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  : شعرّية الموسيقى -1   

ال�ذي % تخل�و من�ه  وھو في ذلك كالمج�ازالنص الّشعري،  أساسيا فييعّد ا�يقاع عنصرا     

)1(لى تكثيف وتركيز اللّغة الشعرّيةالفنون ا(دبّية، وھو يعمل بقدر كبير ع
.  

 القواع�د والّض�وابطا خاصا، ذلك م�ا أثبتت�ه اھتمام" الموسيقى الشعرّية"لقد حاز موضوع     

ھذه القواعد لم تسلم من محاو%ت ا�لغاء، وس�بب ذل�ك با(وزان الخليلّية، إ% أن التي عرفت 

»زخم ا(فك�ار وال�ّرؤى والّص�ور الحداثّي�ة « 
 جعل�ت الّش�اعر الح�داثي يث�ور ض�دھا ، مّم�ا)2(

نھاي�ة ا(ربعين��ات نتيج�ة نم��و طبيع�ي ف��ي ال�ذوق واس��تجابة حقيقي�ة لمط��امح ش�عورّية، فكان��ت 

"نقط��ة تح��ّول حاس��مة"الخمس��ينات وبداي��ة 
(*))3(

غّي��رت مس��ار ا�يق��اع ال��ذي يح��دث انس��جام  .

ن ب�المعنى الخليل�ي ل�يس مج�ّرد ال�وز« وا�يق�اع القصيدة بتوافق الكلم�ات وتناس�ق المعان�ـي، 

«
)4(

.  

فھ�و يتك�ون م�ن كلم�ات تن�تظم بطريق�ة معين�ة وفق�ا لتت�ابع الحرك�ة والس�كون، وھ�ذا م�ا يجع�ل 

للشعر إيقاع�ا خاص�ا معتم�دا عل�ى عFق�ة ا(ح�رف ف�ي الكلم�ات فيم�ا بينھ�ا وتناس�ب أص�وات 

ع�دد بھ�ا الكلمات في توافق زمني، والتركيز الزمني في الشعر ھو الذي يب�رز الكيفي�ة الت�ي يت

)5(الوزن
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، 2010، 1، دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، عمان، ا(ردن، ط"دراسة فنية"شعر عبد المنعم الرفاعي : ياسر الذيب أبو شعيرة )  1(
  .129ص      

  .202الشعرية في ديوان بدر شاكر السياب، ص: ينظر محمد سعدون )  2(

  الشعر العربي من طقوس الخليل الروينية ليدخل بذلك مرحلة جديدة أكثر  بإخراجحدثا تاريخيا : ك المFئكة صنع بدر شاكر السياب وناز(*)  
  والتي نشرت في ديوانه " ھل كان حبا"في قصيدته " السياب"تنوعا وتمردا وقد أرجع النقاد بدايات الموسيقى الجديدة والشعر الحر إلى       
  ".الكوليرا"وإلى نازك في قصيدتھا  1947سنة " أزھار ذابلة"      

  ، ديوان المطبوعات "دراسة تحليلية جمالية في مواده وصوره وموسيقاه ولغته"التراث والتجديد في شعر السياب : عثمان حشFف : ينظر )  3(
  .139، ص  1984ط، .الجامعية، الجزائر، د      

  .111، ص1979، 1ربي الحديث، دار العودة، بيروت، طحركية ا�بداع دراسات في ا(دب الع: خالدة سعيد )  4(
  .159، ص "دراسة جمالية"الشعر العربي المعاصر : رمضان الصباغ : ينظر )  5(
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وتتك��ّون القص��يدة ع��ادة م��ن ض��ربين م��ن ا�يق��اع، الخ��ارجي متم��ّثF ف��ي ال��وزن والقافي��ة     

مس��اھمة فّعال��ة ف��ي مقارب��ة «  ، والت��ي تس��اھم)1(وال��ّداخلي ال��ذي يتش��ّكل م��ن خ��Fل ا(ص��وات

الخطاب ا(دبي وتصّيد مواطن الجمال فيه، ذلك (ن العناصر الصوتّية كثي�را م�ا تن�اط ب�دور 

»مساعدة على تشكيل الّد%لة 
)2(

.  

ھم�ا ، بحث على ج�انبين أساس�يين ف�ي تش�كيل البني�ة ا�يقاعي�ةھذا الفي  يجرى التركيزوس    

  .سيكون نقطة البداية للولوج إلى حيثيات موسيقى الشعر ا�يقاع الّداخلي والخارجي، الذي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .129، ص  "دراسة فنية: "شعر عبد المنعم الرفاعي : ينظر ياسر الذيب أبو شعيرة )  1(
  .180، ص  "ديوان البرزخ والسكين"تجليات الحداثة الشعرية في : سامية راجح )  2(
  

  

  

  

  :ا�يقاع الخارجي  -1
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وأّن س��ر جمالي��ة النقّ��اد الق��دامى ال��وزن ھ��و الف��ارق ا(ساس��ي ب��ين الّش��عر والّنث��ر،  اعتب��ر    

الّشعر القديم تكمن ف�ي ال�وزن والقافي�ة اللّ�ذان يم�ثFن العم�ود ا(ساس�ي م�ن الّناحي�ة الص�وتّية 

  .للقصيدة القديمة

ن أعلنوا الثورة أيدي الّشعراء الحداثيين، الذي وزان الخليلية تFشت قداستھا علىإ% أن ا(    

ضّدھا والتمّرد عليھا وأبطلوا المقولة التي تعتب�ر أن الفاص�ل ب�ين ك�ل م�ن الّش�عر والّنث�ر ھ�و 

  .الوزن

وقد اھتم النقّاد بالبنية ا�يقاعية لما لھا من أھمّية خاصة في تميي�ع القص�يدة، عل�ى اعتب�ار     

مھّم�ين م�ن عناص�ره إض�افة أن الّشعر فن قولي يعتمد الوزن وا�يقاع كعنص�رين أساس�يين و

وإن تحكم��ت في��ه بني��ات أساس��ية لغوّي��ة « إل��ى التراكي��ب اللغوّي��ة والّص��ورة، غي��ر أن ال��نص 

»وتشكيلّية وإيقاعّية، فإن البنية ا�يقاعية تكمن فيھا شعرّية النص 
)1(

.   

الت��ي الجدي��دة،  ا�يقاعي��ةواح��د م��ن الّش��عراء الح��داثيين ال��ذين اھتم��وا بالبني��ة " المق��الح"و    

ي�د بعي�د ع�ن التش�كيل الموس�يقي الق�ديم، أدخلت النص الشعري الحداثي في شكل موس�يقى جد

انس�جام ب�ين ال�ّذات الّش�اعرة « الذي ألغ�ي نفس�ية الّش�اعر وھ�ذا م�ا يس�مى با�يق�اع ال�ذي ھ�و 

»وإيقاع اللّغة العميق 
)2(

.  

لى قال�ب القص�يدة القديم�ة كغيره من الشعراء الحداثيين ع" عبد العزيز المقالح"وقد تمّرد     

طرين المتس�اويين، معتم�دا عل�ى الّش�نظ�ام ع�ن  –الذي قام كما س�بق أن ذكرن�ا ف�ي البداي�ة  –

  .وحدة السطر الشعري القائم على وحدة التفعيلة مع ظھور حركة الحداثة

فالسطر الشعري في القصيدة الجدي�دة س�واء ط�ال « " إسماعيلعز الدين "وفي ھذا يقول     

»ما زال خاضعا للتنسيق الجزئي لLصوات والحركات المتمثلة في التفعيلة  أم قصر
)3(

.  

  

  النزعة الدرامية في شعر المقالح، رسالة مقدمة لنيل الماجستير، جامعة حضرموت للعلوم : صFح الحوثري )  1(
  .105، ص  2006والتكنولوجيا، كلية التربية، قسم اللغة العربية       

  الھندسة الصوتية في القصيدة المعاصرة، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون :  جوزيف شريم)  2(
  .99، ص  1994، 3، ع23واOداب، الكويت، مج،       

  .66قضايا الشعر المعاصر، ص: عز الدين إسماعيل )  3(

  

  

ما يوفر الخارجي ھو الذي تمثله الحركة الصوتية، كما يدخل ضمنه كل  وا�يقاع    

الجانب الصوتي من وزن ومحسنات بديعية، أما الّداخلي ھو الذي يتسلّط على الصّياغة 
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 التFؤمتتFءم فيما بينھا داخلّيا وھذا  إيقاعيةالداخلّية لسطح النص الشعري فيتخذ مظاھر 

»الخارجي وبالتالي يحّقق بناء القصيدة  ا�يقاعينسجم مع 
)1(

.  

