعفا فكان له ثقال آخر وذا أصبح مركز 

جـاء منصـوبا ويف الثانيـة  ألوىلمل حنـس بوقعـه، ففـي ا) حبيـب، بـني(أما فيما خيـص الكلمتـني   
ن الكلمتـني أوتـه، فكـجاء مكسورا ومنونا بالكسر، وهذا يعود للحركة اليت خفضت مـن وقعـه ومـن ق

  .الكالم، ال سياق املعىن والداللةاق وظفتا ألجل سي
تــدل علــى العالقــة احلميميــة بــني الشــاعر واملــرأة، لكــن مل حنــس بــأن ) حبيــب(رغــم أن كلمــة         
اب العواطــــــف وهيجــــــان صــــــوت أدى دوره خاصــــــة يف مثــــــل هــــــذه احلــــــاالت الــــــيت متثــــــل التهــــــهــــــذا ال

صـوت البـاء تـأثر  دوء وجـاء هـذا مبثابـة سـكون الليـل؛ ألننـوع مـن اهلـ بيـتعلى ال األحاسيس، فطفا
الــيت تــدل علــى الســكينة واالطمئنــان واهلــدوء التــام، وكــذلك يف ) توســد(بالســني املهموســة يف كلمــة 

، أمــا يف كلمـــة )البــاء(ــا معطوفــة وتابعــة ملــا قبلهــا فلــم نشــعر بوقــع هــذا الصــوت جــاءت وكأ) بــني(
ومل توظـــف  ،فمـــن خـــالل صـــوت البـــاء ومتركـــزه شـــعرنا بـــدور الكلمـــة وكـــأن الشـــاعر اختارهـــا) لبـــات(

   .عشوائيا
، فــال )عجـب، أشــب، يلـبس، البيــت(أمـا الكلمــات الـيت وردت يف البيــت الثـامن عشــر فهــي 

 جــاء فيهــا صــوت البــاء يتلــا) أشــب(ة زم إال فيمــا عــدا كلمــنــواع الشــدة أو احلــس بــأي نــوع مــن أحنــ
ال تــؤثر يف املتلقــي، وجــاء البــاء  انســيابيةســاكنا فكــان وقعــه أعلــى ماعــدا ذلــك فالبيــت جــاء بعبــارة 

بأبنـــاء، الضـــباب،، (ورد فيهـــا  ائــة واثنـــني وثالثـــني، والكلمـــات الــيتيف البيـــت م) ســـت مـــرات(مكــررا 
مرتفـع إىل حـد مـا، وهـذا يعـود إىل صـوت البـاء فجـاء  تهـذا البيـ إيقـاع الحظ أنن، ف)ءفأبكني، أبنا

ألن الباء السـاكنة جتـد قبـوال وأيضـا جمـاورة  مات، فكان للبيت تأثري على املتلقي؛ساكنا يف ثالث كل
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فالســكون واهلمــزة زادا مــن شــدة صــوت البــاء  ن، إذ)أبنــاء، فــأبكني(هــذا الصــوت لصــوت اهلمــزة يف 
أكثــر إحيــاء، كمــا محــل نوعــا مــن الشــدة واحلــزم والثبــات يف معنــاه وداللتــه، ونالحــظ أن صــوت  فكــان

انتبـاه د شـيف شيئا وكان وقعه بسيطا فلم ضجاء ومل ي رغم تكراره إال أنه) الضباب(مة الباب يف كل
  .املتلقي
الوترين هور يتكون بأن يمر الهواء أوال بالحنجرة فيحرك جصوت شديد م«وصوت الباء        

ــم الفــم حتــى ينحــبس عنــ ــالحلق، ث ــم يتخــذ مجــراه ب ــين انطباقــا   دالصــوتيين، ث الشــفتين منطبقت

  ).1(»كامال، فإذا انفرجت الشفتان فجأة سمعنا ذلك الصوت االنفجاري الذي يسمى بالباء

) مخــس مـــرات(وعنــد أخــذ كلمــات البيــت مائــة وثالثــة ومخســـني عنــدما تكــرر صــوت البــاء          
مـا الحظنـاه علـى هـذا البيـت بأنـه ) ابـنبأسـياف، البغـي، أصـيب، بسـيف، (النحو التايل  وجاء على

