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  : عرـي الشاإلیقاع ف -1

وبھ�ا یتمی�ز ع�ن بقی�ة الفن�ون , تعد الموسیقى في الش�عر إح�دى المقوم�ات األساس�یة

واالس�تمتاع  ج�ذب االنتب�اهأھمی�ة ف�ي األخرى فھو ال یمكن أن یس�تغني عنھ�ا؛ لم�ا لھ�ا م�ن 

یع�د أداة فنی��ة ف�ي التش��كیل وھ��ذه الموس�یقى ھ�ي الت��ي یوفرھ�ا اإلیق��اع ال�ذي  ,بعذوب�ة ال�نغم

حی��ث ك��ان عل��م الع��روض مج��اال لدراس��ة حظ��ي باھتم��ام النق��اد الق��دامى لي الش��عري وبالت��ا
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أص��بح اإلیق��اع می��دانا و د ھ��ذا االھتم��ام إل��ى العص��ر الح��دیثامت��, وتحلی��ل ھ��ذه الموس��یقى

  .للدراسات الشعریة نظرا للتطور الملحوظ الذي شھده الشعر في ھذا العصر

لعم�ل األدب�ي وعالقت�ھ بص�دق قد التفت الناقد المعاصر إلى ھذا الجانب الھام ف�ي ال

وقی��اس الت�دفق الع�اطفي الش��عوري بمقی�اس الت�دفق الموس��یقي  ,األحاس�یس وعم�ق التجرب�ة

ھذا فضال عما یك�ون , الذي تتفاوت نسبتھ عبر مسار التجربة ورحلة البناء التعبیري عنھا

 يف�ي ج�انبلإلیقاع الموسیقي من دور ذاتي خالص في إدراك المرجو عند المتلقي خاص�ة 

  .   في وظیفة العمل األدبي نأساسیا نركنا نادیع اإلمتاع والتأثیر اللذان

ویمث�ل , یعتبر اإلیقاع العنصر الحاسم في بناء القصیدة بما ی�وحي إلی�ھ م�ن دالالت

ش�رة ع�ن الص�راع داخ�ل بنی�ة وق�د یؤك�د المعن�ى ال�ذي ی�وحي بص�ورة مبا, صدى لمعناھ�ا

تن�تظم فی�ھ  "ع م�ن أھ�م عناص�ر الش�عر حی�ث فاإلیق�ا ,ویطرح معاني وتفس�یرات, القصیدة

 ,)1( " األصوات وفقا ألنساق إیقاعیة مطردة م�ن الق�یم وھ�و م�ا یمی�زه ع�ن الك�الم النث�ري

, وللشعر الموزون إیقاع یط�رب الفھ�م لص�وابھ ": إلى القول )ھ 322( ابن طباطباویذھب 

مع صحة وزن الش�عر فإذا اجتمع للفھم , وما یرد علیھ من حسن التركیب واعتدال أجزائھ

فاإلیق�اع عن�د  ,)2( "ومعقول�ھ م�ن الك�در , مس�موعھ ىفص�ف, وعذوب�ة اللف�ظ, صحة المعنى

 ,یتحقق من خالل العالقة بین صواب الوزن والطرب ال�ذي یحدث�ھ ف�ي ال�ذوق طباطبا ابن

یعتق�د  فھ�و ,واعت�دال األج�زاء م�ع عذوب�ة اللف�ظحسن التركی�ب والتس�اوي ف�ي وحدات�ھ مع 

  .    ه في األذواق مھما تغیرت األزمانفي الشعر بین صواب الوزن وتأثیر بوجود عالقة

م�ن  ھولكن�ھ تناول�, فھو لم یس�تخدم مص�طلح اإلیق�اع ص�راحة حازم القرطاجنيأما 

وھ��و یجم��ع ب��ین حس��ن  ,الموس��یقیین والعروض��یین والش��عراء ب��اب الش��يء المع��روف ب��ین

لش��دة حاج��ة الع��رب إل��ى تحس��ین  " :الك��الم ف��ي الش��عر وت��وفر التناس��ب ف��ي ال��نغم فیق��ول

اث�ل المق�اطع فمن ذل�ك تم ,ء ال توجد في غیره من ألسن األمماختص كالمھا بأشیا, كالمھا

, وم�ن ذل�ك اخ�تالف المج�اري األواخ�ر, ذلك مناس�بة زائ�دةفي ن أل في األسجاع والقوافي
                                                 

, األردن, دار مج�دالوي, )ب�ن منص�ور الح�الجدراس�ة ف�ي ش�عر الحس�ین (األسلوبیة والصوفیة : أماني سلیمان داود )1(
  .35: ص, 2002, 1ط
  .53: ص, دت, مصر, منشأة المعارف, محمد زغلول سالم: تحقیق, عیار الشعر: ابن طباطبا )2(

  



 قيـلتشكيل املوسيا                   ث                                                    ـل الثالـالفص

 

 157

أن  "ف�ي الش�عر  أب�و ھ�الل العس�كريیرى و ,)1( "أكثرھا على أواخر واعتقاب الحركات 

ال یتھی��أ , واألنف��س اللطیف��ة, إذا س��معھا ذوو الق��رائح الص��افیة, األلح��ان الت��ي أھن��أ الل��ذات

  .)2( "صنعتھا إال على كل منظوم من الشعر 

ح�رص عل�ى  وأثر عل�ى ال�نفس, ومعالجة وجود اإلیقاع في الشعر لھ ھدف جمالي

الل��ذة ال ت��أتي م��ع و, الل��ذةفاإلیق��اع یول��د  ,ف��ي ش��عرھم طلب��ا للتحس��ینھم��ا الش��عراء توافر

 كم�ال أب�و دی�بالناق�د ف ,المتناس�قومن ثم فاإلیقاع یحقق االلتزام ب�إجراء الك�الم  ,الفوضى

بوج�ود حرك�ة داخلی�ة ذات حیوی�ة  يالفاعلی�ة الت�ي تنتق�ل إل�ى المتلق� "یرى أن اإلیق�اع ھ�و 

متناسبة تمنح التتابع الحركي وحدة نغمیة عمیقة عن طریق إضفاء خص�ائص معین�ة عل�ى 

ا التعری��ف نستش��ف أن اإلیق��اع عب��ارة ع��ن حرك��ة ذم��ن ھ��, )3( "ناص��ر الكتل��ة الحركی��ة ع

إضفاء خص�ائص مع , لھاوھذه الحركة ھي التي توحد النغمة وتمنح تتابعا حركیا , داخلیة

  .معینة لإلیقاع

  

  

واإلیق��اع ال یتش��كل م��ن خ��الل التفع��یالت العروض��یة فحس��ب بق��در م��ا یتش��كل م��ن 

ھذه الوحدات الصوتیة متماثلة ومك�ررة یح�دث تماثلھ�ا اإلیق�اع  " الل الوحدات الصغیرةخ

؛ أي أن اإلیق��اع ل��یس مج��رد تك��رارا للتفع��یالت ف��ذلك ربم��ا یخ��تص ب��ھ )4( "ف��ي القص��یدة 

وإنما ھو تكرار الوحدات الصوتیة بصفة متوالیة مم�ا ینس�ج تش�كیال موس�یقیا , أكثر الوزن

عب�ر توحی�د  في القصیدة الواح�دة متماثال یكونھذا التشكیل , یمیز كل قصیدة عن األخرى

ین ف�ي وح�دة  النغم�ة الت�ي تتك�رر عل�ى نح�و مع� "ھ�و اإلیق�اع من ث�م نس�تنتج أن و ,النغمة

ف�ي أبی�ات  )...(توالي الحركات والسكنات على نح�و من�تظم : الكالم أو البیت الشعري أي

                                                 
  .122: ص, منھاج البلغاء وسراج األدباء: حازم القرطاجني )1(
  .144: ص, الصناعتین: أبو ھالل العسكري )2(
  .230: ص, 1981, 2ط, لبنان -بیروت , دار المالیین, في البنیة اإلیقاعیة للشعر العربي: كمال أبو دیب )3(

دار الوف�ا ل�دنیا الطباع�ة , )نحو نس�ق منھج�ي لدراس�ة ال�نص الش�عري(الصوت والمعنى : مراد عبد الرحمن مبروك )4(
  .275: ص, 2002, 1ط, مصر, والنشر
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عوریة ل�دى الش�اعر لش�وھذا التساوي في الس�كنات والحرك�ات م�ع الحال�ة ا, )1( "القصیدة 

ص�میمھ لتھ�ز  اإلیقاع الذي ینفذ إلى الس�امع وف�ق توقیع�ات نفس�یة تنف�ذ إل�ى ینشئھو الذي 

  .أعماقھ في ھدوء ورفق

وھ��ذا النظ��ام أت��اح إمكانی��ات  -الش��عر الح��ر  -وق��د ارت��بط اإلیق��اع بنظ��ام التفعیل��ة 

ت م��ن الف��رح النفس��ي كح��اال واس��عة الس��تخدام اإلیق��اع وك��ل تش��كیالتھ المعب��رة ع��ن الج��و

وحاالت نفسیة أخرى معقدة باختیار ع�دد التفع�یالت ورب�ط بعض�ھا ب�بعض وف�ق  ,والحزن

إض�افة إل�ى ذل�ك , )2( درات الشاعر في الصیاغة والتعبی�رنظام تحدده التجربة الشعریة وق

الت��ي وظفھ��ا الش��اعر العرب��ي المعاص��ر ف��ي س��عیھ ال��دائم إل��ى "  یعتب��ر م��ن أب��رز التقنی��ات

وبذلك أص�بح اإلیق�اع ھ�و أس�اس , )3(" من الدرامیة على مستوى التعبیر  تحقیق أكبر قدر

تش���كیل القص���یدة الموس���یقي ال���ذي یخض���ع خض���وعا مباش���را لحال���ة الش���اعر النفس���یة أو 

كلم�ا , وكان�ت قدرت�ھ أكب�ر, كث�ر غن�ى وأعم�قأر عحیث كلما كانت تجربة الشا, عوریةالش

  .المالئم لتلك الحالة دما اإلیقاعأمكنھ أن یعبر عن تقلبات النفس مستخ

كونھ�ا , لم�ةحی�ث أن المص�در الع�اطفي لإلیق�اع أساس�ھ الك م�ةویرتبط اإلیق�اع بالكل

الكلم�ة  وظیف�ةومن أج�ل ذل�ك تك�ون , نثیر الذي تحدثھ في أذواق المتلقیتعبر عن قیمة التأ

 ,ف�ي المتلق�ي وقیة تمتع الحواس وتثیر االنفع�الحداث استجابة ذإ ھيفي مدلولھا اإلیقاعي 

رات ییس�تخدم الكلم�ات لیخل�ق ت��أث "حی�ث أن الش�اعر وھ�ذا م�رتبط  بتط�ور طبیع�ة الش�عر 

 "ومن ھنا یكون اإلیقاع ھو القرار األساسي لوحدة الشكل والمض�مون , موسیقیة ودرامیة

)4(.  

    :رـالوزن في الشع -2

                                                 
  .171: ص, صرفي نقد الشعر العربي المعا: رمضان الصباغ )1(
  .171 - 170: ص, المرجع نفسھ )2(
: ص, 2001, المغ�رب -ال�دار البیض�اء , أفریقیا الش�رق, حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر: حسن الغرفي )3(

59.  
  