  :عّرضنا (ھم ھذه العناصر وھي على الّتوالي وھذا ما سنراه من خFل ت -

  : الوزن  -1.1

إّن الوزن إحساس وشعور با(ثر الموسيقي وھو حلّة يتزّين بھا الّشعر دون سائر     

الوزن في الّشعر العربي مكانة خاصة، ودليل على ھذا ما جاء في  حضيوقد « الفنون، 

» "المرزوقي" دنظرّية عمود الّشعر التي استقامت واكتملت عن
)2(

.  

إّن الوزن أعظم أركان « : بقوله " العمدة"في كتابه " ابن رشيق القيرواني"وقد عّرفه     

»حد الّشعر وأو%ھا به خصوصية 
)3(

.  

بين الوزن وا�يقاع، حيث أصبحت  موقد مّيز الشعراء المعاصرون باختFف اتجاھاتھ    

ي فالوزن ـد ا�يقاع، فالوزن كمي وا�يقاع كيفا(وزان وفق رؤاھم التجديدّية رافدا من رواف

)4(نتعّرف عليه بواسطة التقطيع
.  

واحد من الشعراء الحداثيين الذين اھتّموا بالبنية ا�يقاعية الجديدة التي جعلت " أدونيس"و    

جوھر النص الشعري الحداثي، يدق بدقّات إيقاعية متناغمة حداثيا في شكل موسيقي جديد 

»كيل الموسيقي القديم الذي ألغى نفسية الّشاعر بعيد عن التش
)5(

.  

وحدة النغمة التي تتكّرر على نحو معّين في الكFم أو في « : ھو " با�يقاع"فالمقصود     

  فقرات بيت الشعر، أي توالي الحركات والّسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من 

  

  

  في المزدوجة، مجلة المخبر، جامعة محمد خيضر،  ا�يقاعيةالبنية : عبد الرحمان تبرماسين وعائشة جباري )  1(
  .243، ص  2005، 2بسكرة، العدد      

  .36، ص"دراسة في شعر الحسين بن منصور الحFج"ا(سلوب والصوفية، : أماني سليمان داوود )  2(
  .143العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص  : ابن رشيق القيرواني )  3(
  .171الشعر العربي المعاصر، ص  : رمضان الصباغ )  4(
  .23، صالقصيدة العربية المعاصرة: كاميليا عبد الفتاح )  5(
  

  

الكFم أو أبيات القصيدة، أّما الوزن فھو مجموع التفعيFت التي يتألف منھا البي�ت، وق�د ك�ان 

»البيت ھو الوحدة الموسيقية للقصيدة العربية 
)1(

.  
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صورة الكFم ال�ذي نس�ميه ش�عرا، أي تجزئ�ة البي�ت بمق�دار م�ن التفع�يFت « و فالوزن ھ    

»لمعرفة البحر الذي وزن عليه البيت، وبه يتمّيز الخطأ من الّصواب في مجال الّشعر 
)2(

.  

وق��د اعتم��د وش��اعرنا تخلّ��ى ع��ن القال��ب التقلي��دي للقص��يدة ال��ذي يق��وم عل��ى الش��طرين،     

فتع��ّددت أوزان ال��ّديوان، واختلف��ت ب��اختFف أبع��اده النفس��ية القص��يدة الح��ّرة قص��يدة الس��طر 

  .والبحور الواردة تعكس مشاعر الّشاعر التي تراوحت بين الھدوء وا%نفعال

عب�د "نج�د الّش�اعر " بلقيس وقصائد لمياه ا(ح�زان"وإذا تأّملنا القصائد الواردة في ديوان     

  :في الجدول التالي بحورا عّدة نوضحھا  قد استخدم" زيز المقالحالع

  

  البحــــر  القصيـــدة

  المتقارب  بلقيس

  الرجز+ المتقارب   رومانتيكيات

  المتدارك+ المتقارب + الرجز   أسئلة ومرايا

  الرجز  ضريح من الكلمات لمريم

  المتقارب  شتائية

  المتدارك  خمس لوحات

  المتدارك  إيماء

  الرجز  في انتظار الذي يأتي

  المتدارك+ المتقارب + لرجز ا  سبع قصائد للموت

  الكامل  القصيدة

 

  .171الشعر العربي المعاصر، ص  : رمضان الصباغ )  1(
  .05، ص1العروض وإيقاع الشعر العربي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاھرة، ط: عبد الرحمان تبرماسين )  2(
  

 
 
 
 
 

  المتقارب  داحس والغبراء خطاب مفتوح (ھل

  المتقارب  ن آخر القرنتسع قصائد �نسا
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  الرجز+ المتدارك + المتقارب   2002خمس قصائد لعام 

  الرجز+ المتدارك + المتقارب   خمس قصائد للّصيف

  المتدارك  ثFث قصائد للّشعر

  المتدارك+ المتقارب   معزوفة غرناطية

  الرجز+ المتدارك + المتقارب   ما تيّسر من رعشة الخوف

  الرجز+ لمتدارك ا+ المتقارب   ثFث قصائد

  الرجز+ المتدارك + المتقارب   إلى نزار قباني

  المتدارك+ المتقارب   إجھاش

  الرجز+ المتدارك + المتقارب   1997إلى أصدقائي الذين رحلوا عام 

  المتدارك+ الرجز + المتقارب   الغياب في ملكوت الكلمات

  المتدارك+ الرجز + المتقارب   لؤلؤة

  الكامل+ الرجز   والھذيانميراث مبتل بالّدم 

  الرجز+ المتدارك   صعود القصيدة

  المتدارك+ المتقارب + الجز + الرمل   وجه البراءة النائم

  المتدارك  نزيف الّروح

  الرجز  منامات الصنعائي

  المتدارك+ الرجز   بقايا حبر مضيء

  المتدارك+ المتقارب + الرجز   ثFث رسائل

  المتدارك  قصائد الظھيرة

  المتقارب+ المتدارك + الرجز   حيةصبا

  المتدارك+ الرجز   صائد لزمن الطفولة

  المتقارب+ المتدارك + الرجز   ينابيع أولى

  المتقارب+ المتدارك + الرجز   بكائية

 

 

  

  :عليھا الّشاعر  إشتغليوّضح البحور التي  01جدول رقم  -
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  الرجز+ المتقارب   بطاقة للقرن الجديد

  الرجز+ المتدارك + لمتقارب ا  تراتيل ومرايا

  المتدارك+ الرجز + المتقارب   بياض اليقين

  المتدارك  أشجان مائية

  المتدارك+ المتقارب   خمس قصائد لمياه ا(حزان

  المتدارك+ المتقارب   قصيدة الحرب

  المتدارك+ الرجز   مرثية تليق بالوطن

  

  :البحور عدد تواتر يوّضح  02جدول رقم  -

  ةــة المئويــالنسب  رهــدد تواتــع  رــــالبح

  % 2.38  01  + المتقارب + الرجز + الرمل 

  % 11.90  05  المتدارك

  % 07.14  03  المتقارب

  % 35.71  15  المتدارك+ المتقارب + الرجز 

  % 07.14  03  الرجز

  % 09.52  04  المتدارك+ الرجز 

  % 11.90  05  المتدارك

  % 02.38  01  الكامل

  % 09.52  04  تداركالم+ المتقارب 

  % 02.38  01  الكامل+ الرجز 

 

  

  

  

  

  

م��ن خ��Fل ھ��ذا الج��دول نلح��ظ أن البح��ر ال��ذي احت��ّل الص��دارة ھ��و البح��ر المتم��ازج ب��ين     

  :المتدارك، وصور كل بحر منھم ھي كالتالي + المتقارب + الرجز 
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  مستفعلن مستفعلن مستفعلن                      جزالرّ  -

 فعولن فعولن فعولن فعولن                    المتقارب -

(*)فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن                    المتدارك -
 