لــى يــد ابــن ملجــم، وبــرغم ل اإلمــام علــي كــرم اهللا وجهــه عل داللــة تارخييــة عظيمــة وهــي قصــة قتــحيمــ
خـــال مــن الثــورة، ومل يــؤثر يف املتلقــي، وقــد كـــان  انســيابيةث إال أن البيــت جــاء بطريقــة عظمــة احلــد

واإلنقـاص مــن شـدة التــأثري، فصـوت البــاء ورد إمـا منصــوبا  التخفــيضلبــاء تـأثري مباشــر علـى لصـوت ا
  .البيت وظف يف آخر فأحسسنا بوقع هذا الصوت رغم أنه) ابن(وإما جمرورا ما عدا يف كلمة 

كــان ســاكنا أو أحــدمها كــان شــديدا بالفعــل فــأدى دوره ســواء أ نشــديدا انوعمومــا فالصــوت  
تا جمهـــورة أو مهموســـة، ونقـــل حالـــة الشـــاعر معـــربا بـــذلك علـــى اســـواء جـــاور أصـــو جمـــرورا أو مكســـورا 

اصـة يف حالـة خبالقصد من توظيفه، وهو صوت اهلمزة الذي تعلق األمر به يف مجيع احلاالت تقريبـا و 
  .و مؤديا دورهالثورة، فكان موجودا  و اليقظة و داالستعداو التأهب  و القوة

هو صوت الباء وكأنه يف معظـم احلـاالت كـان يسـاعد الشـاعر أما فيما خيص الصوت الثاين و   
يف ســرد األحــداث، وهــذا الصــوت رغــم شــدته فإنــه يف وجهــة نظــري يصــلح للكتابــة التقريريــة اهلادئــة،  

أوهلـا احلالـة الـيت بـني الشـاعر واملـرأة، والثانيـة الـيت بـني : كما أن صوت الباء عرب عن احلاالت الـثالث
لثـة بــني الشـاعر واملتلقـي، وكانــت هـذه احلـاالت املعــربة عـن العالقـات الــثالث الشـاعر واملمـدوح، والثا

ه احلـاالت وكأنـه نظـم ذتوظيف الباء ساكنا، فالشاعر يف ه ء التام والسكينة إال نادرا عنديلفها اهلدو 
األبيـــات نظمـــا مقصـــودا خاليـــا مـــن التـــأثري  الوجـــداين أو الشـــعور الـــداخلي، كمـــا ظهـــرت شـــدة هـــذا 
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هــذه يف حينهـا فقـط أحسســنا بشـدة وقعــه ماعـدا  ،ما كــان سـاكنا وجــاوره صـوت اهلمــزةالصـوت عنـد
  .احلالة فقد أدى دورا كان بإمكان الصوت الرخو تأديته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :األصوات الرخوة -4

   )10-9-8-7-6-5-4-3-2-1(: في األبيات العشرة األولى األصوات الرخوة
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محكمــا، وإنمـا يكتفـي بــأن  انحباسـا س الهـواءحــبنق بهـا ال يصـوات الرخـوة فعنــد النطـأمـا األ«

ره نفس فـي أثنـاء مـرو جـدا ويترتـب علـى ضـيق المجـرى أن الـيكون مجراه عند المخـرج ضـيقا 

ته تبعــــا لنســـبة ضــــيق فيـــف تختلــــف نســـبحبمخـــرج الصـــوت يحــــدث نوعـــا مــــن الصـــفير أو ال

  .)1(»المجرى
  .)2(»ع-خ-ح-هـ-ف-ظ-ث-ذ-ش-ص-ز-س«: وهي كما يلي

  :األولجلدول ا
  األبيات    

  األصوات
  تكرار احلرف  العاشر  التاسع  الثامن  السابع  السادس  اخلامس  الرابع  الثالث  الثاين   األول

  يف األبيات 
  09  /  1  2  2  2  1  /  /  1  /  س/السني
  01  /  /  /  /  1  /  /  /  /  /  ز)الزاي
  02  1  /  /  /  /  /  /  /  /  1  ص/الصاد
  04  2  /  1  1  /  /  /  /  /  2  ش/الشني
  05  1  /  1  /  1  1  /  /  /  /  ث/الثاء