  
: ص, 1985, مص��ر -اإلس��كندریة , منش��أة المع��ارف, )ق��راءة ف��ي الش��عر العرب��ي الح��دیث(لغ��ة الش��عر : رج�اء عی��د )4(

148.  
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, وزنت فالنا ووزن�ت لف�الن ": ویقال, زن لغة بمعنى تقدیر الشيءورد تعریف الو

, م�ا بن�ت علی�ھ أش�عارھا واح�د وزن :وأوزان العرب, والمیزان المقدار ,ھذا یزن درھماو

  .)1( "وقد وزن الشعر وزنا فاتزن 

رة أش�مل یقترن اإلیقاع باستمرار بمصطلح الوزن على الرغم من أن اإلیق�اع ظ�اھ

تعاق�ب الحرك�ة والس�كون نح�و  "والوزن الشعري یتمثل في  ,وأعمر من الوزن في الشعر

وتعاقب الحركة والسكون یشكل األسباب واألوتاد التي تتش�كل منھ�ا التفاعی�ل الت�ي . نتظمم

  . )2( "تكون البیت الشعري 

وال��وزن ال یمك��ن االس��تغناء عن��ھ ف��ي الش��عر وذل��ك م��ا ذھ��ب إلی��ھ أغل��ب النق��اد    

ال�وزن أعظ�م أرك�ان ح�د الش�عر وأواله ب�ھ  " اب�ن رش�یقحی�ث یق�ول , القدامى والمح�دثین

 ھ��و یربط��ھ بالقافی��ةف, )3( "ة وھ��و یش��تمل عل��ى القافی��ة وجال��ب لھ��ا ض��رورة خصوص��ی

والوزن یعني تكرار المق�اطع الص�وتیة بطریق�ة كمی�ة أو نبری�ة عل�ى  ,ویجعلھما متالزمین

أن تك��ون المق��ادیر المقف��اة  ال��وزن ": ح��ازم القرط��اجنيوم��ن ث��م یق��ول , نس��ق زمن��ي مع��ین

وال�وزن  ,)4( "عدد الحركات والس�كنات والترتی�ب تتساوى في أزمنة متساویة التفاقھا في 

  .     فكل بحر وزن شعري عشر المعروفة عند القدماء ھو البحور الستة

بمثاب��ة تس��اوي زمن��ي  " ن فی��ذھبون إل��ى الق��ول ب��أن ال��وزن ھ��وثوأم��ا النق��اد المح��د

ھذا التساوي الزمني ھو عبارة عن صورة م�ن ص�ور التناس�ب ال�ذي یثی�ر البھج�ة  ,للنطق

لت�ي تتك�رر بص�فة وھ�ذا التس�اوي الزمن�ي للنط�ق یتمث�ل ف�ي التفع�یالت ا ,)5( "النفوس  في

موس�یقیة فالش�عر ف�ي ص�یاغتھ یتك�ون م�ن ع�دة تفع�یالت تمث�ل وح�دات  ,ثابتة في المق�اطع

ن یح�دثان عن�دما ایؤدي إلى التناسب والتواف�ق الل�ذإذا  الوزنف, تكسب القصیدة نغما مؤثرا

لش�عر ا انتظاما خاصا تبعا لتعاقب الحركة والسكون حی�ث یص�بح لتنتظم الكلمات فیما بینھ

  . وزنھ المتمیز وإیقاعھ الخاص

                                                 
  .437 - 436: ص, مادة وزن, 6مج, لسان العرب: ابن منظور )1(
  .177: ص, في نقد الشعر العربي المعاصر: رمضان الصباغ )2(
  .134: ص, 1ج, العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده: ابن رشیق )3(
  .263: ص, منھاج البلغاء وسراج األدباء: حازم القرطاجني )4(
  .170: ص, شعر العربي المعاصرفي نقد ال: رمضان الصباغ )5(
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فالشاعر قام بتحطیم الوح�دة العروض�یة واس�تطاع أن , أما بالنسبة للشعر المعاصر

لكن�ھ رغ�م ذل�ك بق�ي محتفظ�ا , یتحرك نفسیا وموس�یقیا وف�ق الحرك�ة الت�ي تم�وج بھ�ا نفس�ھ

س�واء ط�ال أم قص�ر فھ�و , تكرار التفعیالت في السطر الشعريبخاصیة الوزن من خالل 

  .)1( للتنسیق الجزئي للحركات والسكناتمازال خاضعا 

فالش�اعر , أما عدد التفعیالت في كل س�طر فغی�ر مح�دد وغی�ر خاض�ع لنظ�ام ثاب�ت

ج�ات الموس�یقیة الت�ي ات والتموعال�دف" تن�وع  ھو الذي یستطیع تحدیده وذل�ك حس�ب وحده

الوزن ف�, )2( "في نموھا وتطورھ�ا خ�الل القص�یدة , معینة في حالة الشاعر فستموج بھا ن

ف��ي القص��یدة العربی��ة ل��ھ خص��ائص فنی��ة وجمالی��ة ھ��ي م��ن ص��میم بنی��ة ال��نص تتمث��ل ھ��ذه 

  .الخصائص في الموسیقى التي تمنح النص إیقاعا

ب�البحور الش�عریة س�أبدأ  ن�ور ال�دین دروی�شولدراسة التشكل الموسیقي ف�ي ش�عر 

  .استخدمھا في دواوینھ الثالثةي الت

  :البحور الشعریة  -

یمزج في دواوینھ ما بین الشعر الحر والشعر  درویشنور الدین  الشاعر نلحظ أن        

 "و "مس��افات  "أم��ا ف��ي دی��واني  ,"الس��فر الش��اق  "خاص��ة ف��ي ال��دیوان األول , العم��ودي

 ,وأغلبھا من الشعر الح�ر ذج التقلیديصائد قلیلة على النموفقد نظم فیھا ق "البدرة واللھب 

تجربت��ھ الش��عریة وحاالت��ھ  یراھ��ا ت��تالءم م��ع ص��ص لك��ل ن��وع مجموع��ة م��ن البح��ورخو

  .النفسیة

قصائده عل�ى األوزان الخلیلی�ة المعروف�ة ف�ي قص�ائده  نور الدین درویشلقد نظم  

وفیم�ا یل�ي  ,في قصائده الحرة التي لم یخرج فیھا ع�ن أوزان البح�ور الص�افیة أو ةالعمودی

  :  درویشفي شعر  ةجدول فیھ نسب ورود القصائد العمودیة والقصائد الحر

, إحص��اء لمختل��ف البح��ور الش��عریة الت��ي تك��ررت ف��ي ال��دواوین الش��عریة الثالث��ة 

  :ورصد نسبة تردد كل بحر شعري 
                                                 

دار المعرف�ة الجامعی�ة للطب�ع والنش�ر , )مقومات�ھ الفنی�ة وطاقات�ھ األدبی�ة(لغة الشعر العربي الح�دیث : السعید الورقي )1(
  .155: ص, 2002, 1ط, والتوزیع

  .180: ص, في نقد الشعر العربي المعاصر: رمضان الصباغ )2(
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  الدواوین

  البحور

عدد القصائد 

  1في الدیوان

عدد القصائد 

  2في الدیوان

عدد القصائد 

  النسبة  المجموع  3لدیوانفي ا

  29.26  12  2  5  5  الكامل

  21.95  9  0  2  7  البسیط

  19.51  8  1  4  3  المتقارب

  14.63  6  2  2  2  المتدارك

  4.87  2  1  ـ  1  الرمل

  4.87  2  2  ـ  ـ  المدید

  4.87  2  2  -  -  الرجز

  

نالحظ من خالل ھ�ذا الج�دول اإلحص�ائي تعام�ل الش�اعر م�ع س�بعة بح�ور ش�عریة 

 )12( اثنت�ا عش�رة البحر الكام�ل حی�ث یأخ�ذ أكب�ر ت�ردد ف�ي مجم�وع القص�ائدعلیھا  یطرس

, قص���ائد ح���رةالوتت���راوح ھ���ذه النس���بة ب���ین  ,%) 26.29(ب تھ تق���در بنس���وج���اءت , م���رة

ائد أم��ا ف��ي المرتب��ة الثانی��ة فنج��د ت��ردد بح��ر البس��یط خاص��ة ف��ي القص��, قص��ائد عمودی��ةالو

 ب��ة الثالث��ة یحتلھ��ا بح��ر المتق��ارب بنس��بةالمرتو ,%) 21.95(ح��والي تق��در العمودی�ة بنس��بة 

ومتق��ارب حی��ث ال یتع��دى  لأم��ا بقی��ة البح��ور األخ��رى فنج��د تكرارھ��ا قلی�� ,%) 19.51(

  . المرتین

عتب��اره م��ن إبلیك��ون رائ��دا ف��ي أعمال��ھ الش��عریة لق��د اخت��ار الش��اعر البح��ر الكام��ل 

:  ث م��راتاح��دة ھ��ي متف��اعلن مك��ررة ث��الوال��ذي یق��وم عل��ى تفعیل��ة و, البح��ور الص��افیة

   .متفاعلن متفاعلن متفاعلن

وركب�ھ غالبی�ة , والبحر الكام�ل ق�د اس�تأثر ب�ھ دی�وان الش�عر العرب�ي بنص�یب واف�ر

, ولیون�ة ف�ي االس�تخدام الشعراء لما فیھ من قدرة تقنیة عالیة تصلح لكاف�ة أغ�راض الش�عر
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الت�ام من�ھ ألنھ أكثر الشعر حرك�ات الش�تمال البی�ت , لكمالھ في الحركات" وسمي بالكامل 

  .)1(" ولیس في البحور ما ھو كذلك , على ثالثین حركة

بل�غ أوالتحكم فیھ�ا وبالت�الي نقلھ�ا ف�ي بالقدرة على ضبط المعاني ھذا البحر ویتمیز 

ب�ل  "مع اإلش�ارة إل�ى أن ھ�ذه الق�درات ال یوفرھ�ا البح�ر وح�ده , صورھا وأعظم دالالتھا

مھ�ارة خاص�ة ف�ي تطوی�ع البح�ور لطبیع�ة ھي كذلك متوقفة على قدرة الشاعر الذي یبرز 

  .)2( "مضامینھ 

وال��وزن الكام��ل ص��ورة م��ن الص��ور الت��ي مارس��ھا الش��اعر ف��ي ش��عره وھ��و یب��ث 

اس�ب بش��كل متناس�ق م��ع ویس�وق لواعج��ھ بم�ا یحمل�ھ م��ن إیق�اع ش��عري ولغ�وي یتن, حنین�ھ

 وھ�ذه بع�ض األمثل�ة عل�ى ھ�ذا البح�ر م�ن قص�ائد مختلف�ة م�ن ال�دواوین ,مضمون قصائده

   : "طفل المدینة  "في قصیدة  نور الدین درویشحیث یقول , الثالثة

  حاول وحاول أن تراني               

  أن تقربني إلیك               

  وأن تساعدني علیك                

  فأنت وحدك تستطیع حمایتي               

  حاول أیا طفل المدینة               

   )3( الولد الذي أحببتأیھا                

ف�ي س�بیل حمای�ة مدینت�ھ وإع�الء كلم��ة معانات��ھ ف�ي ھ�ذا المقط�ع یعب�ر الش�اعر ع�ن 

فالش���اعر ال یجی���د س���وى ق���ول الش���عر ال���ذي یعم���ل عل���ى اس���تفزاز الن���اس , الح���ق عالی���ا

ح�اول ( ي یعیشونھ وھ�ذا م�ا عب�ر عن�ھ بقول�ھوتحریضھم على النھوض وتغییر واقعھم الذ

, عدد التفعیالت في السطر الش�عري وقد تغیر, )وتمنحني الضیاء, يترانوأن , أن تحمیني

حر الكامل نغما حزینا وھذا ما یتناسب أكثر مع شعور الحزن الذي یالزمھ فأكسب إیقاع ب

                                                 
دار الوف�ا ل�دنیا , فت�وح خلی�ل: تحقی�ق, الكافیة الشافیة في علمي الع�روض والقافی�ةشرح : أبو العرفان محمد بن علي )1(

  .177: ص, 2000, 1ط, مصر -اإلسكندریة , الطباعة والنشر والتوزیع
, 1994, 2ط, مص�ر -اإلسكندریة , دار المعرفة الجامعیة, المؤثرات اإلیقاعیة في لغة الشعر: ممدوح عبد الرحمان )2(

  .110: ص
  .37 - 36: ص, البذرة واللھب: ر الدین درویشنو )3(
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موس��یقى الش��عر أو األوزان الت��ي ف "ال��ذي ك��ان لنغمات��ھ ت��أثیر كبی��ر عل��ى المعن��ى وھادئ��ا 

الكلمات من أن یؤثر بعضھا في ال�بعض عل�ى  ھي الوسیلة التي تمكنمنھا القصیدة یصنع 

وھذا الحزن الذي خیم على الشاعر كان س�ببھ األوض�اع المتردی�ة  ,)1( "أكبر نطاق ممكن 

فھ�م حاص�روه م�ن , لكنھم لم یتركوه یحقق م�ا یرغ�ب فی�ھفي مدینتھ التي حاول مساعدتھا 

لج��أ إل��ى الم��دن م��ن مدینت��ھ یفص��ار طری��دا , ك��ل جھ��ة واتھم��وه بالتخری��ب والقت��ل والح��رق

وق��د وف��ر بح��ر الكام��ل للش��اعر اإلیق��اع المناس��ب لحالت��ھ م��ن خ��الل تش��كیالتھ  ,األخ��رى

ت��ھ لینف�ي ع��ن نفس��ھ تھمھ��م ل��ھ ل�ذلك ال ب��د ل��ھ أن یج��د براء ,المتنوع�ة ف��ي الس��طر الش��عري

  : فیقول

                       