ولعّل الّشاعر مزج ب�ين البح�ور (نھ�ا تخدم�ه ف�ي نظم�ه، وھ�ي تس�عى لتخفّ�ف عن�ه وع�ن     

  .وا(حزان التي تراوده من كل جھة اO%منفسه 

إض�افة  "الكام�ل+ الرج�ز "وك�ذلك  "الكام�ل": نلحظ أن البح�ر ال�ذي ورد بنس�بة أق�ل ھ�و     

، وق��د وردوا م��ّرة واح��دة فق��ط وج��اءت "المت��دارك+ المتق��ارب + الرج��ز +  الرم��ل"عل��ى 

لد%لتھا على الفرح وا(مل الل�ذان غاب�ا كليھم�ا ظاھري�ا ع�ن نفس�ية الّش�اعر %  2.38نسبتھم 

  ".بلقيس وقصائد لمياه ا(حزان"في ديوانه 

لم يلتزم ببحر واحد في كل قصيدة، فأبي�ات القص�يدة ل�م ت�أت كلھ�ا عل�ى " المقالح"كما أن     

الت�ي متمازجة مع بعضھا البعض، إ% أن ھناك بعض القصائد  وزن واحد بل جاءت ا(وزان

ج��اءت عل��ى وزن واح��د منھ��ا بلق��يس م��ن المتق��ارب وش��تائية م��ن المتق��ارب، وث��Fث قص��ائد 

  ...للشعر من المتدارك وغيرھا

  :، يقول الّشاعر "شتائية"حر المتقارب نجد قصيدة ومن أمثلة ب -

  "داكـن  وجـه  ھـذه  المدينة"

 /0//0  /0//0  / 0//0  // 

  فاعلن   فاعلن   فاعلن   فع  
  
  

بحرا آخر إلى بحور أساتذة الخليل بن أحمد سّماه ) ھـ 215.أبو الحسن سعيد بن مسعدة البصري، ت(أضاف ا(خفش (*)  
  ".المتدارك"

  
  
  
  
  
  
  "بـاردة  القدميـن"
 /0  ///0  ///0  /  
  لن   فعلن  فعلن  ف 

  
  "شبابيكھا خلف  و)  ضـوء يومض"
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//0  /0//0   ///0   ///0   /0 //  
  فاعل  فعلن  فعلن   علن  فاعلن  

  
  
  "الخشبيــة"
0  ///0  //  

  ن  فعلن  فع
  
)1(تأوي المنازل  فيھا  إلى بعضھا"

  
/0    /0//0   ///0  /0 //0   /0//0  

  لن    فاعلن   فعلن   فاعلن    فاعلن
  

ة وم�ا ي�دل عل�ى ومن خFل ھذا التقطيع يبدو جلّيا أن الّشاعر ل�م يلت�زم ب�العروض الخليلّي�    

فق�ط  ا(س�بابتغيير يلحق ث�واني « ھذا ھو خروجه إلى زحافات وعلل كثيرة، والزحاف ھو 

 Fسواء كان السبب خفيفا أو ثقي«
)2(

.  

وھ�و  نذكر الخب�ـن" صائد لمياه ا(حزانبلقيس وق"حافات التي وردت في ديواننا ومن الز    

»ح��ذف ث��اني الج��زء الس��اكن « 
)3(

عل��ى تفعيل��ة ف��اعلن بح��ذف ث��اني الج��زء  "الخ��بن"فن��دخل  

  :وھي كالتالي " فعلن"ساكنا أصبحت 

  0//0: /فاعلن  -

 ).خبن =حذف ثاني الجزء الساكن ( 0: ///فعلن  -

  
  .39وقصائد لمياه ا(حزان، ص ... بلقيس : لمقالح عبد العزيز ا)  1(
  .24العروض وإيقاع الشعر العربي، ص  : عبد الرحمان تبرماسين )  2(
  .19المرجع نفسه، ص )  3(

  

  

  

تغيير يخص ا(سباب وا(وتاد أو كليھما مع�ا، وي�دخل عل�ى « أما فيما يخص العلل وھي     

»ادة العروض والضرب وتضم إلى علل النقص والزي
)1(

.  

»حذف ساكن السبب من آخ�ر التفعيل�ة وإس�كان متحرك�ة « : ونجد علّة القصر وھي 
)2(

م�ن  

  ".معزوفة غرناطية"مثل فاعFتن التي أصبحت فاعFن في قصيدة 

  "في عرشه أسـالي جلس "
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///0   /0//0   /0//  

  فاعل   فاعلن    فعلن 
  

  "واستوى"

 /0//0  

  فاعلن 

  

  "اليوم  بـغال آه ) "

/0//0  /0//0  /0/  

  فاع  فاعلن   فاعلن 

  

"<مـإ) الك"
)3(

  

/0 /0//00  

  لن  فاع<ن

  

  

  

  .24وقصائد لمياه ا(حزان، ص  ... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .24نفسه، ص   المصدر)  2(
  .152نفسه، ص المصدر)  3(

  

  

  

دة ت ف�ي نف�س القص�يا(خ�رى والت�ي ورد" الزحاف�ات والعل�ل"إضافة إلى ھذا نجد بعض     

  :يقول الّشاعر ، "معزوفة غرناطية"الموسومة بـ 

  أفيقوا  العائدون  يا أيھا"

/0/0   //0/0  //0//  /0/0  

  عولن  فعولن  عول  فعولن
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  "مـد الحنين لغرناطة الحلـفقد طال عھ"

//0/0  //0/0  //0//  /0/0  //0//  /  

  فع فعول   فعولن  فعول  فعولن   فعولن 

  

  "الزفرات   من  دھور  مرت"

/0   /0//0  /0//0  ///0  /  

  ف فعلن   فاعلن  فاعلن    لن 

  

"الطويل  ا)نتظار عصور من "
)1(

  

//0  /0//0  /0//0  /0//0  0  

  علن   فاعلن  فاعلن  فاعلن   ن

  

حذف خامس الجزء « ومن خFل ھذا التقطيع أيضا تبين لنا زحاف القبض والذي ھو     

»الساكن 
)2(

.  

  

  .155وقصائد لمياه ا(حزان، ص  ... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .19العروض وإيقاع الّشعر العربي، ص: عبد الرحمان تبرماسين )  2(

  

  

  

  

  .فھذا الزحاف دخل على تفعيلة فعولن فأصبحت فعول -

  0/0: //فعولن 

  )حذف خامس الجزء الساكن/ (0: // فعول

  

تماشيا مع نفسية  ءوجا لFنتباه في مدونة الّشاعر %فتبشكل " عللالوالزحافات "وردت     

يعمل على تقليص الزمن داخل بنية البحر الكلية إذ تبدو ا(بيات " الخبن"الّشاعر، فزحاف 

  .التي دخلھا أكثر سرعة من ا(خرى
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عر غلبت ذلك أن له عFقة با%نفعا%ت والمواقف التي لھا صلة بالتجربة ا�نسانية، (ن الّشا

عليه مظاھر للحزن وا(سى اللذان انعكسا على نفسيته من خFل ما مّر عليه من تجارب 

  .مؤلمة في طفولته ورافقته في شبابه لتكمل معه ھذا المشوار كرفيق دائم ووفي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :القافية  -2.1

دي، ف�نظم الّش�اعر عل�ى تعد القافية من أھم الركائز التي يبنى عليھ�ا الّش�عر العرب�ي التقلي�    

الّش��عر ك��Fم م��وزون « " : قدام��ة ب��ن جعف��ر"منوالھ��ا حت��ى اعتبروھ��ا أساس��ا للّش��عر، إذ ق��ال 

  .»مقفى، فF شعر بدون قافية 

مCن  ذات قيمة صوتية ود%لية تستشفّ « والقافية مظھر من مظاھر الّشعر القديمة، وھي     

»تكرارھا وحسن اختيارھا 
)1(

.  

  : تعريفھا لغة  -
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إذا تبع، (نھا تتبع ما بعدھا من البيت، وينتظم بھ�ا وقافي�ة ك�ل ) تبع ا(ثر(من قفا يقفوا «     

»شيء أخره 
)2(

.  