  06  1  /  /  /  1  1  1  1  1  /  ذ/الذال
  04  /  1  /  /  1  1  /  1  /  /  ظ/الظاء
  13  2  /  2  2  /  3  2  /  /  2  ف/الفاء
  07  2  1  /  /  /1  1  1  1  1  /  هـ/اهلاء
  10  1  1  /  1  1  1  3  1  2  /  ح/احلاء
  06  1  /  /  /  1  /  1  /  1  2  خ/اخلاء
  11  /  1  /  1  4  /  /  2  1  2  ع/العني

  : اجلدول الثاين
  12  11  09    09  08  06  06  05  04  03  02  01  رتبة الحرف

  ز  ص  ش  ظ  ث  ذ  خ  هـ  س  ح  ع  ق  الحرب
  01  02  04  04  05  06  06  07  09  10  11  13  تكراره

  

                                                 

  .24األصوات اللغوية، ص : إبراهيم أنيس - 1
  .25املرجع نفسه، ص  - 2



 البنية الصوتيةـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل ا�ول

 

40 

 

 105إلى  96األصوات الرخوة في األبيات العشرة التي تتوسط القصيدة وتكرارها من 

 

  األبيات  

  

  األصوات

  
96  

  
97  

  
98  

  
99  

  
100  

  
101  

  
102  

  
103  

  
104  

  
105  

تكـــــرار الحـــــرف 

  في األبيات

  09  /  /  /  1  /  3  3  /  /  2  س/السني
  00  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  ز)الزاي
  06  /  /  1  /  2  /  1  1  /  1  ص/الصاد
  03  /  /  /  /  /  /  1  1  /  1  ش/الشني
  01  /  /  /  /  /  /  1  /  /  /  ث/الثاء

  03  /  /  /  /  /  1  /  1  1  /  ذ/الذال
  00  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  ظ/ءاالط

  15  1  1  2  2  1  2  3  /  2  1  ف/الفاء
  12  1  2  1  /  /  2  1  1  2  2  هـ/اهلاء
  06  1  /  2  /  1  1  /  1  /  /  ح/احلاء
  03  /  /  1  /  /  /  /  2  /  /  خ/اخلاء
  16  1  1  /  3  1  1  2  1  3  3  ع/العني

  :الثاني الجدول  

  
  

  11  11  10  07  07  07  05  05  04  03  02  01  الرتبة
  ط  ز  ث  ذ  ش  خ  ص  ح  س  هـ  ف  ع  الحرف

  00  00  01  03  03  03  06  06  09  12  15  16  عدد تكراراته
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  200إىل البيت  191األصوات الرخوة يف األبيات العشرة األخرية من البيت 
  األبيات            

  األصوات

تكـــــــــرار احلـــــــــروف   200  199  198  197  196  195  194  193  192  191
  يف األبيات العشر

  06  1  2  2  1  /  /  /  /  /  /  ) س(السني 
  02  /  /  /  /  /  /  /  /  1  1  ) ز(الزاي 
  03  /  1  /  /  /  /  1  /  1  /  ) ص(الصاد 
  05  1  /  /  /  /  1  /  2  1  /  )ش(الشني 
  03  /  /  /  2  1  /  /  /  /  /  )ث(الثاء 

  03  /  /  /  2  /  /  /  1  /  /  )ذ(الذال 
  01  /  /  /  /  /  /  1  /  /  /  )ط(الطاء 
  12  2  2  3  /  3  2  /  /  /  /  )ف(الفاء 
  08  1  /  2  1  1  1  /  /  1  1  )هـ(اهلاء 
  07  /  1  2  1  /  1  /  /  /  2  )ح(احلاء 
  01  /  /  /  /  /  /  /  /  /  1  )خ(اخلاء 
  13  1  /  /  /  2  1  3  2  2  2  )ع(العني 

  :الجدول الثاني
  11  11  10  07  07  07  06  05  04  03  02  01  الرتبة

  ط  خ  ز  ص  ذ  ث  ش  س  ح  هـ  ف  ع  الحرف
  01  01  02  03  03  03  05  06  07  08  12  13  عدد التكرارات

  
  .الترتيب حسب تكرارات الحروف الرخوة في األبيات العشرة األخيرة

هــذا الصــوت بأربعــة تكــرارات يف   تكــرريعــد صــوت اهلــاء مــن األصــوات الرخــوة األكثــر تــواترا و 
مائــة (، )ســتنيمائــة وأربعــة و (، )أربعــنيو  اثنيــينمائــة و (، )والعشــرون الرابــع: (كــل مــن األبيــات التاليــة