  وعلیك أن تجد البراءة في النشید               

  علیك أن تلغي الفواصل والھوامش               

  بین من قالوا ومن قتلوا               

   )2(ومن سكنوا اللحود                

إال أن المدین��ة تش��جعھ , لك��ن ھ��ذا الطف��ل ال یج��د براءت��ھ فیق��رر االنس��حاب والس��فر

وم�ع أن�ات ھ�ذا  ,ورالزھب�المدین�ة ب�النور والح�دائق  ئى العودة ومواص�لة المس�یر لتمتل�عل

كلم��ة الح��ق وال��دفاع ع��ن  لمعان��اة الش��عراء ف��ي س��بیل إع��الء اعتب��ر نموذج��ی ال��ذيالطف��ل 

   .المظلومین

ھ�ذه  "عی�ون أم�ي  "كذلك من القصائد التي نسجت على إیقاع بحر الكامل قص�یدة 

د األحاس�یس اإلنس�انیة ب�ین األم وتجس, القصیدة الممیزة التي تحمل طابع الملحمة الدرامیة

 ئیعلمھ��م الق��یم النبیل��ة والمب��ادو, الت��ي تتح��ول إل��ى وط��ن یحتض��ن أبن��اءه ھ��ذه األم, بنھ��اوا

 شده إلى سبیل الخالصوقد تكون ھذه األم السراج المنیر الذي یضيء دربھ ویر, الفاضلة

  : درویش نور الدینحیث یقول 

  ومازالت تطاردني السھام               
                                                 

  .170: ص, 1972, 2ط, لبنان –بیروت , دار النھضة للطباعة والنشر, في النقد األدبي: عبد العزیز عتیق )1(
  .35: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )2(



 قيـلتشكيل املوسيا                   ث                                                    ـل الثالـالفص

 

 164

  يھي ماتزال كسالف األیام ترقب عودت               

  وترتب األشیاء وفق سعادتي                

  وتعد لي أحلى الطعام               

  ...وأنا أحبك                

   )1(كیف أفصح عن ھواي وصدري المفتوح أبكم                

ھ�ذه المش�اعر النبیل�ة الت�ي  ,م�ھألإن أجمل المشاعر التي یحملھا اإلنسان ھ�ي حب�ھ 

بنائھ�ا م�ن أج�ل أاألم لم�ا تفعل�ھ ھ�ي اس�تجابة ص�دق العاطف�ة تتس�م بو ال�ذات تنبع من عم�ق

وق�د تك��ون , والش�اعر یجس��د ھن�ا ص��ورة أم�ھ الت�ي فق��دھا ,والتض�حیات م�ن أج��ل س�عادتھم

, أفراحھ وأحزانھرسم لھ طریقھ ویرافقھ في مسیرة ذلك القبس النوراني الذي ی والدتھ تلك

لك��ن  ,یقھ��ا ونی��ل مبتغ��اه ف��ي ھ��ذه الحی��اةقتحنح��و وینس��ج ل��ھ أحالم��ھ وأھداف��ھ ویدفع��ھ ق��دما 

یص�بح وتختلط المفاھیم و, عندما تغیب ھذه األم وتتوارى عن األنظار فإن كل شيء یتغیر

  : الشاعر وحیدا تائھا في دربھ

  من الفقید یا جموع ؟               

  ؟... ھل تلك أمي                

  ,آه یا وجع الحقیقة               

  كلھم ذھبوا وعادوا في المساء               

   )2(إالك یا أمي ذھبت بال رجوع                

للش�اعر والت�ي یری�د أن ینقلھ�ا لن�ا ألن ك�ل س�طر  النفس�یةوھذا التعبیر یعود للحال�ة 

من أسطر القصیدة ھو تركیبة موسیقیة للكالم ال ترتبط بشكل محدد للبی�ت الش�عري وب�أي 

ل�ذلك غلب�ت األس�طر , تبط ھذه األسطر بم�دى ارتی�اح الش�اعروإنما تر شكل خارجي ثابت

وك��أن الش��اعر , المتوس��طة ألنھ��ا تتناس��ب م��ع طبیع��ة التجرب��ة الش��عریة ف��ي ھ��ذه القص��یدة

یمشي بحركیة متماثلة في تعاملھ مع اإلیقاع مثل ما تتطلبھ حالة الحزن م�ن ھ�دوء بع�د أن 

ویض الحاض�ر المح�زن بت�داعي وھن�ا نح�س ب�ذلك األل�م ف�ي تع�, فقد أغلى شيء عن�ده أم�ھ
                                                 

  .75 - 74: ص, مسافات: نور الدین درویش )1(
  .81 - 80: ص, مسافات: نور الدین درویش )2(
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ومع ذلك فقد بقی�ت القص�یدة المعاص�رة محتفظ�ة بآلی�ات الش�عر المألوف�ة ك�الوزن  الماضي

الفوضى اإلیقاعیة الجمیلة بدل االلت�زام بص�رامة األوزان " والقافیة مع إحداث في الغالب 

الفض�ائي والتفعیالت ولجأت باإلضافة إلى ذلك كلھ إلى اس�تغالل أقص�ى لجمالی�ة التش�كیل 

 وقد زاد البحر الكام�ل ف�ي ھ�ذه المقطوع�ة إیقاع�ا موس�یقیا م�ؤثرا ی�تالءم م�ع الحال�ة ,)1(" 

یعتم��د عل��ى التك��رار والتوق��ع ف��إن  اإلیق��اعف��الوزن أو  ,النفس��یة الت��ي ك��ان یعیش��ھا الش��اعر

ع�ادة و. یح�دث تنبع من توقعنا س�واء ك�ان م�ا نتوق�ع حدوث�ھ یح�دث بالفع�ل أو ال "آثارھما 

  .)2( " ا التوقع ال شعوریایكون ھذ

, أما البحر الثاني ھو بحر البسیط الذي استخدمھ الشاعر بكثرة بع�د البح�ر الكام�ل 

" ع�دا قص�یدتي  م�افي دواوینھ الثالثة د العمودیة على جل القصائاستعمالھ وكان مقتصرا 

ون م�ن وھو من البح�ور المركب�ة ال�ذي یتك�, في دیوان البذرة واللھب" حالتان " و" براءة 

  .مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن:  تفعیلتین متتابعتین

أو النبس�اط  ,وسمي ھذا البحر بالبسیط النبساط األسباب في أول أجزائ�ھ الس�باعیة

, وامت��داد ال��نفس, بالرق��ة والعذوب��ة "یتمی��ز  ھ��وو, )3(الحرك��ات ف��ي عروض��ھ وض��ربھ 

م��ن البح��ور الم��أثورة  یع��دو ,)4( "والق��درة عل��ى اس��تیعاب ال��دالالت واحتض��ان الم��دلوالت 

    .عند الشعراء القدامى

یبدأ الشاعر فیھ ص�عودا وھ�و یبن�ي م�ن الوح�دات الص�وتیة الس�بع ترنیمت�ھ األول�ى 

وھك��ذا ب��ین الص��عود والن��زول یت��رجم الش��اعر , ن��راه یھ��بط قل��یال نح��و وحدت��ھ الخماس��یة

یة وموض��وعھ ویق��دم لن��ا م��ن خاللھ��ا مادت��ھ الش��عر, عب��ر ھ��ذه الرحل��ة الوزنی��ة, أحاسیس��ھ

وم�ن األمثل�ة  ,)5( "ورؤیتھ الفنیة لشتى ضروب النسج الجمالي وھو یركب الوزن البسیط 

  : "اللیل یكبر  "على ھذا البحر قصیدة 

  العازفون تلت أوتارھم حسدا          والسامعون بكأس مرعب سكروا 
                                                 

  .12: ص, القراءة وتولید الداللة: حمید لحمداني )1(
  .170: ص, في النقد األدبي: عبد العزیز عتیق )2(
  .162: ص, شرح الكافیة الشافیة في علمي العروض والقافیة: أبو العرفان محمد بن علي )3(
, األردن -عم�ان , فاء للنش�ر والتوزی�عدار ص�, المق�اطع الص�وتیة وموس�یقى الش�عر العرب�ي: عبد القادر عبد الجلی�ل )4(

  .164: ص, 1998, 1ط
  .164: ص, المرجع نفسھ )5(
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  یشتد بي غضبي المألوف اعتصر   عذبني          اللیل یكبر أحالمي ت 

  دع األفكار تختمر: صوت یقول    یران یدفعني صوت ویمنعني      ح 

   )1(لوال التنفس باألشعار أنفجر  وكیف أسكت یا جرحا یمزقني        

یظھ��ر تأثیرھ��ا ال و, ش��عرا اجھ��اخرإ إال بع��د الموس��یقیةاألوزان  طبیع��ةتتجل��ى ال  

ث�م تأخ��ذ أبعادھ�ا الفنی��ة  ,م�ن خ��الل توح�دھا م��ع التجرب�ة الش��عریةإال وفاعلیتھ�ا الموس��یقیة 

التي تتف�ق وحال�ة  تكون لكل قصیدة نغمتھا الخاصةف ,ودالالتھا الجمالیة في سیاق القصیدة

فعالی�ة موس�یقیة  نور ال�دین دروی�شقصیدة  وزن البسیطقد منح من ثم فو ,الشاعر النفسیة

ال�نفس عمق أسرار  وذلك ألن اإلیقاع یعتبر تعبیرا عن طبیعة النص الشعريمنسجمة مع 

 عب�رتجسد إحساسھ وتھذه األبیات ف ,حدثوفق التجربة التي یخوضھا الشاعر المرتبطة بال

ھ��ل  ,وال یج��د اإلجاب��ة تجاذب��ھ األس��ئلةوھ��و یع��یش ف��ي حی��رة وقل��ق ت, ع��ن معانات��ھ وألم��ھ

ع��ن نفس��ھ  معب��را ی��تكلم مأ ؟ أن ش��یئا ل��م یح��دث أمام��ھ ویتغاض��ى ع��ن األم��ورك��یس��كت و

یع��اني الض��جر وحت��ى أحالم��ھ , وآھات��ھ تزی��د م��ن حزن��ھ وس��أمھ فاللی��ل یط��ول ؟ عذابات��ھو

غتال كل عواطفھ وأحاسیس�ھ ایروح عن نفسھ لكن اللیل أسكتھ و أنإلى فھو یحتاج , تعذبھ

 عل��ىولق��د س��اعده بح��ر البس��یط  ,بین��ھ وب��ین قلب��ھ ال��ذي یس��تعجل الح��بوھ��و ف��ي ص��راع 

ك�ذلك  ,بس�یطة م�ع ط�ول بح�ر الالتنفیس عن خوالجھ وآالمھ النفسیة فتماشت تنھیداتھ اللیلی�

  : ویقول فیھا "من عمق اللھب  "نسج الشاعر على إیقاعات بحر البسیط قصیدة 

  كي أستریح قلیال اطفئي لھبيمن لھب الدنیا ومن لھبي         فررت 

  أرجوك ال تستنطقي تعبي, تعبتأبحث عن قلب یدثرني             أتیت 

  ال تسألي القلب عن شعر وعن أدب   جعبتي احترقت    , ال تسألیني رجاء

   )2(لكان للنار ما یغني عن الحطب لو أنا أحصیتھا عددا            قصائدي

ویعبر عن ذلك وكل ما یضایقھ وأحزانھ فیھا الشاعر عن ھروبھ من آالمھ  یتحدث

باللھی�ب ف�ي ص�دره وكأن�ھ  حالت�ھ النفس�یة المظطرب�ة ف�یحسعلى ل التي تد )اللھب(بلفظة 
                                                 

  .37: ص, السفر الشاق: نور الدین درویش )1(
  
  .37: ص, مسافات: نور الدین درویش )2(
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, )ك�ي أس�تریح( ومن أجل أن یطف�ئ ذل�ك اللھ�ب یحت�اج لقلی�ل م�ن الراح�ة, شعلت فیھأ نار

وأن یبتعد عن كل ما یزعجھ ولو لفترة لیقرر ما یرید فعلھ بعد ذلك لكن�ھ ف�ي ھ�ذه اللحظ�ة 

ال یفكر في مشاكلھ فق�ط وكیفی�ة حلھ�ا وإنم�ا تتعب�ھ أكث�ر مش�اكل ھو و ,ال یفكر إال باالبتعاد

وق��د , نظ��را إلحساس��ھ المرھ��ف وت��أثیر الجان��ب الع��اطفي فی��ھ أكث��ر اآلخ��رین وتألم��ھ كثی��را

یری�د  ,ة بالوطن نظرا لتط�ور األح�داث فی�ھتكون القضیة التي تشغل بالھ وتفكیره لھا عالق