  :تعريفھا اصط<حا  -

اختلف العروضيون في تحديد ماھيتھا فھناك تضارب واختFف ف�ي اOراء، إ% أن ھن�اك     

الحرف ال�ذي يتك�رر ف�ي آخ�ر « :  شبه اتفاق على المفھوم الذي يرى بأنھا حرف الّروي أي

»كل بيت من أبيات القصيدة 
)3(

.  

شريكة ال�وزن با%ختص�اص بالّش�عر و% يس�مى الّش�عر  «: بأنھا " ابن رشيق"وقال عنھا     

أن الّشعر ما جاوز بيت وما اتفق�ت شعرا حتى يكون له وزن وقافية، ھذا على رأي من رأى 

»أوزانه وقوافيه 
)4(

.  

فالقافي��ة مجم��وع الح��روف والحرك��ات الص��وتّية، أو المق��اطع « ھوم المعاص��ر وأّم��ا ب��المف    

»التي يلتزم بھا الّشاعر في كل أبيات القصيدة 
)5(

.  

  

  

  

  خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمداني، دراسة صوتية وتركيبية، دار ھومة : محمد كرابي )  1(
  .63  ، ص2003للطباعة والنشر والتوزيع، ط،      

  .105، ص  1994، 3، دار صادر، بيروت، ط15لسان العرب، المجلد : ابن منظور )  2(
  .99، ص1978، 2موسيقى الشعر العربي، دار المقرعة، القاھرة، ط: شكري محمد عياد )  3(
  .129العمدة في محاسن الشعر، ص: ابن رشيق )  4(
  عري، دراسة تحليلية تطبيقية، شركة ا(يام للطباعة والنشر في العروض وا�يقاع الش: صFح يوسف عبد القادر )  5(

  .131، ص  1996، 1والتوزيع والترجمة، ط      
  
  

إ%ّ أن ھناك من القصائد من تحّررت من القافية أو خلت منھا تماما، وھناك أخرى     

وافي تعّددت بھا القوافي، مّما يضفي على كل حالة طابعا خاصا على القصيدة، وتوافق الق

يعطي القصيدة إحساسا بالتماسك ويضفي عليھا أبعادا جديدة يمتزج فيھا ا%نطFق بالتقييد 

  .والفرح با(سى

فالقافية لم تسلم ھي ا(خرى من عاصفة الحداثة، فقد كسر الّشاعر المعاصر القافية     

ما عاد الّشاعر ف« الموحدة وجعلھا متحّررة بغيرھا كلّما كان ذلك مFئما للحالة الشعورّية، 

»ملزما على جر سFسل قيود القافية الثقيلة التي أرھقته طوال القرون الماضية 
)1(

.  
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بحثا مستقF كما كانت في العروض  –في الدراسات الحديثة  –ولم تعد بذلك القوافي     

ام كونھا من التناسق وا%نسج «دة الواحدة عتبرت القوافي المتنوعة في القصيالتقليدي، فقد ا

»النغمي بين ا(صوات وبعضھا التي تنتھي بھا أسطر القصيدة الحّرة 
)2(

.  

  :وقد وضع العرب خمسة ألقاب للقافية، وھي كاOتي     

  )00(/   : المترادفة  -

 )0/0(/   : المتواترة  -

 )0//0(/   : المتداركة  -

 )0///0(/    :المتراكبة  -

)0////0(/   :المتكاوسة  -
)3(

. 

متنوعة فمّرة متواترة وأخرى " بلقيس وقصائد لمياه ا(حزان"فية في ديوان ونجد القا        

متراكبة، ومترادفة، وفي بعض القصائد نجدھا مزدوجة بين نوعين من القوافي وھذا ما 

  :والتي جاءت قوافيھا متنوعة " بلقيس"سنراه في قصيدة 

  

  

  .180في نقد الشعر العربي المعاصر، ص  : رمضان الصباغ )  1(
  .187تجليات الحداثة الشعرية، ص : سامية راجح )  2(
  جامعة  دونيس، مذكرة ماجستير في النقد ا(دبي،يار الدمشقي (بنية القصيدة في ديوان أغاني مھ: أمال منصور )  3(

  .123، ص 2004-2003محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،       

  

  

  

  : يقول الّشاعر  -

  "جاء إلى ا"رض غريبا"

                 /0//  

  ووحيدا                

                 /0/0  

ونج�دھا ف�ي مقط�ع آخ�ر م�ن القص�يدة ) 0/0(/مت�واترة " القافي�ة"ھ�ذا المقط�ع ج�اءت  فف�ي    

  :وذلك في قول الّشاعر ) 0///0(/متراكبة 

  "ھذا بحر ) ماء به"
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         /0///0
)1(

  

  :ومتراكبة كذلك في قوله  -

  "عمى ليس يرىلكن الكف ا""

                   /0///0
)2(

  

فالقافية في ھذه القص�يدة تنوع�ت ب�ين المت�واترة والمتراكب�ة، وإذا م�ا عرجن�ا نح�و قص�يدة     

  :نجدھا ھي ا(خرى قد تنوعت وذلك في قول الّشاعر " رومانتيكيات"

  "للدفء الذي يأتي كموسيقى"

                  //0/0/0  

  "ھنمن ال<ئي يراود"

         //0////0
)3(

  

فف��ي المقط��ع ج��اءت القافي��ة ف��ي البي��ت ا(ول مت��واترة وف��ي الث��اني متكاوس��ة، وج��اءت     

  :في نفس القصيدة في " متراكبة"

  

  .20وقصائد لمياه ا(حزان، ص ... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .12المصدر نفسه، ص  )  2(
  .26المصدر نفسه، ص)  3(

  

  

  

  "أسئلتي حيث تئن"

         /0///0
)1(

  

قص�ائد ل�زمن "ويتواصل ھذا التمازج بين أنواع القوافي مع الّش�اعر إذ يق�ول ف�ي قص�يدة     

  " :الطفولة

  "باحثة عن قناديل من فضة"

                     /0//  

  "وأباريق من ذھب"

         /0/ //0  
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  "عن بقايا أغان مبعثرة"

            //0///0
)2(

  

  .فھنا جاءت القافية في البيت ا(ول، وفي الثاني متراكبة وفي الثالث متراكبة أيضا    

  :ول قوفي مقطع آخر من نفس القصيدة ي -

  "في ثياب مھلھلة"

        //0///0  

  "وأساري ضاحكة"

        /0///0
)3(

  

ي�ة تلي�ق مرث"ويتواصل التن�ّوع ويت�وّزع عل�ى ق�وافي القص�يدة، إذ نج�د الّش�اعر يق�ول ف�ي     

  " :بالوطن

  

  

  .27وقصائد لمياه ا(حزان، ص ... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .275المصدر نفسه، ص)  2(
  .277المصدر نفسه، ص  )  3(

  

  

  

  )0//0(/    كيف تخون الوطن  ... ومشاعرنا تتعلم "

                               /0//0  

  )0///0(/        "     كيف تغدو البيوت قرى متناثرة"

                       /0///0  

)0///0(/                            "وشوارع شاحبة"
)1(

  

        /0///0  

قافي�ة فھ�ا ھ�و المقط�ع يؤك�د ذل�ك إذ ج�اءت الوكما سبق وأن أشرنا عن تنّوع في القوافي،     

  .)متراكبة(وفي الثاني، وفي الثالث ) متداركة(في الشطر ا(ول 

  :نجد الّشاعر يقول " ضريح من الكلمات لمريم"وإذا ما توجھنا لقصيدة 

  ""فرج عن كمدي"
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          /0///0  

  

  ""طير بأشرعة الذكرى"

               /0//0  

  

  "في واد مغمور بالسلوى"

                /0//0  

  

  "حين تفتح أبواب ذاكرتي"

               /0///0
)2(  

  

  .357وقصائد لمياه ا(حزان، ص... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .42المصدر نفسه، ص)  2(

  

  

  

  

وفي ھذا المقطع أيضا جاءت القوافي متنوعة، فقد مزج الّشاعر بين المتراكبة     

  .والمتداركة، فالمتراكبة في السطر ا(ول والرابع، والمتداركة في السطر الثاني والثالث

ا التنّوع في القوافي، يترك في النفس متعة ولّذة، كما أّن تكرار القوافي في عدد من وھذ    

  .المّرات ھو بمثابة الفواصل الموسيقية

د%لة عميقة وذلك لتماشيه وحالة الّشاعر النفسّية، فھي  –التنّوع  –وھو كذلك يحمل     

التنّوع في (ھو بذلك عّبرت عن خزنه وعن رغبة في الھرب منه بحثا وتمسكا با(مل و

يھرب من صوت التشاؤم وا(سى، ولعّل ھذا أبرز ما يفّسر تنّوع القوافي في ) القوافي

  .قصائد الّشاعر
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  :الّروي  -3.1

أو " رائ�ي"الح�رف ال�ذي تبن�ى علي�ه القص�يدة، وتنس�ب إلي�ه فيق�ال قص�يدة  « الّروي ھ�و     

»ه يلتزم به الّشاعر في آخر كل بيت منھا ، وھذا الحرف الذي تسمى ب"%مية"
)1(

.  