مائــــة وســــبعة (، )الثالــــث عشــــر(يف كــــل مــــن األبيــــات التاليــــة ) بثالثــــة تكــــرارات(،كمــــا ورد )مثــــاننيو 
ت هــذا الصــوت هــي الــيت ضــم ينر شــ، وكلمــات البيــت الرابــع والع)الثــنيوث مائــة وأربعــة(، )عشــرينو 
ها مــد ألن بعــد ؛)قناهــا(فعنــد قراءتنــا للبيــت حنــس بوقــع اهلــاء يف كلمــة ) قناهــا، هــي، املهــا، مســهم(

أعطـت هلـذا  ، فالشـدة هـي الـيت)مسـهم(وهو الذي يأخذ صدى اهلاء إىل املتلقـي، وكـذلك يف كلمـة 
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ألــا تعتــرب عاديــة ومألوفــة  ؛فلــم حنــس ــا) هــي، املهــا(يف كلمــيت ، و الصــوت نوعــا مــن الثقــل والشــدة
  .نسبة للمتلقيبال

بتـــأوه مـــن خالهلـــا أحسســـنا ) جهلـــت، اهلـــوى، عذابـــه( ينأمـــا كلمـــات البيـــت الثالـــث والعشـــر 
الشــاعر، وأن هــذه الكلمــات نابعــة مــن أعمــاق وجدانــه، وهــذا التــأوه نتيجــة مــا حلقــه مــن عــذاب مــن 

ألنـه مل جيربـه مـن قبــل،  ؛جـراء حبـه لتلـك املــرأة، وكـأن الشـاعر يتأسـف علــى عـدم علمـه خبطـر احلــب
  .هينقل لنا اآلهات النائمة بوجدانفقام بتوظيف الكلمات اليت تضم صوت اهلاء ل

كلهــــا، هـــو يفهــــم، (، فـــورد صــــوت اهلـــاء بـــه علــــى النحـــو التـــايل )مائــــة ومثـــانون(أمـــا البيـــت  
ألنـــه يف حالـــة تأســـف وبصـــدد تقـــدمي حكمـــة  ؛، وظـــف الشـــاعر صـــوت اهلـــاء يف هـــذا البيـــت)يـــتفهم

 زاد الـيت) كلهـا(للتأسـف واحلسـرة وخاصـة كلمـة مناسـبة خاصة حبكمة أخرى، فوجد هـذه العبـارات 
مركــز الكلمــة  جمهــور مشــدد فأصــبح صــوت اهلــاء ميثــل اهلــاء لصــوت وجمــاورة صــوت ألــف املــد عمقــا

يف البيــت فجعــل الشــاعر منهــا واســطة بينــه وبــني املتلقــي،  وزن هلــاءصــوت ال والثقــل، وبــذلك أصــبح
فهـــو يأخـــذ مميزاتـــه بوضـــعه يف الكلمـــة وأيضـــا يف الســـياق الـــذي اء مـــن األصـــوات اللينـــة، فصـــوت اهلـــ

جــاء يف البيــت مائــة ومثانيــة وتســعني، بتكــرارين خاصــني بالتحديــد والتعيــني  اوظفــت فيــه الكلمــة، كمــ
  . )هو، هي(يف الضمريين 

مهمــوس عنــد النطــق بــه يظــل المزمــار منبســطا دون صــوت رخــو «اهلــاء يف أصــله صــوت و 

فيـف يسـمع فـي أقصـى ن انـدفاع الهـواء يحـدث نوعـا مـن الحأن يتحرك الوتران الصـوتيان، لكـ

الـذي يتخـذه عنـد مزمار، ويتخذ الفم عند النطق بالهاء وضـعا يشـبه الوضـع الحلق أو داخل ال

واهلــاء عــادة مــا تســتعمل للتــأوه وإصــدار كميــة األنفــاس احلــارة احململــة ، )1(»النطــق بأصــوات اللــين
أمــا مـا دون ذلــك ) األلـف(ا يكــون بعـدها حــرف مـد حينمـ اصـةخببـاألمل املعـرب عــن احلـزن الشــديد، و 

يف  فيـــه، كمـــا أن للحالـــة الـــدور الـــرئيسرهـــا حســـب الســـياق الـــذي وظفـــت فهـــي توظـــف وتأخـــذ دو 
  .توظيف هذا الصوت