والش�اعر  ,عن�دما ی�راه ویزی�ل عن�ھ تعب�ھویغم�ره بحنان�ھ إل�ى أحض�ان قل�ب ی�دثره أن یلجا 

وال یری�د ألح�د , لذي أوصلھ إلى ھذه الحالةبسبب نفسیتھ المحطمة ال یرید من یسألھ عن ا

إما أنھ ال یرید ألحد أن یعرفھ�ا ویفض�ل أن تبق�ى ف�ي ص�دره ؟ أو أن�ھ , أن یفتح لھ جراحھ

لق�د  ,ینتقل إلیھم لھیب نارھا المحرقة خوفا علیھم من أنال یرید أن یشغل الذین حولھا بھا 

, النفس��ي ال��ذي یع��اني من��ھم��ن الض��غط بھم��ا ك��ان یتخ��ذ م��ن الش��عر واألدب وس��یلة لیخف��ف 

لك��ن آالم��ھ أص��بحت أكب��ر م��ن أن یعب��ر عنھ��ا , یق��ول م��ا ال یس��تطیع الب��وح ب��ھ لآلخ��رینو

بلھی��ب ن��ار  تت��رقألن جعبت��ھ اح ول��م یع��د یس��تطیع ق��ول المزی��د منھ��ا, والكلم��ات باألش��عار

لكن�ھ  لشعر ویرفع بھ صوتھ عالی�ا وین�اديظل یقول افقد  ,التي انتقلت إلى أشعاره, هصدر

لیس�تریح قل�یال م�ن ن�ار عر في بعض اللحظ�ات بض�رورة الس�كینة والع�ودة إل�ى الھ�دوء یش

وھذه المع�اني , یتأمل في كل األمور التي مرت بھولیعیش مع من حولھ و, أشعاره الملھبة

م ح�ر البس�یط ال�ذي یتمی�ز بالثق�ل ف�الءالتي یدور حولھا المقطع جاءت مندمج�ة م�ع إیق�اع ب

وألن��ھ واح��د م��ن , ص��یدة فأض��فى علیھ��ا ش��یئا م��ن مالمح��ھالج��و الح��زین ال��ذي غط��ى الق

بنائی�ا ف��ي البنی��ة غامض�ا ال یتمی��ز بذات�ھ وإنم��ا ین��دمج " مكون�ات ال��نص الداللی�ة فق��د ص��ار 

   .)1(" النصیة الكبرى حامال نصیبھ من داللتھا 

  : ةـالقافی -3

عنص�را لقد نالت القافیة اھتماما كبیرا من طرف النقاد والشعراء باعتبارھ�ا تش�كل 

وم�ن أھ��م العناص��ر ف��ي بن�اء ال��نص الش��عري وتحقی��ق التناس��ب , ثانی�ا ف��ي موس��یقى الش��عر

  .رجو في الشعرالم
                                                 

-02-22: ی�وم, hattp://www.rezar.com: موقع األنترنیت, اإلیقاع المنھجي لدراسة الشعر الحداثي: عادل بدر )1(
2007  .  



 قيـلتشكيل املوسيا                   ث                                                    ـل الثالـالفص

 

 168

إذا تب��ع ألنھ��ا تتب��ع م��ا , تب��ع األث��ر: ة تع��رف بأنھ��ا م��أخوذة م��ن قف��ا یقف��ووالقافی��ة لغ��

  .)1(وقافیة كل شيء آخره , بعدھا من البیت وینتظم بھا

 الف�ارابيلذلك فقد رب�ط , ة الوزن في الشعروالقافیة ھي استكمال ضروري لظاھر

وھ�و بھ�ذا , یك�ون الق�ول موزون�ا ذو فواص�ل أنواعتب�ر أن�ھ الب�د م�ن , بین القافیة والوزن

 ": أنالق�ول إل�ى  اب�ن رش�یق ی�ذھبو ,یفرق بین القافیة في الشعر وب�ین الس�جع ف�ي النث�ر

یك��ون ل��ھ وزن��ا وال یس��مى ش��عرا حت��ى , القافی��ة كش��ریكة لل��وزن ف��ي االختص��اص بالش��عر

  .لجانب منھا عن اآلخرال انفصام  ذات وحدةعنده لعملیة الشعریة فا ,)2( "وقافیة 

م�ن آخ��ر ح�رف ف��ي  ": یعرفھ��ا بأنھ�ا فالخلی�ل ؟ واختل�ف النق�اد ف��ي القافی�ة م�ا ھ��ي

وی�ذھب إل�ى , )3( "البیت إلى أول ساكن یلیھ من قبلھ مع حركة الحرف ال�ذي قب�ل الس�اكن 

القافی�ة ھ�ي م�ا ب�ین أق�رب متح�رك یلی�ھ  ": حیث یقول ازم القرطاجنيحالتعریف  امثل ھذ

إل�ى  خف�شاألویذھب , )4( "ساكن إلى منقطع القافیة وبین منتھى مسموعات البیت المقفى 

  . الروي بمرتبةآخر حیث یرى بأنھا آخر حرف في البیت الشعري أي  تعریف

ا لعالقتھ�ا العض�ویة باللغ�ة تعتبر القافیة من مظاھر البن�اء اإلیق�اعي ف�ي الش�عر تبع�

لھ�ذا تف�نن الش�عراء ف�ي  ,ت�وازن الص�وتيحیث تختزل أبل�غ س�مة للش�عر وھ�ي ال, الشعریة

التقلیدی�ة إل�ى أنظم��ة  تش�كیل القافی�ة الت�ي انتقل��ت م�ن النظ�ام الواح��د ف�ي ظ�ل قی�ود االلت��زام

لقی��ود ل��ة ب��أن تق��اوم تل��ك اط��ار یبیح��ھ الش��عر المعاص��ر م��ن حری��ة إبداعی��ة كفیمتع��ددة ف��ي إ

  . الملزمة

, ول��م تع��د القافی��ة ف��ي الدراس��ات الحدیث��ة بحث��ا مس��تقال كم��ا ف��ي الع��روض التقلی��دي

واعتبرت عنصرا مھما من عناصر بناء النص الشعري المعاص�ر ل�ذلك اختلف�ت وظائفھ�ا 

م�د فی�ھ عل�ى وتعددت دالالتھا وعدت أحد المكونات الرئیسیة في النص الش�عري ال�ذي یعت

والقافی��ة كإح��دى ھ��ذه العناص��ر ف��ي ال��نص ھ��ي األخ��رى تتك��رر , ص��رتنوی��ع وتك��رار العنا

فل�م یع�د الش�اعر یلت��زم , ول�م تع�د موح��دة كم�ا ف�ي القص�یدة العربی�ة القدیم��ة, وتتن�وع أیض�ا
                                                 

  .303 - 302: ص, قفا: مادة, 5مج, لسان العرب: ابن منظور )1(
  .151: ص, 1ج, العمدة في محاسن الشعر وأدبھ: ابن رشیق )2(
  .151: ص, المرجع نفسھ )3(
  .275: ص, منھاج البلغاء وسراج األدباء: حازم القرطاجني )4(
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م�ن التقفی�ة  انوع� "لج�أ إل�ى اس�تخدام ب�ل , بالقاقیة الموحدة من بدایة القصیدة حت�ى نھایتھ�ا

, وف��ي نھای��ة الوقف��ة النفس��یة الكامل��ة, ريج��اء ف��ي نھای��ة الس��طر الش��ع ينس��یق موس��یقلت

   .)1( "وأجزائھا في القصیدة التي تعتمد الدورات النغمیة والموجات الشعریة 

أص�بحت , وبما أن القافیة لم تعد من المعاییر الخارجة عن نطاق النص الش�عري  

كغیرھ��ا م��ن الص��ور ال تظھ��ر وظیفتھ��ا الخاص��ة إال بعالقتھ��ا م��ع غیرھ��ا م��ن العناص��ر 

ت��رتبط أیض��ا بس��ابقتھا والحقتھ��ا متح��ررة م��ن التك��رار  "خ��رى خاص��ة ف��ي المعن��ى كم��ا األ

    .)2( "ارتباطا فیھ انسجام وتآلف دون اشتراك ملزم في الروي 

بم�ا ھ�ي ممارس�ة  "نھ ال مجال لقراءة القافی�ة إال ض�من الممارس�ة النص�یة إومنھ ف

فات الش�عریات م�ن ذات كاتب�ة إل�ى تفعل في بناء اختال, متعددة لھا صلة بذات كاتبة معینة

فالقافیة صارت ھي النھای�ة الت�ي تنتھ�ي عن�دھا الدفق�ة الش�عوریة ف�ي الس�طر , )3( "غیرھا 

   .وھي النھایة الوحیدة التي تعبر عن سكون النفس في ذلك المكان, الشعري

التي عم�ل عل�ى تنویعھ�ا ف�ي القص�یدة , تتبع قوافي الشاعر في قصائدهأقوم بسوف 

م��ا عم��ل عل��ى ك, ب��ین المترادف��ة والمت��واترة و المتدارك��ة والمتراكب��ة والمتكاوس��ة, الواح��دة

وھناك قصائد الت�زم الش�اعر فیھ�ا بن�وع واح�د م�ن القافی�ة وھ�ي  ,التنویع في حرف الروي

الت��ي ل��م یلت��زم فی��ھ , "حمام��ة الس��الم  "القص��ائد العمودی��ة إال قص��یدة واح��دة وھ��ي قص��یدة 

وم�ن  ,نت تتناوب بین حدیث األم وابنتھ�احسب المقاطع التي كا اوقام بتنویعھالقافیة بنفس 

   : " البذرة واللھب "نأخذ مقطع من قصیدة  (*)المترادفة القوافي 

  

  

  المسنون أيإال الذي طھرني من حم               

  ودارت الفصول والسنون               

  یا تلكموا السنون               
                                                 

  .210: ص, لغة الشعر العربي الحدیث: السعید الورقي )1(
  .118: ص, المؤثرات اإلیقاعیة في لغة الشعر: ممدوح عبد الرحمان )2(
  .143: ص, 2001, 3ط, المغرب, دار توبقال للنشر, 3ج, الشعر العربي الحدیث بنیاتھ وإبداالتھ: محمد بنیس )3(

  .)00(/تتكون من ساكنین متتالیین : القافیة المترادفة (*)
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  والدماء والسجونالدمع                

  وآلة المنون               

   )1( ودارت السنون               

كلھ�ا  (*) الت�ي ج�اءت مردوف�ة, المترادف�ةتكرار نفس القافیة في ھذا المقطع نالحظ 

وھ��ذا ال��ردف ال��ذي ین��تج عن��ھ م��د , )المن��ون, الس��جون, الس��نون, المس��نون(بح��رف ال��واو 

, م��د ص��وتھم��ا یخ��تلج ف��ي ص��دره م��ن خ��الل  الص��وت یس��اعد الش��اعر عل��ى إخ��راج ك��ل

عط��ى بنی��ة ال��نص نوع��ا م��ن الغنائی��ة الت��ي ت��ؤثر بإیقاعھ��ا أواعتم��اده عل��ى أص��وات الم��د 

 )الن�ون(ح�رف في كام�ل األبی�ات متم�ثال ف�ي أما الروي فجاء موحدا  ,المتناغم على األذن

ف�ي ھ�ذا  ث�الث م�رات )الس�نون(وقد تكررت لفظة , الذي یضفي نغما حزینا على القصیدة

 ىوعل�ى أن ال�زمن ال یبق�, حیث أراد الشاعر من خاللھا التأكید عل�ى ھ�ذه اللفظ�ة, المقطع

والض�عیف ق�د , على حالھ واألوضاع تتغیر فمن كان قویا سوف یأتیھ یوم ویص�بح ض�عیفا

م��ن كث��رة القت��ل عیون��ھ یأتی��ھ ی��وم ی��تخلص فی��ھ م��ن الظل��م ویرت��اح م��ن ال��دموع الت��ي تم��أل 

ال�ذي  )الن�ون(وھذا الوضع األلیم جسده أكث�ر اس�تعمال ح�رف ال�روي  ,والسجن والتعذیب

ومن ثم نج�د  ,ذر حزن الشاعر ومعاناتھ الداخلیةفھو یعبر عن تج, یدل على الحزن واأللم

التك�رار لھ�ذا ال�روي ال�ذي یع�ود إل�ى والتفاعل بین الحالة الشعوریة والنفسیة وبین اإلیقاع 

ونج��د تك��رر ھ��ذا الح��رف م��رتین ف��ي الكلم��ة  ,ری��اءالش��اعر بمعان��اة الض��عفاء األبإحس��اس 

ووقع��ت كلھ��ا عل��ى ص��یغة الجم��ع لت��دل عل��ى  )المن��ون, الس��نون, المس��نون(الواح��دة مث��ل 