ل %مي�ة الع�رب، دالي�ة النابغ�ة، ميمن�ة التراثية ك�ذلك بنس�بھا لل�ّروي، فقي�وتعرف القصائد     

اعتب�رت « وحرك�ة ال�ّروي ق�د تك�ون ض�ّمة أو كس�رة أو فتح�ة، وق�د إلى غير ذل�ك ... زھير 

تي ح��رف ال��ّروي ف��ي الش��عر ھ��ذه الحرك��ات ف��ي ال��وزن بمثاب��ة ص��ائت قص��ير، وم��ن ھن��ا ي��أ

دة أو مطلق��ة ـة، تك��ون مقي��ـه تنتس��ب القافي�ـالعرب�ي متحرك��ا أو س��اكنا، وإل�ى س��كونه أو حركت��

«
)2(

.  

أت ل�م ي�" بلق�يس وقص�ائد لمي�اه ا(ح�زان"ومن الوھلة ا(ولى نFحظ أن الروي ف�ي دي�وان    

ف�ي القص�يدة موحد بل لكل بي�ت روي�ه الخ�اص ب�ه إ% ف�ي بع�ض ا(حي�ان يع�اد ذل�ك الح�رف 

  .نفسھا عدة مّرات متتاليا أو متواترا
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ف�ي ھ�ذا ال�ديون تنوع�ت ب�ين الح�روف ا%نفجاري�ة " ح�روف ال�ّروي"والمFحظ ك�ذلك أن     

لل��ّروي ف��ي بع��ض  "المق��الح"والمھموس��ة وغيرھ��ا م��ن أن��واع الح��روف وسنوض��ح توظي��ف 

  " :صباحية"في قصيدة " المقالح"القصائد من ديوانه ھذا، يقول 

  .الّسين                     اس    بل أن يخرج النّ ق -

  .الميم                  من ماء أحFمھم           - 

  .الّذال             وافذ  وجف الّندى فوق شمس النّ  -

  .الياء                 ي           كانت ھناك تغنّ  -

  .الحاء                   اح      تداعب وجه الصبّ  -

 .الھمزة                         الفضاءوتغسل لون  -

 
محاضرات في العروض وموسيقى الشعر، منشورات جامعة محمد خيضر،  مجلة المخبر،:عبد الرحمان تبرماسين )  1(

  بسكرة، 
  .30، ص  2001-،2000      

  ، 2005، 2ة محمد خيضر، العددالبنية ا�يقاعية المزدوجة، جامع: عبد الرحمان تبرماسين وجباري عائشة )  2(
  .251ص        

 
 
 
 

  .القاف    من الغش المتبقي على ا(فق           -

  .الياء    دتي                                سيّ  -

  .ونالنّ     من تكونين                             -

  .اءالتّ      ھل أنت صوت الطبيعة                -

  .الھاء      رد بتFوينه                أم حلم شا -

  .اءالتّ       ل فوق البيوت                  يتحوّ  -

  .ونالنّ     يسير الھوينا                           -

  .اءلتّ ا       افته               على شكل صفص -

.اءالتّ           أو سحابة                        -
)1(

  

على ھ�ذا المقط�ع الش�عري تن�وع ح�رف ال�ّروي ف�ي ك�ل بي�ت فق�د ت�راوح ع�دد  والمFحظ    

أكث��ر م�ن خمس��ة عش��ر ح�روف، وم��ن أھمھ��ا الن��ون، " ص��باحية"ح�روف ال��ّروي ف��ي قص�يدة 
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 ّFوھذا التنوع راجع إلى رغبة الّشاعر في مخاطب�ة ...م، التاء الھاء، الميم، الحاء، الّدال، ال ،

ف في آخر كل شطر، فالقصد إلى التنّوع والتغيير صار القارئ دون ملل وسأم وتكرار للحر

  .من ميزات الحداثة أو من ميزات الّشاعر الحداثي في حد ذاته

" معزوف�ة غرناطي�ة"ف�ي قص�يدة أخ�رى بعن�وان " حرف ال�ّروي"ونواصل مFحظة تنّوع     

  :يقول الّشاعر 

  .الّراء                  جادك الغيث يا شعر      -

  .الّتاء                   رى غيمه       تحت الث -

  .الّراء                   وعلى ا(فق قبر         -

  .الميم                    وغرناطة الحلم         -

  

  .270-269وقصائد لمياه ا(حزان، ص  ... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

  .ا"لف المقصورة                   تنادى                  -

  .مال<ّ                   لي أن تعال      وتومئ -

  .مال<ّ                   تعال                    -

  .الھاء             أعطني حجرا (نام عليه      -

  .الياء        ي    أعطني نسخة من مفاتيح خدّ  -

  )1(الالذ                      ودع حلمي يتلّذذ    -

  

ال�ّراء "ففي ھذه القصيدة أيضا ھناك تنوع ف�ي ح�روف ال�ّروي ب�ين ح�روف عدي�دة فمنھ�ا     

 ّFم الّتاء، الميم، ال...  

حب الّشاعر لVفصاح عن مشاعره وحزنه للقارئ الذي اعتبره م�ن  يدل عنوھذا التنّوع     

م�ن ھ�ذه % أن�ه ل�م يم�ل أحد ا(فراد المحبب�ين لدي�ه، وعل�ى ال�رغم م�ن كون�ه ف�ي حال�ة ح�زن إ

  .الفضفضة، وبقي على طول قصائده بنفس الحماسة التي بدا بھا إلى أن انتھى

  :، يقول الّشاعر "الحرب"قصيدة  يتجلّى ذلك فيو    
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  .الباء                            ھي الحرب     -

  .الياء                           تسلبني ھامتي   -

  .الياء                            وحذائي         -

-  W الھاء              تسلبني نغمة ا%نتماء إلى.  

  .اءالتّ                    % شيء يبقى إذا أتت    -

  .الّدال                % جدران وراء البFد       -

  .الھاء                               و% خلفھا    -

  ونالنّ                                  % مكان   -

  .148-147وقصائد لمياه ا(حزان، ص   ... بلقيس: عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

  .الھاء                  تخبئ فيه جواھر وحدتھا   -

  .لھاءا                             وثياب مبادئھا  -

.الميم                    الوجوه ا(شد من النجم  -
)1(  

  

م، الياء Fّ الّدال، ال"ويFحظ في ھذا المقطع تنّوع في حروفه الّروي فقد وجد حرف     

لتغيير راجع لرغبة الّشاعر الملّحة في مخاطبة ، وكما أشرنا سابقا أن ھذا التنّوع وا..."الھاء

سبة القّراء وإيصال حالة شعورية تتلبّسه، وحروف الّروي في ھذه القصائد تفاوتت ن

  :ورودھا مؤدية بذلك أغراض تخدم منحى الّشاعر فمن خصائص ھذه الحروف نجد 

  .حرف ذلقي، يتوسط بين الشدة والرخاوة، ا%ستعFء وا%نفتاح :الّنون  -

  .وا%صمات وا%نفتاححرف حلقي، يمتاز بالجھر والشّدة،  :الھاء  -

  .حرف شفھي، يمتاز بالجھر والشّدة :الميم  -

)2(حرف نطقي، يمتاز بالجھر وا%نحراف، والتوسط بين الشّدة والرخاوة :الّدال  -
.  