الســـادس عشـــر، التاســـع (يف األبيـــات التاليـــة ) ثالثـــة مـــرات(أمـــا صـــوت الســـني فجـــاء مكـــررا   
ل األبيــات األخــرى الــيت ورد فيهــا فكــان تكــراره مــرتني أمــا يف جــ) لتاســع والتســعني، املائــةواألربعــني، ا
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ألن حـــرف الصـــاد ورد مـــرتني يف هـــذا البيـــت حـــني يقـــول  ؛يـــت الســـادس عشـــر بيتـــا صـــفريياوكـــان الب
  )1( :الشاعر

  رميـــــــــــــــــت بســـــــــــــــــهم مل يصـــــــــــــــــب وأصـــــــــــــــــابين
   

  فألقيــــــــــــــــت قوســــــــــــــــي عــــــــــــــــن يــــــــــــــــدي وأســــــــــــــــهمي
    

ة هذا البيت جند أن األصوات اليت كان هلا الدور الكبري يف عذوبته وسالسـته، وتـرك فعند قراء       
بكل إدراك ووعي تام، كمـا جـاءت كلمـات البيـت مرتبـة مرحليـا، فكـل كلمـة  املتلقي يستقبل كلماته

إىل الرتتيـــب املرحلـــي املـــنظم جعـــل مـــن البيـــت لوحـــة  رحلـــة معينـــة، وهـــذه األصـــوات إضـــافةخاصـــة مب
أنـه  بأملهـا بعـذاا، بأناـا، كمـاموحية خلصت لنا جتربة حب كاملة عاشها الشـاعر فسيفسائية معربة 

ياد أراد أن يصــطاد فأصــبح املصــطاد يبحــث عــن فريســته فتحــول هــو إىل فريســة شــبه نفســه فيهــا بصــ
، عـــرب ) فســـار، يســـري، املســـدم: (احلـــب القـــاهر، وجـــاءت كلمـــات البيـــت التاســـع واألربعـــني كالتـــايل

، وكـأن هـذا الصـوت جعـل منهـا حركـة مسـتمرة االنسـيابيةالكلمات عن احلركـة صوت السن يف هذه 
ألن صــوت الســني  ؛علــى احلالــة الواقعيــة للشــاعر) الثــامن(مــات البيــت ال ولــن تتوقــف، كمــا دلــت كل

ومهــا يــدالن علــى التســرت والتخفــي، فهــو يتســرت ) ألــبس أســفر(الــدال علــى اهلمــس بــني لنــا ذلــك يف 
صــوت رخــو مهمــوس، يختلــف فــي بعــض االخــتالف فــي مخرجــه بــاختالف  «بالليــل، فالســني 

خــر، بــل وقــد يختلــف قلــيال وضــع اللســان اللهجــات يشــتد صــفير الســين عنهــا فــي الــبعض اآل

  .)2(»معها 
دل وهذا الصوت نالحظ بأنـه كلمـا تغـريت حركتـه تغـريت معهـا دالالتـه، فعنـدما جـاء سـاكنا        

) يســـري، يســـيل، مســـمم(، كمـــا أخـــذ يف الكلمـــات )أســـفر(علـــى التأكيـــد املثبـــت بـــاهلمزة كـــذلك يف 
السني دلت علـى خفـة ال من وجهة إىل أخرى، وكسرة داللة احلركة وعدم االستقرار والتحول واالنتق

  .املذكور سلفا) ثالث مرات(حينما تكرر صوت السني ) مائة(احلركة وهذا يف البيت 
صــوت اهلــاء، وصــوت الســني، فالشــاعر اســتطاع مــن خــالل : أمــا فيمــا خيــص هــذين الصــوتني  

صورة الـيت أرادهـا هـو، فعنـدما يكـون بالللمتلقي  الت اليت أراد التعبري عنها ونقلهاتوظيفهما نقل احلا
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يوظف صوت اهلاء يتبعه ألف مد وأيضـا اهلـاء املشـددة يعامل فيها األشياء بوجدانه الشاعر يف حالة 
موحيــة ومــؤثرة، أمــا يف بــاقي احلــاالت فوظــف فيهــا صــوت  يف بعــض األحيــان، فتكــون بــذلك صــوره