م�ا ج�اء ف�ي  المترادف�ة أیض�اوم�ن الق�وافي  ,كثیف الدالل�ة وتعمی�ق المعن�ىالكثرة ومن ثم ت

  : "حفنة من تراب  "قصیدة 

  ,لم تكن جمرة واحتراقا               

  ,وال غیمة في السماء               

  لم تكن بذرة في العماء               

                                                 
  .56: ص ,البذرة واللھب: نور الدین درویش )1(

  .أو یاء, أو واو, ألف: ما یسبق حرف الروي من مد: الردف (*)
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  وال ذرة في الھواء               

  ...لم تكن                

  ,ثم كانت وكنت وباغتنا الماء               

   )1(فانتعشت تربتي في التراب                

ب�روي مختل�ف یتن�وع لك�ن  المترادفة ك�ذلك ستخدم الشاعر القافیةافي ھذا النموذج 

, )الم��اء, الھ��واء, العم��اء, الس��ماء(فالقافی��ة الت��ي ب��روي الھم��زة ھ��ي , اءب��الو الھم��زة: ب��ین

إض�افة إل�ى اس�تعمال الم�د ال�ذي تمث�ل ف�ي األل�ف  ,)الت�راب(بروي الباء ھ�ي القافیة التي و

لخ�الق وكی�ف یب�ث ف�ي لیطلق الشاعر العنان لصوتھ معبرا ع�ن إعجاب�ھ واندھاش�ھ بق�درة ا

مس�نون وینف�ي عن�ھ  إوأنھ ولد م�ن حم�, ألة خلق اإلنسانفالشاعر یتناول مس ,الجماد الحیاة

ذرة ف�ي الھ�واء ولم یخلق من الماء ولم یكن , أن یكون قد خلق من النار فھو لم یكن جمرة

الت��ي أح��دث تكرارھ��ا جرس��ا  )ل��م(ب ل��ذلك اس��تعمل الش��اعر النف��ي  ,إنم��ا خل��ق م��ن الط��ین

باإلضافة إلى القافیة الموحدة ووقع الھمزة التي یسبقھا الم�د ب�األلف , ممیزاعذبا وسیقیا مو

ال��ذي یجع��ل الص��وت یرتف��ع عالی��ا فینطل��ق م��ن أعم��اق الش��اعر ال��ذي یناس��ب ج��و حك��ي 

وم�ن القص�ائد الت�ي الت�زم فیھ�ا  ,لقص�یدة ھ�ي حكای�ة أص�ل خل�ق البش�ریةوھذه ا ,الحكایات

صدى الجائزة  "قصیدة  (*) وھي القافیة المتواترة كامل األبیاتالشاعر القافیة الموحدة في 

"                           :  

  ما نفع شعر إذا ما خانھ الشعر ما الفعل خالفھ         ما نفع قول إذا         

  وفي یدي قلم یغلي بھ الحبر           أمامي اآلن أشیاء تفسرھم           

  

  وهللا یعلم ما یخفیھ ذا الصدر بل ھي قنبلة          , ةوفي فمي كلم        

   )2(والشعر یرضى بما یرضى لي األمر  كت رغم الجرح قافیتي      لكن سأس        

                                                 
  .114 - 113: ص, مسافات: نور الدین درویش )1(

  .)0/0(/تتكون من متحرك واحد بین ساكنین : القافیة المتواترة (*)
  .35: ص, السفر الشاق: نور الدین درویش )2(

  .وي من فتحة أو ضمة أو كسرةالتي تشبع فیھا حركة الر: القافیة المطلقة (*)
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م�ع , المت�واترة (*)المطلق�ة جاءت قافیة ھذه القص�یدة وف�ق نم�ط واح�د وھ�و القافی�ة 

ة والت�ردد ل�ذي یتمی�ز ب�القوا )الراء(ثبات في حرف الروي عبر جمیع األبیات وھو حرف 

حرك��ة ال��روي  إش��باعوھ��ذا اإلط��الق ف��ي القافی��ة م��ن خ��الل , لم��ا فی��ھ م��ن حرك��ة س��ریعة

وس�یلة لنق�ل  اإلیق�اعبالضمة أعطى امتدادا لألبیات وأعطى للقافیة داللة أكثر حی�ث یجع�ل 

ة والقافی�ة الموح�دة تلع�ب دورا مھم�ا ف�ي تبلی�غ الحال�ة الش�عوری ,الرسالة وتوصیل المعن�ى

فرض�ھ  وكانت تتمیز بالنغم الرتیب الذي طغى على كامل القص�یدة م�ن خ�الل م�ا, للشاعر

بالشعر وفع�ل م�ا یخ�الف  االستھانةوھو ھنا یعاتب الشعراء على  ,االلتزام بالقافیة الواحدة

تدفع�ھ النخ�وة واألنف�ة ف�القیم , فشعره یفیض حرقة وحسرة ویغلي الدم ف�ي عروق�ھ, أقوالھم

واس�تعمال  القافی�ة المت�واترةوھذه الحسرة یجسدھا انعدام المد في , ة ذھبتالتي كانت سائد

نفس�ھ وإخ�راج م�ا یج�یش  ما یختلج فيمكن الشاعر من التنفیس عی وانعدام المد لم السكون

ح��رف  تك��رار س��ببھیف��ي ال��نغم  اتزای��دیض��في  ار القافی��ة الواح��دة ف��ي القص��یدةتك��رو ,بقلب��ھ

 ,والتفاعل معھ�ا ئإلى القار یجیش بصدر الشاعرزن الذي ى إلى انتقال ھذا الحفأد ,الراء

ف��ي كام��ل  أیض��ا (*)اس��تعمال القافی��ة المتراكب��ة  ن��ور ال��دین دروی��شورد ف��ي قص��ائد وق��د 

  " :صحوة حلم " مثل قصیدة  القصیدة

  یصغي إلى أحد من شدة األلماس عونا لم یعد أحد           ال تسأل الن

  فھل ستبحث في الموتى عن القیم       ھوى التمثال فوقھم , صرعىالقوم 

  نام الجمیع لماذا أنت لم تنم ال غیر الصدى وأنا       , ال غیر صوتك

  وھل سینفع بركان بال حمم بركان یحیط بھم         , لناسیستیقظ ا

  

  

   )1(فاثأر لنفسك أو من نفسك انتقم أنت اآلن متھم             , كلیلى انتماؤ

المتراكب�ة المطلق�ة القافی�ة ق�د اس�تخدم ف�ي ھ�ذا المقط�ع الش�عري نالحظ أن الشاعر 

 ,)ان�تقم, حم�م ,ت�نم, الق�یم, األلم( وجاءت بروي حرف المیم ,في نھایة كل بیتالتي تتجلى 
                                                 

  .)0///0(/تتكون من ثالث متحركات بین ساكنین : القافیة المتراكبة  (*)
  .59: ص, السفر الشاق: نور الدین درویش )1(
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اعر إث�ر غی�اب ال�روي بالكس�رة الت�ي الءم�ت انكس�ار نفس�یة الش�ح�رف وقد شبعت حركة 

م ویزی�د م��ن إیقاعی�ة األبی�ات فتط��رب وتك�رار القافی�ة یض��اعف ال�نغ ,الق�یم ون�وم الض��مائر

عاطفی��ة واالنفعالی��ة م��ن نتق��ل الش��حنة التاآلذان لس��ماعھا فیت��أثر المتلق��ي م��ن خ��الل ال��نغم ف

دونھ�ا الت�ي مب�ادئ والق�یم الت�ي ت�نظم الحی�اة وعل�ى ض�یاع ال الش�اعر یتأس�فو ,النص إلی�ھ

لم والشاعر  ,وماتت الضمائر شيء فقد ضاعت المبادئ ولم یبق ,فوضى یعیش الناس في

؟ ضاع األمل مع ذھ�اب  فھل الموتى یسمعون النداء, یجد لمن یوجھ نداءه وال أحد یسمعھ

إال ھ�و ی�رفض أن ینس�حب وسیواص�ل المس�یر وس�یظل , والجمیع تخلوا عن واجبھم, القیم

  . ھ ویحرضھ ویحثھ على االستمرارضمیره یوجھ

غل�ب وھ�ذا م�ا , لق�وافيب�ین مجموع�ة م�ن اوقد ینوع الشاعر في القص�یدة الواح�دة 

یت��رك مج��اال أوس��ع وحری��ة أكب��ر للش��اعر  عل��ى ج��ل قص��ائد الش��عر الح��ر ألن ذل��ك التن��وع

لیعبر عن رؤاه ومشاعره دون أن تقیده القافیة الموحدة وتحد من إبداعھ وتلزمھ ب�أن یعب�ر 

جم��اال  ألض��فى ذل��ك عل��ى المعن��ىتحم��ل نف��س القافی��ة ول��و عب��ر بغیرھ��ا مح��دودة بكلم��ات 

  :ومن أمثلة ذلك  ,وجاذبیة

تتح�د القافی�ة  "وف�ي ھ�ذا الن�وع  :ال�روي القافیة المتوالیة والمتناوبة م�ع وح�دة -أ

ث�م تتغی�ر ف�ي ع�دد آخ�ر م�ن األس�طر التالی�ة , في عدد غی�ر مح�دود م�ن األس�طر المتوالی�ة

 "ر ف�ي قص�یدة ـق�ول الشاع�ومثال ذل�ك  ,)1( "تشترك ھي األخرى في قافیة أخرى وھكذا 

  : "والصالة سرتا الھوى 

  

  قسنطین مات                

  منھ سوى الذكریات ولم یبق               

  ,ھو اآلن ما بین منتصف اللیل والفجر               

  وحدي أحدق في ھیكل من حجر               

  (*) إلى م وأنت ھنا ؟               
                                                 

  .118: ص, المؤثرات اإلیقاعیة في لغة الشعر: ممدوح عبد الرحمان )1(
  .بمعنى إلى متى وأنت ھنا: إلى م وأنت ھنا (*)
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  الخطى والسیاج أزعجتكأما                

   )1(؟ نداء القطار وذا االرتجاج                

الت��والي  م��ن خ��الل ھ��ذا النم��وذج نالح��ظ اس��تخدام الش��اعر للقافی��ة المترادف��ة م��ع

ث�م ینتق�ل , )ال�ذكریات, م�ات(القافیة المترادفة ف�ي األس�طر الش�عریة األول�ى  بین تناوبالو

, الس�یاج( رادف�ةویع�ود م�رة أخ�رى إل�ى القافی�ة المت, )حج�ر, الفج�ر( إلى القافی�ة المت�واترة

بین كل سطرین وقد تن�وع ب�ین  في نوع القافیة وحرف الروي احیث نجد توحد )االرتجاج

واقع�ا حض�اریا من�دمجا فی�ھ م�ن خ�الل ذل�ك الش�اعر یجسد  ,والنون, والجیم, والراء, التاء

وق�د ج�اء , لص�ورة المنس�ابةوألنھ ال یری�د لقص�یدتھ أن تبق�ى بتل�ك ا, مبینا على التناقضات

قیم�ة جمالی�ة مبنی�ة عل�ى أس�اس درام�ي وھ�ي  إبرازمن أجل  القافیةالتناوب في  اھذكذلك 

فھو یبحث عن ذل�ك الف�ارس الھم�ام ال�ذي ك�ان , اإلحساس باأللم الكامن في أعماق الشاعر

مھم�ا  ھف�ي قناع�ة الش�اعر أن�ھ ال ب�د أن یرج�ع یوم�ا ألن�و ,حامیا لمدینتھ لكنھ ولى واختف�ى

  : "البذرة واللھب  "ویقول في قصیدة  ,یبقى صامدا ثابتروف قاسیة فإنھ سكانت الظ

  وعالمي یضیق.. رتي نحیفة ذوب               

  وھزني السؤال یا غریق               

  ؟... ما ھذه الحقیبة المرعبة التي                

  وأنت من تكون ؟               

  

  یا أیھا المجنون               

  وانھالت السیاط دونما انتظار               

   )2(وما أفقت إال والنھار               

ب�ین ح�رف حرف ال�روي فیھ�ا ھو تغییر یموحدة لكن الذي في ھذا النموذج القافیة 

 نغم��ا موس��یقیا یتل��ون بتل��ون ع��ذابات الش��اعرتنوع��ھ ح��دث ال��ذي أوال��راء , والن��ون, الق��اف

ي والتناوب لیس غایتھ إنھاء البیت بقدر م�ا ھ�و فالتوال ,وآالمھ خاصة والسیاط تنھال علیھ
                                                 