  

وما نستخلصه من ھذا كلّه أن حرف الّروي قد تنّوع بين الحروف ا%نفجارية     

 كلھا تختلف حسب نسب تواترھا وھذا إن دلّ وا%حتكاكية والمجھورة والمھموسة، فنجدھا 
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حركة لمستمر والمتنّوع لحركة الّروي، فھي ركي ايدل على الطابع الحفإنما على شيء 

  .تعّبر عن نفسّية الّشاعر التي تتأرجح بين الحزن وا(لم وا(مل والحياة

  

  

  

  

  

  .340-339وقصائد لمياه ا(حزان، ص... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
  .190تجليات الحداثة، ص  : سامية راجح : ينظر )  2(

  

  

  

  :الداخلي  ا�يقاع -2

  :شعرّية ا"صوات  -1.2

ا(صوات ھي الت�ي تس�اعدنا عل�ى وض�ع الكلم�ة ف�ي موض�عھا المح�ّدد م�ع س�Fمة الّنط�ق     

اللّغة ھ�ي مجموع�ة م�ن ا(ص�وات تت�ألّق ف�ي « والمخرج ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإّن 

ا�نس�انية وترم�ز إل�ى محسوس�ات الوج�ود ال�ذي يع�يش الف�رد ف�ي ق�يم نسق من�تظم تعّب�ر ع�ن 

» وسطه
)1(

.  

لعب��د العزي��ز  "بلق��يس وقص��ائد لمي��اه ا(ح��زان"وتراوح��ت ا(ص��وات ال��واردة ف��ي دي��وان     

ب���ين ا(ص���وات المھموس���ة وا(ص���وات المجھ���ورة، وك���ذلك ا%نفجاري���ة وأخي���را  "المق���الح

ا%حتكاكي��ة فلك��ل ص��وت خصائص��ه وص��فاته المعبئ��ة ب��د%%ت معّين��ة ت��دل عل��ى تل��ون حال��ة 

  .عكس في صورة ھذه الحروف وا(صواتالّشاعر النفسية التي تن

  :ا"صوات المجھورة  -1.1.2

ب، ج، د، ذ، ر، ز، ص، ظ، ع، غ، ل، م، (ھي التي تھتّز معھا ا(وت�ار الص�وتية وھ�ي     

ص��وت ش��دده الض��غط مع��ه ف��ي الحج��اب الح��اجز، ول��م يس��مح للھ��واء « ، وھ��ي أيض��ا )ن، ي

»يجري بالّصوت أثناء نطقه المھموس أن يحوي معه حتى ينتھي الضغط عليه ولكن 
)2(

.  

  :والجدول التالي يوضح عدد تواتر ا(صوات المجھورة في مجموعة من القصائد  -
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  .147، ص1997، 1دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط: التنوعات اللغوية : عبد القادر عبد الجليل )  1(
  نسق منھجي لدراسة النص الشعري، دار الوفاء لدنيا من الصوت إلى النص نحو : مراد عبد الرحمان مبروك )  2(

  .48، ص 2002، 1الطباعة والنشر، القاھرة، ط      

  

  

  

  عــدد تواتــره  القصيـــدة  الصــوت

  27  أسئلة ومرايا  ب

  36  صريح من الكلمات لمريم  د

  05  شتائية  غ

  47  خمس لوحات  م

  01  إيماء  ز

  31  في انتظار الذي يأتي  ن

  61  ئد للموتسبع قصا  ر

  09  القصيدة  ج

  07  خطاب مفتوح إلى أھل داحس والغبراء  ق

  34  تسع قصائد �نسان آخر القرن  ع

  02  ما تيّسر من رعشة الخوف  ذ

  78  رومانتيكيات  ل

  89  خمس قصائد لمياه ا(حزان  ي

  20  قصيدة الحرب  ض

  



  شعرية الموسيقى                                                                                                               الثالث الفصل 

 198

ف��ي الّت��واتر م��ن م��ن خ��Fل ھ��ذا الج��دول نلح��ظ أن الح��رف ال��ذي ك��ان ل��ه الح��ظ ا(وف��ر     

واللّ�ين الّرخ�اوة  ،، وھو من حروف الجھ�ر الص�امتة والخف�اء"الياء"ا(صوات المجھورة ھو 

ا%ستنفال، ا%نفتاح، فكأّن الّشاعر من خFل ھذه الحروف يبحث عن الليونة من ش�دة القس�اوة 

  .وا(لم والحزن الذي يعيشه

  

  

  

  

  

  

  

  :ا"صوات المھموسة  -2.2.1

ث، ت، خ، ح، (الت�ي تك�ون فيھ�ا الحب�ال الص�وتية غي�ر المترك�ة وھ�ي  ا(ص�وات« ھي     

» )س، ش، ص، ف، ك
الصوت الذي يھتّز مع�ه ال�وتران الص�وتيان، و% « ، وھي أيضا )1(

»يسمع بھما رنين حال الّنطق بھا 
)2(

. 

  :والجدول التالي يوضح ا(صوات المھموسة الواردة في الديوان  -
  

  تواتــره عــدد  القصيـــدة  الصــوت

  11  قصائد الظھيرة  ح

  05  بلقيس  ث

  30  قصيدة الحرب  ھـ

  80  ما تيّسر من رعشة الخوف  ش

  11  معزوفة غرناطية  خ

  11  ثFث قصائد للشعر  ص

  17  أسئلة ومرايا  ف

  10  إيماء  س

  49  مرثية تليق بالوطن  ك
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  52  بياض اليقين  ت

  
، وھ�ذا الح�رف مش�حون "اءالت�"ح�رف  ھ�وفالجدول يوّضح لنا أن الحرف ا(كثر ت�واترا     

بآ%م الّشاعر فھ�و يت�ألّم ويح�زن وھ�و ك�ذلك يعّب�ر ع�ن ض�عف الّش�اعر أم�ام ا(ح�زان واO%م 

  .التي يشعر بھا

  

  
  .54من الصوت إلى النص نحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري، ص  : مراد عبد الرحمان مبروك )  1(
  .47في التجويد وا(صوات اللغوية، مطبعة ا(مانة للنشر، مصر، ص  دراسات : عبد الحميد محمد أوسكين )  2(

  
  
  
  
  

  :ا"صوات ا)حتكاكية  -3.1.2

ب��أن يض��يق مج��رى الھ��واء الخ��ارج م��ن ال��رئتين ف��ي مواض��ع « وتح��دث ھ��ذه ا(ص��وات     

»الّنطق، بحيث الھواء عند خروجه احتكاكا مسموعا 
)1(

.  

، وھ��ي ض��ربين "بالّص��وت ا%حتك��اكي"ملي��ة وي��دعى ھ��ذا الّص��وت الن��اتج ع��ن ھ��ذه الع    

) ذ، ز، ط، ع غ(ومجھ��ورة ف���ي ) س، ف، ح، ث، خ، ش، ص، ط: (مھموس��ة وتتمث��ل ف��ي

ص، س، ي، ش، ح (وا(صوات ا%حتكاكية ف�ي اللّغ�ة العربي�ة تبل�غ ثFث�ة عش�ر ص�وتا ھ�ي 

)خ، ع، غ، ھـ، ث، ف، ذ، ط
)2(

.  

  :حتكاكية في مجموعة من القصائد والجدول اOتي يوّضح مدى تواتر بعض الحروف ا% -

  

  عــدد تواتــره  القصيـــدة  الصــوت

  32  بلقيس  ف

  00  بياض اليقين  ث

  18  ضريح من الكلمات  ذ

  10  قصيدة الحرب  ط

  15  رومانتيكيات  س

  02  أشجان مائية  ز
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  02  خمس قصائد لمياه ا(حزان  ص

  10  أسئلة ومرايا  ش

  34  سبع قصائد للموت  ھـ

  19  دثFث قصائ  ح

     

  

  البنية اللغوية لبردة البصيري، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، : رابح بوحوش )  1(
  .05، ص )ط.د(الجزائر،       

  ،1998، 1ا(صوات اللغوية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ا(ردن، ط: أنور عبد القادر عبد الجليل )  2(
  .114ص      

  
  

  

، كانت أكثر تواترا "الھاء"و " الحاء"و " الفاء"من خFل الجدول نFحظ أن الحروف     

 غيرھمامن صفاته الھمس والّرخاوة وھو صوت ورد ليدّل على حساب " الحاء"فحرف 

على التكّتم والخفاء، فكأّن الّشاعر يخفي من وراءه أسرارا ربما كانت أسرار آ%مه وحزنه 

  .التي لم يبح بھا

مھموس مرقق، واستعمل الّشاعر ) رخوي(ھو صوت حنجري احتكاكي " الھاء"وحرف 

  .حرف الھاء ليدل على ا%ضطراب وا%نفعال النفسي لدى الّشاعر

  :ا"صوات ا)نفجارية  -4.1.2

الحروف ا%نفجارّية ھي حروف شديدة تحبس معھا الّنفس عند مخرجھا وذلك بالّضغط     

)1(مع بعضھا حتى إذا انفصلت فجأة حدث الّصوت كأّنه انفجار على ا(عضاء التي تحدثھا
.  