وظيــف الضــمائر الــوارد فيهــا صــوت اهلــاء اهلــاء للتعامــل مــع أمــور ســطحية مثــل التعيــني والتحديــد يف ت
وإســناد بعــض األعمــال هلــذه الضــمائر ألــا تعــوض الفاعــل يف حــد ذاتــه كمــا أنــه أوصــل ) هــي، هــو(

شـــعرها، كشـــفتها، نفســـها، هالـــك، (املكبوتـــة جـــاعال املتلقـــي يشـــاركه األمل مثـــل ــذا الصـــوت آهاتـــه 
، وهــذا )دهــا، فوــا، ســلها، جنيعهــا، شــأوهاخــدرها، قناهــا، قرارهــا، هلــاه، صــروفها، كلهــا، حتثهــا، جيا

  .المتداد اآلهات، فكل هاء حتمل كمية من األمل ميتد أثره حىت يصل إىل املتلقياملد الذي جاء 
ــــبعض    ــــه ل ــــه وجماورت ــــك حلركت ــــا ويعــــود ذل أمــــا فيمــــا خيــــص صــــوت الســــني فكــــان وقعــــه متفاوت

يس املسوم، فسائل، الناس مسـدم فل(هي ) نيالس(األصوات، فالكلمات اليت ورد فيها هذا الصوت 
هذه الكلمات وغريها جاء فيها صوت السني رخوا لدرجة أن املتلقي ال يكاد حيـس بوجـود ) أحسبه

  .يبعث صفريا هذا الصوت الذي من مميزاته أنه
ثقــال وصــوتا جديــدا هلــذا الصــوت يف منونــا وهــذا التنــوين أضــاف ) الســني(جــاء هــذا الصــوت        
احلركـــة حـــركتني، فيصـــبح صـــدى الســـني و  ،، فـــالنطق أصـــبح مضـــاعفا)، تغطـــرسفـــارس، مخيســـا(مثـــل 

مضاعفا أيضا ويكون له وقع على األذن فيؤثر على املتلقي ذه السني املنونة تنـوين ضـم أو فـتح أو 
هــذا التســكني الســمع لــه  يشــد كســر، كمــا وردت الســني الســاكنة حاملــة معهــا تــأثريا إجيابيــا حبيــث

مســتفاده، فلســت، اســتدلت، تســألوا،  ر،فاحلســناء، فيســرت، أســ: (ذلــك هــي والكلمــات الدالــة علــى
 اوع يف توظيف هذا الصوت مما أكسب األبيات تنوعـا يف الداللـة وتعـددفالشاعر ن )إخل...بأسياف 

  .املعاين، مما أضاف أبعادا مجالية على جمريات القصيدة
خـــوة يتبـــني بأـــا غلبـــت علـــى مـــن خـــالل دراســـة األصـــوات اهـــورة واملهموســـة والشـــديدة والر 

مـن جهـة واإلعـالن مـن جهـة  ثانيـة، ومـن خـالل القـوة واإلعـالن نقـول  القـوة جمريات القصـيدة حالـة
بعــدها و ، )الشــديدة(الشــاعر ركــز علــى األصــوات اهــورة بدرجــة عاليــة، مث األصــوات االنفجاريــة  إن
  .ألصوات املهموسة واألصوات الرخوةا

يـؤثر يف املتلقــي  اأثر الشــاعر باحلـاالت الـيت جعلتــه يعـرب عنهـا تعبــري هـذا الرتتيـب يبــني مـدى تـ 
وبـــني  بينـــهاحلواريـــة الفنيـــة فكانـــت  هاويســـاند الشـــاعر، ســـواء يف جتربتـــه الذاتيـــة العاطفيـــة حينمـــا صـــور 
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يش احلـاالت كمـا لـو كـان هـو يعـوجعلـه املتلقـي  بوجـدان الطرف اآلخـر، فمـن توظيفـه لألصـوات أثـر
ألصــوات تبـــث ر الكلمــات الـــيت حتتــوي علـــى األصــوات الــيت تـــؤثر علــى املتلقـــي، واألنــه اختـــا املعــىن؛

مـــع اجلـــو الشـــاعري مـــن بدايـــة  بشـــىت الطـــرق، فتجعـــل بـــذلك املتلقـــي متواصـــال املعـــاين وتنقـــل الداللـــة
وعلــــى الــــرغم مــــن أن الشــــاعر يف بعـــض األحيــــان ينــــوع بــــني األصــــوات وهــــذه  ،القصـــيدة إىل ايتهــــا