  .58: ص, مسافات: درویش نور الدین )1(
  .54: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )2(
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 ,واآلالم الت�ي یع�اني منھ�ا تردید لحسرة الشاعر على الوض�ع المأس�اوي ال�ذي ك�ان یعیش�ھ

م عل��ى أس��اس تنوی��ع اإلیق��اع ال��ذي یزی��دنا إث��ارة وانتباھ��ا لألل�� معم��ار القص��یدة ق��ائم اءفبن��

ین ال�نغم یجس�د ك�ذلك حرك�ة وتع�دد وتل�و ,ي یعاني منھ الشاعر والمجتم�ع كك�لوالوجع الذ

تتمی��ز  فأص�بحت ب�ذلك القافی�ة, إیقاعی�ة قوامھ�ا ص�راع األص��وات الن�اتج ع�ن كس�ر التوق��ع

       .)1( "ذات طابع داللي أكثر مما ھي علیھ ذات طابع نطقي وصوتي  " بأنھا

   :رويوحدة الالمتوالیة من غیر القافیة  -ب

  : "قدر یا قدر " في قصیدة  یقول الشاعر

  ال تسلني عن البدر كیف اختفى               

  وعن الغیم لما اعتصر               

  ال تسلني عن الحلم واألمنیات               

  وعن ربع قرن مضى               

  فالكالم الذي خبأتھ السنون اندثر               

   )2(وشریط الھوى یوم عیدي انكسر                

 - ان�دثر(, )اعتص�ر -اختف�ى (ذج نج�د الت�والي ف�ي القافی�ة ب�ین م�وبمالحظة ھ�ذا الن

ونج��د التن��اوب ب��ین , م��ع اخ��تالف ح��رف ال��روي ب��ین اللفظت��ین اختف��ى واعتص��ر )انكس��ر

وھذا التوالي والتناوب ین�وع ف�ي اإلیق�اع وال�نغم لتجس�ید الحس�رة والن�دم , )اندثر ,اعتصر(

لك�ن , الت�ي ك�ان الش�اعر یحل�م بإدراكھ�ا الناتجین عن تبخر واندثار كل األمنی�ات واألح�الم

 ویحاول الش�اعر ھن�ا ال�تخلص ,امعتم تسود المكان فیغدو الحال كالمأساتھ تزداد والظلمة 

 بح�رال�روي وتعویض�ھ بص�وت الس�كون وتقیی�د القافی�ة ال�ذي ناس�ب كثی�را  ف�ي التوحدمن 

ن عل�ى ذھ�اب ح�زالمتقارب المبني على األلم والحسرة المنتھ�ي بنغم�ة س�اكنة نابع�ة م�ن ال

  " :وحدي أواصل " ویقول في قصیدة  ,األحالم وفقدان الھوى

  ,,قبل أن تحتسي زفراتي الرمال               
                                                 

, 1995, 1ط, مصر, دار المعارف, محمد فتوح أحمد: ترجمة, )بنیة القصیدة(تحلیل النص الشعري : یوري لوتمان )1(
  .92: ص

  .19: ص, السفر الشاق: نور الدین درویش )2(
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  قبل أن تصرخ األم صرختھا المفزعة               

  ,كان ذلك قبل انطالق الرصاصة               

  لكنني أیھا األصدقاء               

  وحیدادخلت                

  ومت كثیرا               

   )1(ولم تدخلوا المعمعھ                

م�ع قافی�ة وھي قافی�ة مترادف�ة  )المفزعة(في ھذا المثال تتوافق قافیة السطر الثاني 

األخی��ر وھ��و الوص��ل ف��ي ح�رف ال��روي م�ع تواف��ق ك��ذلك ف�ي , )المعمع��ھ(الس�طر األخی��ر 

لیعبر عن خوالجھ النفسیة م�ن خ�الل خ�روج  مما أعطى متنفسا أكثر للشاعر, حرف الھاء

الت�والي ب�ین قافی�ة الس��طر التواف��ق وك�ذلك نج�د , الھ�واء م�ن ال�داخل متص�اعدا نح��و األم�ام

غی��ر أن ح��رف  )كثی��را(وقافی��ة الس��طر الس��ادس وھ��ي قافی��ة مت��واترة  )وحی��دا(الخ��امس 

لحزن التي یش�عر وھذا التوالي والتناوب جاء یمثل حالة ا ,بین الدال والراء الروي یختلف

, بھا الشاعر وھو وحید ترك�ھ أص�دقاءه ف�ي الوق�ت ال�ذي ك�ان ھ�و ف�ي أم�س الحاج�ة إل�یھم

ن�ھ رغ�م ذھ�ابھم فإن�ھ خ�انوه وذھب�وا لكن�ھ یق�ول لھ�م أ, تركوه یق�اوم وح�ده یتص�دى للم�وت

  .ولن یتخلى عن أحالمھ وسیواصل المسیرة رغم كل المصاعب والظروفسیبقى یقاوم 

دالل�ة  ن�ور ال�دین دروی�شلطبیع�ة القافی�ة ف�ي قص�ائد الش�اعر  وھكذا یتضح لن�ا أن

وق��د أس��ھمت القافی��ة بم��ا , ودالل��ة معنوی��ة یح��ددھا الس��یاق الع��ام لل��نص الش��عري, موس��یقیة

 إیص��الھاتحتوی��ھ م��ن دالالت ص��وتیة وإیقاعی��ة ف��ي أداء المع��اني الت��ي یطم��ح الش��اعر إل��ى 

وق�د حق�ق  ,السیاق والشحنة االنفعالی�ةموقف ووالتطلع إلیھا من خالل التنویع فیھا حسب ال

ة ف�ي ك�ل مقط�ع م�ن مقاطعھ�ا شعریا ممیزا ساھم في تجدید نغ�م القص�ید إیقاعاھذا التنویع 

وی��ع تن لش��اعر یعتم��د كثی��را ف��ي ش��عره عل��ىوا ,بحی��ث ال یح��س الق��ارئ برتاب��ة الكثی��رة

ا القافی��ة می��ة م��ن بینھ��الموس��یقى اإلیقاعی��ة م��ن خ��الل تلوینھ��ا بمجموع��ة م��ن العناص��ر النغ

القافیة جمالیاتھا من خالل عالقاتھا بالدالالت المتنوع�ة الت�ي  قد اكتسبتو ,وحرف الروي
                                                 

  .29: ص, مسافات: نور الدین درویش )1(
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ظیفتھا الحقیقیة ال تظھ�ر وف, المعنویة ھا داللتھاتمنحھذه الدالالت ھي التي , ل أشعارهتشك

     . إال إذا وضعت في عالقة مع المعنى

  : ةـالوقف -4

والوق�ف ف�ي األص�ل ھ�و  ": ق�ائال )Jean Cohen( ج�ون ك�وھینالوقفة كما یعرفھ�ا 

 فھ���و ف���ي ذات���ھ إذن ل���یس إال ظ���اھرة , ض���روري لك���ي یت���نفس الم���تكلم, توق���ف للص���وت

ویض�یف ب�أن , )1(" لطبع محملة ب�دالالت لغوی�ة الكنھا ب ››المقال‹‹ خارجة عنفسیولوجیا 

 ,)2( ھاوھ��و أن��ھ یش��یر إل��ى االس��تقالل المعن��وي لوح��دات یح��د, االوق��ف یأخ��ذ معن��ى مح��دد

لكن الش�عر یغی�ر م�ن  ,من قواعد التركیب ومن المعنى التجزؤ الناتجتقویة لوقفة وظیفة لو

  .ما ھو منفصل معنویا الوقفات بطریقة تجعلھ یربط صوتیامواضع 

  

  

عل�ى مس�توى الجمل�ة یوج�د التماس�ك النفس�ي للعناص�ر یض�اعف منھ�ا باعتب�ار أن�ھ 

حمی�ل عالم�ات الت�رقیم مھم�ة التعبی�ر ع�ن ھ�ذه لجأت اللغة المكتوبة إل�ى ت, تماسك تركیبي

م��ا دام��ت مس��احة , ولیس��تا وح��دھما ت��دالن عل��ى الوق��ف خاص��ة النقط��ة والفاص��لة, العالق��ة

ترم��زان إل��ى فاص��ل نفس��ي  وم��ن ث��م فإنھم��ا ,بیض��اء ف��ي الص��فحة ت��ؤدي نف��س الوظیف��ة

 أي إل�ىفالنقط�ة تش�یر إل�ى نھای�ة الجم�ل , وب�ین العالمت�ین ت�درج لوقت نفسھاوتركیبي في 

أم�ا الفاص�لة فإنھ�ا تفص�ل , یمكن أن یكون مستقال ألنھ یمثل المعنى ك�امال ف�ي ذات�ھ لمجم

, لكن لكل منھما م�ع ذل�ك كی�ان نس�بي, بین مجموعتین ال یمكن لكل منھما أن توجد مستقلة

ی�ربط بینھ�ا جمیع�ا  عناص�ر معین�ة صل داخ�ل جمل�ة واح�دةتف تقدم لنا وقفات قصیرة ھيو

  .الھدف رابط وبین

والوقف�ة الوزنی�ة دون الداللی�ة ووظیفتھ�ا اإلش�ارة , وھناك الوقفة الوزنیة والداللی�ة 

أن�ھ یفص�ل  ,لیست لھ قیمة معنوی�ة " فالوقف ھنا إذن, إلى أن البحر قد تم والبیت قد انتھى

                                                 
  .77: ص, النظریة الشعریة: جون كوھین )1(
  .79: ص, المرجع نفسھ )2(
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والوقفة الداللیة دون الوزنیة وفي ھ�ذه الحال�ة , )1( " في الواقع وحدتین بینھما ترابط شدید

ق�وانین ت�تحكم ف�ي بن�اء للوقفة بالتالي فإن و ,ویر الذي سوف نتطرق إلیھ فیا بعدلتدیحدث ا

, الوقف��ة التام��ة حی��ث یك��ون البی��ت ممتلئ��ا بوقفات��ھ الوزنی��ة والمركبی��ة والداللی��ة :األبی��ات

الوقفة المركبی�ة و, حیث یكون البیت تام وزنیا ولكنھ ناقص مركبیا وداللیا والوقفة الوزنیة

 "اللیة ماثل�ة ف�ي البی�ت دالوقفة المركبیة وال مافیھا الوقفة الوزنیة ناقصة فیون تك اللیةدوال
)2( .   

قص�یدة  وزنیا وداللیاالوقفة التامة , درویشنور الدین  ومن نماذج الوقفة في شعر

  : "لم أمت  "

  

  

  ,أنا عاجز عن مغادرة األرض               

  ,نبضي استحال دما               

  .ي أرقورجا               

  ,ولكنھ قدري               

  قدري أن أظل ھنا واقفا                

   )3( .نجمتي ال ترید األفول               

 ,وزنی�ا وداللی�ا س�طرأي انتھ�اء ال فی�ھ بوقف�ة تام�ة؛األس�طر في ھذا النموذج تنتھي 

تب��ر وقف��ة قص��یرة الم��دى الفاص��لة الت��ي تع ھ��ي األول والث��اني والراب��ع الس��طر الوقف��ة ف��يف

الثال�ث الس�طرین ف�ي  اأم� ,ومن ثم یت�ابع الق�راءة یتوقف عندھا القارئ قلیال لیسترد أنفاسھ

أكب�ر مم�ا تتطلب�ھ  انقط�ة والت�ي یس�تغرق التوق�ف عن�دھا زمن�كان�ت الوالسادس فإن الوقف�ة 

ر كان فالشاع ,ةوالنقطة دلیل على أن الفكرة انتھت وسیشرع في قول فكرة جدید ,الفاصلة

                                                 
  .80: ص, اللغة الشعریة: جون كوھین )1(
 .128 - 124: ص, الشعر العربي الحدیث: محمد بنیس )2(

  
  .65 - 64: ص, مسافات: نور الدین درویش )3(
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ال یفك�ر إال ف�ي , التي أث�رت عل�ى نفس�یتھ كثی�راو لمة التي وصل إلیھایتكلم عن حالتھ المؤ

 هث�م ینتق�ل للتح�دث ع�ن رض�ا, كیفیة التخلص من ھ�ذه الحال�ة بع�دما عج�ز ع�ن االنس�حاب

فال بد من مواصلة ما بدأه ألن نجمت�ھ الت�ي دائم�ا یتطل�ع إلیھ�ا  ,بھذا القدر الذي ال مفر منھ

لبی�اض ل باإلض�افة ,لرغب�ة بالمحاول�ة م�ن جدی�دحصول علیھا ال تزال تحرك فیھ اویرید ال