التوقّف أو ا%نحباس لكمية الھواء التي يصنع  ، باعتبار"STOP"وتسمى با(صوات الوقفية 

، ا�طFق، باعتبار ا%نفجار المصاحب لعملية "POLISIVE"منھا الّصوت وتسمى أيضا 

، وتتكون ھذه ا(صوات )2(ثا صوتا انفجارّيادحوھذا ما يجعل الھواء يندفع إلى الخارج م

وينتج عن « بحبس مجرى الھواء الخارج من الرئتين حبسا تاّما في موضع من المواضع، 

ھذا الحبس أو الوقف أن يضغط الھواء ثم يطلق سراح المجرى الھوائي فجأة فيندفع الھواء 

»محدثا صوتا انفجارّيا 
)3(

.  
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عبد "ض ا(صوات ا%نفجارّية في بعض قصائد ديوان والجدول اOتي يوّضح تواتر بع -

  " "العزيز المقالح

  

  

  

  .11، ص1998، 1خصائص الحروف العربية ومعانيھا، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط: إحسان عباس )  1(
  .205، ص2003، )ط.د(فن الكFم، دار غريب للطباعة والنشر، : كمال بشر )  2(
  .99المرجع نفسه، ص )  3(
  

  

  

  عــدد تواتــره  القصيـــدة  الصــوت

  71  بكائية  أ

  15  تراتيل ومرايا  د

  23  أسئلة ومرايا  ك

  19  بطاقة للقرن الجديد  ب

  02  خمس قصائد لمياه ا(حزان  ظ

  

  

ھو الذي احتّل الّصدارة بين الحروف " ا(لف"يبدو جلّيا من خFل الجدول أن حرف     

  .ي بعمق الوضع الذي يعانيه الّشاعرا%نفجارّية وكثرة تواتره ھذه توح

كما طغت ا(صوات المھموسة على القصائد لتليھا ا(صوات المجھورة ثم ا%حتكاكية، وإذا 

فّسرنا ھذا التفاوت علّه يعود إلى طبيعة الحروف المھموسة التي تعكس نفسية الّشاعر 

  .ت أقلالمتألمة والحزينة، وھذا ما تبّينه ا(صوات ا%نفجارّية التي جاء

السالفة الذكر ھو أن ا(صوات في مدونة الّشاعر قد شھدت وما نستخلصه من الجداول     

  .تنّوعا بين الجھر والھمس وا%حتكاك وا%نفجار، فقد اختلفت بحسب تواترھا

وإن دّل ھذا على شيء فإّنه يدل على الّطابع الحركي المستمر والمتنّوع للحروف، فھي     

.باختFف نفسّية الّشاعر الحائرة والھائمة بين التوّتر والّتفاعل والّسكونمتنّوعة ومختلفة 
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  :الّتكرار  -4

  :ھو لغة التكرار  -

  .، إذا رّدد وأعاد، يقال كّرر الشيء تكرارا أعاده مّرة بعد أخرى"كّرر"صدر م    

  : ھو اصط<حاأما  -

»مرّددا واللّفظ واحد على المعنى ھو د%لة « عند علماء البFغة     
)1(

.  

، حيث خّصصت له "قضايا الّشعر المعاصر"الّتكرار في " نازك المFئكة"عالجت لقد 

  .من الباب ا(ول في القسم الثاني له" الثالث"و " الثاني"الفصFن 

إ%ّ في عصرنا ھذا، فقد عّدھا  الم تّتخذ شكلھا واضحتصورھا في " الّتكرار"وظاھرة     

العصر لونا من الّتجديد في الّشعر، علينا أن نقف منه موقف اليقظ (نه أسلوب شعراء ھذا 

  .، وللتكرار شروط)2(سھل بإمكانه أن يرمي بالّشعر الجديد للھاوية

%بد أن يخضع لكّل ما « كما ينبغي أن يكون وثيق ا%رتباط بالمعنى العام فاللفظ المكّرر     

»ّية وجمالية وبيانّية يخضع له الّشعر عموما من قواعد ذوق
)3(

  :ثFثة أقسام والتكرار  .

وھو أبسط أصناف التكرار، " فبأّي آ%ء رّبكما تكذبان"« مثل : تكرار بياني  -1

»غرضه ھو التأكيد على الكلمة المكّررة 
)4(

.  

)5(وھو تكرار كلمة أو عبارة في ختام كل مقطوعة من القصيدة :تكرار التقسيم  -2
. 

، وھذا العنصر )6(رط فيه أن يجيء في سياق شعوري كثيفيشت :تكرار ) شعوري  -3

 :يتوقف على مستويات ثFثة ھي 
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  .مستوى الحرف -

 .مستوى الكلمة -

 ).وھذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه(مستوى ا%سم  -

  
  .135، ص  1994، 3، ط5لسان العرب، دار صادر، بيروت، مج: ابن منظور )  1(
  . 10، ص1983، 1كرار في لغة القرآن، مكتبة الكتاب ا(زھرية، القاھرة، طأسرار الت: محمد السيد شيخون )  2(
  .263قضايا الشعر المعاصر، ص : نازك المFئكة )  3(
  .264المرجع نفسه، ص  : ينظر )  4(
  .280المرجع نفسه، ص  )  5(
  .280المرجع نفسه، ص)  6(

  

»لى ا%سترجاع والتذّكر التأكيد ولفت النظر والمساعدة ع« : وللتكرار مھام منھا  -
)1(

.  
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  البنية ا�يقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع، : ينظر عبد الرحمان تبرماسين )  1(
  .195-194  ، ص2003، 1القاھرة، ط     

  

  

  

  

الّشعر ليس ك�ذلك فالّص�ورة وإذا كان الّتكرار في الّنثر عملية حشو % طائل منھا فھو في     

المكّررة % تحمل الّد%لة نفسھا بل تحمل د%لة ثانية جدي�دة بمج�ّرد خض�وعھا للّتك�رار، فنق�رأ 

في الّصورة المكّررة شيئا آخر، وھذا الّتكرار يسھم في عملية ا�يح�اء وتعمي�ق أث�ر الّص�ورة 

)1(في ذھن القارئ
.  

اللغوّي�ة  ا�مكانّي�ة" ق�يس وقص�ائد لمي�اه ا(ح�زانبل"وّظ�ف ف�ي ديوان�ه ق�د " المق�الح"ونجد     

  .التقليدية توظيفا ناجحا، فالّتكرار ميزة استمّر بھا الّشعر القديم والحديث

المتمثل في تكرار الحرف والكلمة للّتكرار، " المقالح"والجدول التالي يوّضح مدى توظيف  -

  .والجملة

  الحـــرف
  الكلمـــة

  الجملـــة
  ـــلالفع  ا)ســـم

  مّرة 600أكثر من ) و(

  مّرة 200أكثر من ) في(

  مّرة 300أكثر من ) من(

  مّرة 150أكثر من ) يا(

  مّرة 50أكثر من ) لم(

  مّرة 70أكثر من ) %(

مّرة 85أكثر من ) عن(  

  

  مّرة 78ا(رض 

  مّرة 22الّشمس 

  مّرة 37الحزن 

  مّرة 34اللّيل 

  مّرة 35الموت 

  مّرة 42الّنوم 

  مّرة 61الّسماء 

  مّرة 28القلب 

  مّرة 17الجبال 

  مّرة 12الّصيف 

  مّرة 17ھطلت 

  مّرة 15عاد 

  مّرة 15نام 

  مّرة 27كان 

  مّرات 07أغمض 

  مّرات 03في جوف 

  مّرات 07بين نوم ونوم 

  مّرات 05صباح جديد 

  مّرات 03ھي الحرب 

  مّرات 04أخرجي 

  مّرات 03سبعون يوما 
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  مّرات 07الّسھول 

  
  
  ، 1ذجا، دار ھومة للنشر، طنموأ البنيات ا(سلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، شعر الشباب: د ھيمة عبد الحمي)  1(

  .35، ص  2003      

  

  

  

  

يتجلّى لنا من خFل ھذا الجدول أن الّتكرار ورد بش�كل متن�ّوع، ولع�ّل ھ�ذا التن�ّوع يعك�س     

  .اضطراب نفسّية الّشاعر

الت��زم " المق��الح"المل��ل للق��ارئ ب��ل عل��ى العك��س، إذ نج��د  ل��م يض��فى ط��ابع –الّتك��رار  –فھ��و 

ومعناھ�ا، كم�ا زاد ك�ذلك م�ن  وإيقاعھ�ابشروطه ونجح ف�ي توظيف�ه ف�زاد م�ن جم�ال القص�ائد 

لحن الجملة والكلمة، والمFحظ أن تكرار الجملة لم ي�رد بش�كل كبي�ر وواض�ح، والجمل�ة ھ�ي 

يفّسر حالة الّش�اعر المتألم�ة والت�ي  مّرات، وعّل ھذا) 07(حيث وردت سبع " بين نوم ونوم"

  .يتلبسھا شيء من الحزن والكآبة والّرتابة

بش�كل جل�ّي وواض�ح، إذ " ال�واو"أّما بالنسبة للحروف فقد استعمل الّشاعر حرف العطف     

مّرة وھو حرف يفيد الجمع فتكاثرت ھموم الّشاعر فھو في موقف س�رد  600تكّرر أكثر من 

" م�ّرة 150"الذي ورد أكثر م�ن " يا"الجزم والجر، وحرف الّنداء  لھا، كما استعمل لحروف

  .وفي أغلبه كان نداء غير حقيقي

  ".ضريح من الكلمات لمريم"ومن نماذج تكرار الحرف ما نجده في قصيدة     

  :يقول الّشاعر  - 

  َسْوَف َتْبَقي َمَ◌ِعي        

  فِي َضِريٍحٍ◌ َت<ََشْت َمَعالَِمهُ 

  فِي الَقَصائِدِ 

  فِي َشاِرٍع ُمْقفٍر )َ أَنِيَس لَهُ 

رِ  Nفِي اْشتَِعاِل الَتَذك  

  فِي ِدفِء ُحْلٍم َقِديمٍ 

)1(َوفِي ُكلO َوْجٍه َجِميٍل َم<َِمَحهُ 
.  
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  .50وقصائد لمياه ا(حزان، ص... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(

  

  

  

  

ا م�ن ب�اب توض�يح المعن�ى ع�دة م�ّرات، وھ�ذ" ف�ي"في ھذا المقطع نFحظ تكرار الحرف     

فالّتكرار ھنا يحمل د%لة فنّية تساعد الّشاعر على توظيف ا(سلوب الذي يضفي عل�ى ال�نص 

  .وا(بيات قدر أكبر من التأثير على المتلقّي

  :نجد الّشاعر يقول " رومانتيكيات"وإذا ما انتقلنا إلى قصيدة  -

  َجَسِدي َيقُولُ لََ◌َھا        

  ْخُرِجي ِمن َقْلِبِ◌يأُ                

  ِمن َشْعِري                       

  َوِمْن ِرَئتي                       

  اْخُرِجي ِمن َماِء أْجَفانِي: َيقُولُ لََھا         

  َوِمْن َثوَرات أْشَجانِي                   

  أَ)َ َفْلَتْخُرِجي ِمْن َناِر أُْغنَِيتِي                   

)1(ْوِمْن َجَسِد الَك<َمِ                    
  

أكث�ر م�ن س�بع م�ّرات وھ�ذا ج�اء م�ن " م�ن"في ھذا المقطع أيضا نFح�ظ تك�رار الح�رف     

  .باب التأكيد والتأثير في المتلقّي

أما من جھة ا(سماء فنجدھا تكّررت في الّديوان بشكل %فت النظ�ر، فكلم�ات كثي�رة تك�ّررت 

ع��ة والح��زن، ونج��د م��ن الكلم��ات الت��ي نال��ت الح��ظ ا(وف��ر كلم��ة ف��ي أغلبھ��ا م��ن حق��ل الطبي

م�ّرة، وھ�ذا رّبم�ا يع�ود إل�ى  42تك�ّررت " الّن�وم"مّرة، وك�ذلك كلم�ة  37فتكّررت " ا(رض"

نفس��ّية الّش��اعر المتألّم��ة والحزين��ة، فج��ل قص��ائده يغل��ب عليھ��ا ط��ابع الح��زن وك��ذلك مظ��اھر 

  .الطبيعة، وھي من نزعات الرومانسيين
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  .362-361وقصائد لمياه ا(حزان، ص  ... بلقيس: عبد العزيز المقالح  ) 1(

  

  

  

  

  ".مرثية تليق بالوطن"في قصيدة " ا(سماء"ومن أمثلة تكرار     

  :يقول الّشاعر  -

  اللQْيلََة )َ َنْومٌ         

ابِلُ يْشَتاُق إلَى النQوِم◌ِ          Qَجُر الذ Qالش  

  شَتاُق إلَى النQومِ ِجَبالٌ َساِھَرة تَ         

ومِ          Qاِمِئ َعْطَشى للن Qالظ Oُحقُولَ الُبن  

وُم ؟                    Qَھلْ َماَت الن  

َ◌ْوَم ؟                    Qَھلْ َيْعَتقِلُوَن الن  

ْوَم ؟                    Q1(َھلْ َقَتلُوا الن(  

ض�من الس�ّياق الع�ام لتجرب�ة الّش�اعر، وق�د " الّن�وم"م فتكرار ھذه اللّفظة يفّسر لنا أھمّي�ة اس�    

يكون جوھر الموقف ومفت�اح الرؤي�ة الش�عرّية ل�دى الّش�اعر نفس�ه، ود%ل�ة تكرارھ�ا ھ�و ن�وم 

  .ولفت نظره بطريقة غير مباشرة لتنبيه القارئوجاء ھذا ة العربّية، ا(مّ 

  

ي�نھج نھ�ج ، ل�م "لعزيز المقالحعبد ا"أن الّشاعر ھو ھذا الفصل نھاية وما نخلص إليه في     

ك�ان ، وإن لقص�يدة العربي�ةف�ي بن�اء ا القال�ب التقلي�ديف�ي رفض�ھم مطلق�ا الشعراء الح�داثيون 

الّشعر الحر، وقد م�زج ب�ين البح�ور ف�ي كثي�ر م�ن ا(حي�ان، ينتمي جملة وتفصيF إلى ديوانه 

م�ن الزحاف�ات  م تخل�ويFت لالمتقارب، والتفعفالرجز ، ف"المتداركبحر "ھو المھيمن والبحر 

مترادف�ة، وھ�ي تعك�س نفس�ية المتدارك�ة والمتواترة والوالعلل، أّما القافية فجاءت متنوعة بين 

  الّشاعر المتألمة ولكن أضفت جما% على شعره، أّما فيما يخص الّروي فقد 

  
  
  

  .28 وقصائد لمياه ا(حزان، ص ... بلقيس : عبد العزيز المقالح )  1(
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و " الب���اء"و " الّن���ون"و " ال���ّراء"ح���روف انفجارّي���ة ومھموس���ة ومجھ���ورة ك���ـ ت���راوح ب���ين 

، وكل ح�رف ل�ه د%لت�ه حس�ب حال�ة وموق�ف الّش�اعر، أّم�ا م�ن زاوي�ة الّتك�رار فنج�د "ا(لف"

تكرار الجملة وتكرار ا%سم والفعل والح�رف، ق�د ج�اء متنّوع�ا ول�م يض�ف ط�ابع المل�ل عل�ى 

  .الّديوان

   