  .ذااتستدعيها كذلك املواقف يف حد  التنوعات يف األصوات
ـــة  ان هلـــا جانـــب كبـــريكمـــا أن األصـــوات املهموســـة كـــ   يف مســـاعدة املتلقـــي علـــى معرفـــة حال

الشاعر يف حد ذاا، فعندما صور لنا مغامرته العاطفية وكيف يسـتعمل ظـالم الليـل كـي يقـوم بتنفيـذ 
اا احلروف املهموسة بالدرجـة األوىل؛ ألن ما خطط له يف النهار، هذه املواقف الليلية نقلت لنا جمري

الشــاعر عــرف كيــف يوظــف هــذه الكلمــات الــيت تضــم العديــد مــن األصــوات املهموســة والكلمــات 
الــيت تـدل كلهــا علــى األعمــال الليليـة الــيت حتــدث حتــت ) حفيـف، فلــيس، حصــى(التاليـة تثبــت ذلــك 

ا فإـا تنقـل الصـوت ـ األحـداثقعـت لـت فيهـا وو يستار الظالم لذلك فهي تنقل لنا األجواء الـيت ق
  .والصورة معا

األصـــوات موزعـــة علـــى كامـــل أبيـــات القصـــيدة ســـواء تعلـــق األمـــر  تعلـــى العمـــوم فقـــد كانـــ 
 يةســـرت والســـر تفتجربـــة الشـــاعر كـــان يلفهـــا نـــوع مـــن ال نإذ ،هر أو اهلمـــس أو الشـــدة أو الرخـــاوةبـــاجل

ر ا، لكـن جيد حرجا يف اإلعالن أو اجله لذلك تنوعت األصوات يف هذه احلالة رغم أن الشاعر ال
ة العاطفيـــة اســـتدعت مـــن الشـــاعر توظيـــف اث هـــذه القصـــالســـياق واحلالـــة الـــيت أجريـــت فيهـــا أحـــد

األصــوات املهموســة أو علــى األقــل املزاوجــة بــني األصــوات املهموســة واهــورة، وهــذا مــا وقــع فعــال، 
األمـور،  ات احملافظة والبيئة املتشددة يف مثـل هـذهفاحلالة كلها أو التجربة العاطفية وخاصة يف اتمع

ـــة الـــيت خاضـــها يف مثـــل هـــذه  فتجـــد جمريـــات هـــذه القصـــص تأخـــذ جمـــرى الســـرية والغمـــوض  التجرب
  .ل ظالم الليل كي حييي جتربتهبيئة حمافظة لذلك يستغ الشاعر يف وسط

إبـــراز كـــل خمزونـــه أمـــا يف حالـــة املـــدح فـــاألمر تغـــري نوعـــا مـــا  وأصـــبح الشـــاعر أكثـــر حريـــة يف   
 الشـاعر أعلـن اللغوي والصويت واحلماسي واملدحي فغلب على احلالة الفخر الذي كان السمة البـارزة

علـــى اإلعـــالن الصـــريح إال واســـتعان بـــه  مل يـــرتك شـــيئا ليســـاعدهو  ،حملـــه عـــن ممدوحـــهمسعـــه و مـــا عرفـــه و 
قــوة الــيت يتمتــع ــا املمــدوح علــى حــاالت ال اكبــري   ة املمــدوح، فقــد ركــز الشــاعر تركيــزاوالواضــح حبقيقــ
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، الـيت كانـت والشـديدة منهـا اصـة اهـورةخبوأظهرها يف صور بـاهرة، وهـذه الصـور كانـت باألصـوات 
  .صداها وجدان كل متلقيمبثابة الطلقات العالية أي الطلقات اللفظية اليت يصل دويها وأزيزها و 

من بستان عدة أزهار، وهـذه األزهـار وكأنه أخذ ألصوات متنوعة  فالشاعر من خالل توظيفه       
متثـل كــل مــا يتعلــق حبالــة مـن حــاالت القــوة الــيت جيــدها الشـاعر كمرتكــز إلثبــات هيمنــة وقــوة وعظمــة 