وبھ�ذا كان�ت التفاعی�ل تام�ة إم�ا , وأن الك�الم انتھ�ى في نھایة كل سطر عالمة عل�ى الوقف�ة

لھ�ا نھای�ة األس�طر فك�ل , م�ع ع�دم التس�اوي ف�ي ع�دد التفاعی�ل, وزنیا وإم�ا داللی�ا وتركیب�ا

تش��مل ال��وزن والتركی��ب تام��ة ف��ي ھ��ذا النم��وذج  الوقف��ةوب��ذلك تك��ون  ,ص��وتیة وداللی��ة

   .والداللة

اقرئ�ي ش�عري  "قص�یدة الداللی�ة الوقفة بدون من النماذج التي تمثل الوقفة الوزنیة 

  : "علي 

  

   أسمعیني ما أنا قلتھ فيّ                

  ,ترجمي دقات قلبي               

  ةإن للقلب رموزا ولغات أجنبی               

  اقرئي ال تسألیني               

   )1(حاولي أن تفھمیني                

ع�دد  ف�ي االختالفمع , تحقق الوقفة الوزنیة في كل بیتاألسطر ھذه نالحظ على 

تفعیلت�ین وف�ي وف�ي الس�طر الث�اني تفعیالت  ثالث السطر األولففي , في األسطر التفاعیل

, تفعیلت�ین تفعیلت�ین وف�ي الس�طر الخ�امسالراب�ع  وفي الس�طر السطر الثالث أربع تفعیالت

ركیبی�ة والداللی�ة رغم انع�دام الوقف�ة الت, وھذه الوقفة الوزنیة حققت تمام الوزن في األبیات

وف�ي البی�ت الث�اني , )ف�يّ ( كلم�ةفالوقفة الوزنیة في البیت األول , الفاصلة بحذف النقطة أو

وف�ي  ,السطرین بسبب االستمرار في األمربین الداللیة لكن لم تتحقق الوقفة  ,﴾قلبي(كلمة 

كلم�ة وف�ي البی�ت الخ�امس , )تس�ألیني﴿وفي البیت الرابع كلمة , )أجنبیة﴿البیت الثالث كلمة 

                                                 
  .27: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )1(
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 السطرین بسبب االس�تمرار ف�ي األم�ركذلك لم تتحقق الوقفة الداللیة بین ھذین  ,)تفھمیني(

 ,اعلی��ھ أش��عاره وتف��ك رموزھ�� أن تق��رأ یری��دھاإن الش��اعر  ,واإللح��اح عل��ى طل��ب الق��راءة

 ,دالل�ة التمن�ي والرج�اءمعھ ل سطر یحمل فغلب على المقطع فعل األمر الذي تكرر في ك

م�ر بھ�ا یالتوح�د م�ع تجربت�ھ الت�ي أن تعیش لحظ�ة إب�داع القص�یدة م�ن خ�الل یطلب منھا و

ھ�و  ,ل وتف�اؤلام�آالم وأح�زان وأف�راح وآ أسرار أشعاره وما یخبئ فیھ�ا م�نعن كتشف لت

رید أن یوصل أفكاره ورؤاه وأحاسیسھ للقارئ ویدعوه الكتشاف ذلك فك�ل ھ�ذه األش�عار ی

  . موجھة إلیھ

  

  

  

  : رـالتدوی -5

فق�د ك�ان , التدویر مصطلح عروضي قدیم أخذ في القص�یدة الحدیث�ة مفھوم�ا جدی�دا

أن أي , واش��تراكھما ف��ي كلم��ة واح��دة, ف��ي القص��یدة التراثی��ة یعن��ي اتص��ال ش��طري البی��ت

ویب�دأ الث�اني , ف�ي ص�درھاش�طرین بحی�ث ینتھ�ي الش�طر األول الكلمة الواح�دة ب�ین  تنقسم

دویر أص��بح یطل��ق عل��ى ظ��اھرة ش��اعت ف��ي القص��یدة الح��رة فمص��طلح الت�� وأم��ا ,بعجزھ��ا

وھ��ذه الظ��اھرة ھ��ي اتص��ال أبی��ات القص��یدة بعض��ھا , ش��یوعا كبی��را ف��ي المرحل��ة األخی��رة

  . ة محدودة من األبیات مفرطة الطولوعالقصیدة بیتا واحدا أو مجم أصبحتببعض حتى 

عند نھای�ة الجمل�ة الت�ي ق�د تس�تغرق ئ یتوقف القارال وبالتالي فإن التدویر ھو أن  

بت��دویر التفعیل��ة عل��ى س��طرین متت��الین أو ت��دویر مقط��ع أو وذل��ك س��طرین أو ع��دة أس��طر 

ھ��و خ��رق ف ,ع القص��یدة ف��ي ال��نص الش��عري الكام��لبع��ض المق��اطع أو ت��دویر ك��ل مق��اط

یك�ون من القص�یدة أو القص�یدة بكاملھ�ا  یشمل جزءا وعندما, لوقفتین العروضیة والداللیةل

   .اجزئیا أو كلی

ألن�ھ یص�بغ , في القصیدة العمودیة أن التدویر لھ فائدة شعریة نازك المالئكةترى  

أم�ا ف�ي الش�عر الح�دیث فت�رى أن الت�دویر , ویمد ویطی�ل نغمات�ھ, على البیت غنائیة ولیونة
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لك��ن الش��عراء اس��تعملوه ف��ي الش��عر الح��ر واعتم��دوا علی��ھ ف��ي  ,)1(ع امتناع��ا ك��امال ممتن��

د الجمل�ة الش�عریة اإلیق�اع ال�داخلي عل�ى م� یعمل على زیادة إذ, تواصل الدفقات الشعوریة

وتعویضھا بقواف داخلیة  التحلل النسبي من القافیة الخارجیة" ؤدي إلى وھو األمر الذي ی

ص�وتیة الت��ي تحق�ق الث�راء اإلیق�اعي ال��ذي یس�مو ف�ي ظل�ھ التعبی��ر تنس�جم م�ع اإلمكان�ات ال

  .)2(" القصیدة  ھوموحد  الدرامي في إطار عضوي

نج��د ھ��ذه الظ��اھرة متك��ررة ف��ي القص��یدة الواح��دة  دروی��شن��ور ال��دین وف�ي ش��عر  

طلب�ھ وكذلك ما یت, بحسب الدفقة الشعوریة التي كانت تحتل نفسیة الشاعر خالل كتابتھ لھا

  . وذلك خاصة في بحري الكامل والمتقارب ,ویقتضیھ اإلیقاع المعنى

التدویر العروضي ینقسم إلى قسمین التدویر الجزئي وھ�و الت�دویر ال�ذي یش�مل  إن

تدویرا كلیا م�ن أولھ�ا إل�ى  والتدویر الكلي الذي تدور فیھ القصیدة, عدة أبیات من القصیدة

ف�ي بع�ض قص�ائده  دروی�شال�دین ن�ور ونجد ظاھرة التدویر العروضي في شعر  ,آخرھا

   " :طفل المدینة " مثل قصیدة تدویرا جزئیا 

  فبكت وطال اللیل               

  واختلف األحبة في الطریق إلى الورود               

  ھا أنت تنتظر اإلشارة من صدیق               

  صاغ في السر البنود               

  ل المدینةیا أنت یا طف               

  أنت وحدك تستطیع بعزمك األبدي                

  أن تأتي وتمنحني الضیاء               

  حاول حاول أن تراني               

  أن تقربني إلیك               

   )3(وأن تساعدني علیك                

                                                 
  .112: ص, 1981, 6ط, لبنان -بیروت , دار العلم للمالیین, یا الشعر المعاصرقضا: نازك المالئكة )1(
  .98 - 97: ص, حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر: حسن غرفي )2(
  . 36: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )3(
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عل�ى تفعیل�ة  ال�ذي یعتم�دبحر الكام�ل وزن جاء على نجد أن ھذا المقطع تمیز بأنھ 

والتنوی��ع ف��ي القافی��ة ب��ین , )مْتف��اعلن(والت��ي تتح��ول ف��ي بع��ض األحی��ان إل��ى ) متف��اعلن(

) ء, ة, ق, ل, ن, ك, د(إض�افة إل�ى التغیی�ر ف�ي ح�رف ال�روي ب�ین , المترادفة والمتواترة

ح��دث ف��ي وك��ل العوام��ل اإلیقاعی��ة ج��اء الت��دویر العروض��ي , تن��وع ف��ي النغم��ةإل��ى أدى 

, اللی��ل(ب��ین كلمت��ي ف��ي الس��طر األول والث��اني  متم��ثال, ة للبح��ر الش��عريالتفاعی��ل المكون��

ك�ذلك ب�ین , )أن�ت وح�دك, المدین�ة(وبین السطر الخامس والسادس ب�ین كلمت�ي , )اختلفتو

فج��اءت أبی��ات القص��یدة تمت��از  ,)أن تقربن��ي, تران��ي(لس��طر الث��امن والتاس��ع ب��ین كلمت��ي ا

ل�ق تغیی��ر ف�ي الج�و الرتی��ب ال�ذي یلت��زم ل خع موس�یقي س��ریع تعم�ده الش�اعر م��ن أج�بط�اب

تس�ریع  العروض�ي عل�ىالت�دویر ھ�ذا س�اعد ق�د ف, الوزن مع انتھاء السطر الش�عري بإنھاء

تص�بح تغط�ي واح�د فبدل أن تشمل بیت شعري  ,الحركة والحدث فتقصر الدفقة الشعوریة

 وس��رعة االنتق��ال والحرك��ة ف��ي األح��داث تجع��ل الص��ور, الش��عریة مجموع��ة م��ن األبی��ات

بح فیؤدي ذل�ك إل�ى التس�ارع الزمن�ي لألح�داث وم�ن ث�م تص�, تتالحق الواحدة بعد األخرى

ولقد ك�ان الش�اعر یلج�أ الت�دویر  ,ة إلى كمیة ھواء لمواصلة القراءةقراءة األبیات في حاج

لیثري نصوصھ الشعریة بنغم موس�یقي متواص�ل یص�ور المناج�اة الت�ي بین الحین والحین 

الت�ي كان�ت ت�ئن تح�ت وط�أة الطغ�اة المتجب�رین ال�ذي عبث�وا فیھ�ا  ,حدثت بینھ وبین مدینت�ھ

وفي الحقیق�ة , أن یرد لھا جمیلھامنھ لذلك ھي تطلب مساعدتھ وتنتظر , وألحقوا بھا األذى

فإنھا دعوة عامة لك�ل أبن�اء ال�وطن الب�ارین لیس�اندوه ویقف�وا إل�ى جانب�ھ ی�دا واح�دة رادی�ن 

      .  وتشوه صورتھأیدي ھؤالء التي تلطخھ كل یوم بالدم 

اقرئ�ي ش�عري  "قص�یدة  ن�ور ال�دین دروی�شف�ي ش�عر ومن أمثلة التدویر ال�داللي 

  : "علي 

  اسمعیني بعض صیحات شبابي               

  ,فتوحاتي,, ذكریني ببطوالتي               

  بمجدي المطعون               

  ,ذكریني بالوطن               
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  ,ین كنت فیھا أسبق الریح ورقاص الزمنبسن               

  لكن - بحروب كنت فیھا الفارس المغوار               

  ھدمت سوري الفتن               

  ذكریني               

  ربما الذكرى تفید               

   )1(من جدید  تبعث العمالق فيّ                

ل�ذي یعتم�د عل�ى ا الرم�ل عمل ھو البح�رنالحظ في النموذج السابق أن البحر المست

واس��تعمال القافی��ة , )فعالت��ن(الح�رف الث��اني فتص��بح  م��ع ج��واز تس��كین, )ف��اعالتن(تفعیل�ة 

واألس�طر تتن�اوب ب�ین , الن�ون وال�دالالمتمث�ل ف�ي حرف�ي وتكرار ح�رف ال�روي المتوالیة 

حسب الدفقة  فیتغیر طول السطر الشعري, تفعیالت إلى الستتفعیالت التفعیلتین والثالث 

 الح�ر الشعوریة التي انتابت الشاعر أثناء كتابتھ للقصیدة وھذه الخاصیة یتمی�ز بھ�ا الش�عر

ك�ل  یظھ�رص�دره وبالذي یعطي حریة أكثر ومساحة أوس�ع للش�اعر لیعب�ر ع�ن م�ا یخ�تلج 

یح�دث حرك�ة وھ�ذا الت�دویر ال�داللي  ,بما بداخلھ دون أن یحد من حركیتھ قوانین یلتزم بھا

وم�ن خ�الل ھ�ذا , لألحداث الذي یجعل الص�ور تتالح�ق المتتالي االنتقالدي إلى ؤت سریعة

وك�ان الت�دویر ف�ي ھ�ذا  ,وتتكث�ف الدالل�ة تتشكل الرؤی�ة لتسارع الزمني لألحداث وتتابعھاا

الس��طر الثال��ث , الس��طر األول والث��انيب��ین  )ب(الج��زء متجس��دا م��ن خ��الل ح��رف الج��ر 

ال�ذي ) لك�ن(بواس�طة الح�رف الناس�خ  الس�ادسو سالخ�اموبین الس�طر , والرابع والخامس

بس�بب الت�دویر وف ال�روي عب�ارة ع�ن قافی�ة داخلی�ة ومن ثم أص�بحت ح�ریفید االستدراك 

یق�وم ب�دور إیق�اعي یش�بھ القافی�ة لیث�ري الش�اعر قص�یدتھ ب�نغم  ھذا التدویرفأصبح الداللي 

یدة ویخل�ق لون�ا م�ن النفسیة التي كان�ت تح�یط بالقص�الحالة موسیقي متواصل یعكس داللة 

                        . االنسجام

یمزج في قصائده بین مختل�ف أن�واع كما  درویش نور الدیننستخلص أن الشاعر 

یس�تعمل , ویحتفظ بنفس القافی�ة ف�ي القص�ائد العمودی�ة, الحرة خاصة في القصیدة ,القوافي
                                                 

  .30: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )1(
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الح�دث وال ینتھ�ي إال  ال�ذي یعم�ل عل�ى اس�تمرارال�داللي تقنیة الت�دویر العروض�ي وكذلك 

وھذا م�ا یخ�الف الوقف�ة الت�ي تح�افظ فیھ�ا القص�یدة عل�ى  أو الدفقة الشعوریةبانتھاء الفكرة 

وم�ا نلحظ�ھ أن  ,ون أن یتعدى إلى البیت ال�ذي یلی�ھتمام الوزن والداللة في البیت الواحد د

ي ف�ي الش�عر الح�ر والقافیة الت ,الدیوان األول قد مزج فیھ الشاعر بین نمط القوافي القدیمة

                                .وتتغیر بسرعة فال تجعل النغم متوالیا حیث یحدث تقطعا, التي كانت متداخلة مع بعضھا

  :رارـالتك -6

یعتبر التكرار وسیلة من وسائل التعبیر الجمالیة التي یلج�أ إلیھ�ا األدب�اء والش�عراء 

ق��ات ب��ین الكلم��ات والجم��ل؛ م��ن أج��ل طب��ع وھ��و ظ��اھرة لغوی��ة تعتم��د عل��ى العال, خاص��ة

: یعن�يلغة التكرار و ,حو باللغة نحو الكثافة واالنسجامالقصیدة بضرب من اإلیقاع الذي ین

أن یك�رر الم�تكلم اللفظ�ة  "بأن�ھ ویع�رف , )1(أع�اد م�رة بع�د األخ�رى : كرر الشيء یكرره

اھ�ا ف�ي موض�ع بلفظھ�ا ومعنأي إعادة ذكر كلمة أو عبارة  ؛)2( "الواحدة باللفظ أو المعنى 

  .آخر أو مواضع متعددة

م�ن أوائ�ل ال�ذین تعرض�وا ل�ھ ال�ذي یعتب�ر  ابن قتیب�ةك�وقد اس�تخدمھ الع�رب ق�دیما 

الذي قص�ر كالم�ھ عل�ى تك�رار  ابن رشیقو ,أسباب التكرار في القرآن الكریم حین تناول

إل�ى ثالث�ة لتك�رار ا اب�ن رش�یقوقد قسم  .ة بل على نوع منھا فقط وھو االسمالكلمة المفرد

 ,)3( وتك�رار اللف�ظ والمعن�ى, وتك�رار المعن�ى دون اللف�ظ, تكرار اللفظ دون المعن�ى: أقسام

 ,كم��ا ذك��ر بع��ض أغراض��ھ, رى ی��ذم فیھ��اوع��دد المواض��ع الت��ي یحس��ن فیھ��ا التك��رار وأخ��

انی�ة جدی�دة بمج�رد خض�وعھا ب�ل تحم�ل دالل�ة ث, فالعبارة المك�ررة ال تحم�ل الدالل�ة نفس�ھا

  .رللتكرا

 ن�ازك المالئك�ةومن بین النقاد الذین اھتموا بھذه الظاھرة في الدراسات المعاصرة 

 ,ھ لھذه الظ�اھرة ووض�عت لھ�ا الش�روطالذي نظرت فی قضایا الشعر المعاصرةفي كتابھا 

العبارة یعن�ى بھ�ا ھامة في إلحاح على جھة  ": أنواعھ ھووھي ترى أن التكرار في أبسط 
                                                 

  .390: ص, مادة كرر, 5مج, لسان العرب: ابن منظور )1(
, 1991, 2ط, لبن�ان -بی�روت , دار ھ�الل, عص�ام ش�عیتوا: تحقی�ق, خزان�ة األدب وغای�ة األرب: أبو بكر تقي الدین )2(

  .361: ص
  .74 - 73: ص, 2ج, العمدة في محاسن الشعر وأدبھ ونقده: ابن رشیق )3(
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یس��لط الض��وء عل��ى نقط��ة " التك��رار وتض��یف أن , )1( "بس��واھا الش��اعر أكث��ر م��ن عنایت��ھ 

ذو دالل�ة نفس�یة , المعن�ىبھ�ذا  ,وھ�و, حساسة في العبارة ویكش�ف ع�ن اھتم�ام الم�تكلم بھ�ا

  .)2(" قیمة 

  :   قسمھ حسب داللتھ إلى ثالثة أقساموت

وغرض���ھ التأكی���د عل���ى الكلم���ة وھ���و أبس���ط أص���ناف التك���رار : تك���رار بی���اني - 1

  .و العبارةالمكررة أ

رة ف��ي خت��ام ك��ل مقطوع��ة م��ن تعن��ي ب��ھ تك��رار كلم��ة أو عب��ا: تك��رار التقس��یم - 2

  .القصیدة

  .فیھ أن یجيء في سیاق شعوري كثیف یشترط: تكرار ال شعوري - 3

ل�ذلك , وھو ف�ي المع�اني دون األلف�اظ یق�ل, ویكثر التكرار في األلفاظ دون المعاني

وذل�ك , كأصوات أكثر مما تثیره بناء الكلمات كمع�ان ما تثیره بناء الكلمات "فإن القصیدة 

وھ�ذا  ,)3( "التكشف للمعنى نشعره في أیة قصیدة أصلیة إنما ھ�و حص�یلة بن�اء األص�وات 

  . التكرار من العملیات التي یلجأ إلیھا الشاعر لتعمیق أثر المعنى في ذھن المتلقي

وعل�ى أ ,ص�وت الواح�دفقد یكون على مس�توى ال, والتكرار في الشعر أنماط عدیدة

 اعبارة بلفظھا ومعناھالإعادة ذكر الكلمة أو بوذلك  أو على مستوى الجملة ,ستوى الكلمةم

  .الصوتبادئة بتكرار  يركز علیھ في دراستأوھذا ما س ,في موضع آخر أو متعددة

  : الصوت تكرار 6-1

ألوزان مثلم�ا درس�وا ا, النقاد األصوات بمعزل ع�ن الس�یاق في الشعر القدیم درس

واھتم��وا بدراس��ة ص��فات الح��روف إل��ى جان��ب تب��دالتھا الص��وتیة وعالقاتھ��ا , والق��وافي

كأص�وات الل�ین والم�د  المخرجیة والوصفیة والفروق العامة التي یحملھ�ا مجموع�ة واح�دة

عل�ى  لكلم�ة وأث�رهولم یلتفتوا إلى فاعلی�ة المك�ون الص�وتي وارتباط�ھ ببن�اء ا, ...والصفیر 

                                                 
  .273: ص, قضایا الشعر المعاصر: نازك المالئكة )1(
  .273: ص, قضایا الشعر المعاصر: ئكةنازك المال )2(
: ص, 2001, مص�ر, ال�دار العربی�ة للنش�ر والتوزی�ع, النقد األسلوبي البنیوي في األدب العربي: عدنان حسین قاسم )3(

166.  
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الذي یدخل في إطار بنیة ال�نص الش�عري وبس�یاقھ الع�ام وبالتجرب�ة , )1( التركیب الصوتي

المكون�ة ص�ر وھو أح�د العنا, یشكل عنصرا أساسیا في النص الشعري الصوتف, الشعریة

 " رینی��ھیق�ول  حی��ث ھم ف��ي تش�كیل الرؤی��ة الش�عریةیس�ث�م فھ��و و ,إلیق�اع ف��ي بنی�ة ال��نصل

عم��ل الفن��ي ول��یس بمع��زل ع��ن الص��وت وال��وزن یج��ب أن یدرس��ا كعنص��رین ف��ي مجم��ل ال

   .)2( "المعنى 

, األص��وات المف��ردة ال یمك��ن ب��أي ح��ال م��ن األح��وال أن تك��ون لھ��ا مع��ان ب��ذاتھاو

باإلض�افة إل�ى , ولكنھا تكتسب تلك المع�اني م�ن وجودھ�ا ف�ي الس�یاق ال�ذي یص�بغھا بلون�ھ

 ت أم كلم�اتفالعالق�ة ب�ین الرم�وز اللغوی�ة أص�واتا كان� ,وطبیعتھا النطقیة والس�معیة الونھ

فالص�وت إذن م�ادة خ�ام یمك�ن تطویعھ�ا ألغ�راض متنوع�ة  ,وبین الداللة عالق�ة اعتباطی�ة

  . ما تأتي بھ قریحة الشاعر وموھبتھحسب

تعم�ل عل�ى إض�فاء  وعند دراسة الصوت بارتباطھ بالسیاق ننظ�ر ك�ذلك للغ�ة الت�ي

,  ف�ي منظومتھ�ادالالت وإیحاءات ال توج�د ف�ي قواع�د اللغ�ة وال "على الوحدات الصوتیة 

لذلك فإنھ , )3( "الكامنة ع الشاعر أن یوظف ھذه القدرات ویزداد الشعر جماال كلما استطا

 المختلف��ة ت��تم عملی��ة اس��تھالك طاق��ة ال��نص وفھ��م مغ��زاه م��ن خ��الل إدراكن��ا لرم��وز البن��اء

وأیض��ا م��ن خ��الل رص��د الوظ��ائف الجمالی��ة لألص��وات ولأللف��اظ , الداخلی��ة ومنظومت��ھ

ف�أي تحلی�ل جم�الي مش�روع ل�ألدب , ظوعاء األدب ومادتھ األصوات واأللفا " باعتبار أن

 "أي عن طریق تحلیل القالب اللغ�وي والص�وتي للعم�ل األدب�ي , من خاللھماإال ال یتحقق 

مجموع��ة م��ن الح��روف الت��ي ك��ان تكرارھ��ا " س��رتا الھ��وى والص��الة  "فف��ي قص��یدة  ,)4(

 التك��رر أھمی��ة كبی��رة ف��ي أداء المعن��ى كل��ذلو, طاغی��ا عل��ى غیرھ��ا م��ن الح��روف األخ��رى

     :" سرتا الھوى والصالة "  یقول الشاعر في ھذه القصیدة, وتعمیق الداللة

  ھنا كان من ألف عام               
                                                 

  .37: ص, 1983, 1ط, سوریا, دار الحوار, نظریة اللغة والجمال في النقد األدبي: تامر سلوم )1(
بیروت , المؤسسة العربیة للدراسات والنشر, محي الدین صبحي: ترجمة, نظریة األدب: سطنراین أو, ویلیھ رینیھ )2(
  .174: ص, 1987, 2ط, لبنان -
: ص, 2002, مص�ر -الق�اھرة , دار غری�ب للطباع�ة والنش�ر والتوزی�ع, األس�لوبیة الص�وتیة: محمد الصالح الضالع )3(

17.  
  .20: ص, المرجع نفسھ )4(
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  وكانت لھ الذكریات               

  ھنا أشعل الفارس الفذ فانوسھ وأحب الحیلة               

  ا في السنینمضى كل عشاقھ               

  ولكنھ لم یزل                

   )1( واقفا في ثبات               

ح��رف حی��ث أن  ,ف, ل, ه, ن: ف األكث��ر تك��رارا ف��ي ھ��ذا الج��زء ھ��يإن الح��رو

وھ�و م�ن , ول�یس فق�ط ف�ي ھ�ذه المقطوع�ة نور الدین دروی�شالنون یتردد كثیرا في شعر 

یتس��م بنغم��ة  )2( مجھ��