ـــة تـــدل علـــى ذلـــك حينمـــا يصـــور جـــيش املمـــدوح بـــالبحر  ممدوحـــة وملكـــه وجيشـــه والكلمـــات التالي
د ـا بـأس جـيش املمـدوح، وكـان وهذه الكلمات الدالة على قوة ماء هذا البحر املـرا) مغطم، خض(

دوء اليت يوظف فيها الشاعر األصوات الرخـوة، الـيت مـن خالهلـا تظهـر اهليعقب حاالت القوة، حاله 
يف  قـيب؛ ألن الشـاعر احلالة الين ينقلها أو حياول الشاعر وصفها ونقلها، وكانت مراحل اهلدوء قليلـة

  .موضوع املدح
مدوحه لتزيد يف الداللة على صحة كـالم الشـاعر وتوثيقـا لوصـفه وذكر كل املواقف اإلجيابية مل       

يتأســف علــى عــدم حنــس بأنــه  الــدقيق، ويبقــى الشــاعر يف مســتوى املــدح إىل أواخــر القصــيدة حينمــا
بقصائده وكأنه يقول للممدوح هذه القصائد وخاصة  ليعود مفتخرامقابلته للممدوح يف هذه الفرتة، 

  .لك قدمهاهي أغلى لؤلؤة أ "ار الدين وعروتهمن" قصيدة 
ــــيت تضــــم أصــــواتا معــــربة تــــدل علــــى رقــــي املســــتوى الــــذهين والفــــين  نإذ        فاختيــــار الكلمــــات ال
موجــودة يف  "النــون"ـ فــ ،وتقابــل األصــوات" مــان، املــنظماجل"ي عنــد الشــاعر، فاختيــار كلمــيت والتــارخي

مــن اجلماليــة الصــوتية الــيت شــيئا  دثاأحــ "اجلــيم"مــع عذوبــة صــوت  "املــيم"، و"املــيم"الكلمتــني هــي و
حيمــل  افاختيـار الشــاعر لألصـوات كــان اختيـار ،األذن وترتــاح إليهـا تسـتعذا تنبعـث بـداخلها عذوبــة 

 صــواتان خــالل الطريقـة الــيت وظـف ــا الشـاعر هــذه الكلمـات الــيت تضـم أداللـة ومعـىن عميقــني، فمـ
  .عن املراحل اليت خصصت هلا وحددت معربة فعال

ن إأصــواتا مهموسـة عديـدة ومــن خـالل هــذه األصـوات نقــول  بتوظيفـهاعر قصــيدته خيـتم الشـ
الشــاعر يف حالــة هــدوء تــام، وهــذا اهلــدوء جــاء بعــدما عــرف الشــاعر وتأكــد بأنــه بلــغ مــا أراد تبليغــه، 

يــه قولــه، فجــاءت األبيــات األخــرية معــربة تعبــريا كبــريا علــى أن الشــاعر انتصــر بينــه مــا وجــب علوقــال 
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 الذلك جاءت كلمات األبيات وهـي صـادرة مـن أعمـاق إنسـان عـرف احليـاة كمـا عرفهـ وبني نفسه،
  )1(: ممدوحه وجرب مجيع وجوهها حيث يقول يف البيتني

  
ــــــــــــــــــــــــــــك    ملواســــــــــــــــــــــــــــم آنفــــــــــــــــــــــــــــااوملــــــــــــــــــــــــــــا تلقت

   
ـــــــــــــــت فـــــــــــــــردا تتربصـــــــــــــــ   مبوســـــــــــــــم حـــــــــــــــىت جئ

    
  ينلــــــــــــــــيعلم أهــــــــــــــــل الشــــــــــــــــرق والغــــــــــــــــرب أنــــــــــــــــ

   
  بنفســـــــــــــــــــــــــي بالوفـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــان تقـــــــــــــــــــــــــدمي

    
التـاء، احلــاء، الفــاء، الســني، الشــني، اهلــاء، (جــاءت يف البيتــني هــي واألصـوات املهموســة الــيت 

منهـــا مـــا تكـــرر  املـــذكورينبـــالبيتني معظـــم األصـــوات املهموســـة وظفـــت ، ف)، الكـــاف، الصـــادفالقـــا
فــرتة وفــرتة الراحــة الــيت تلــي ، الــيت تتبــع الشــدة ومنهـا مــا ذكــر مــرة واحــدة، وهــي تــدل علــى فــرتة اهلـدوء

 .التعب
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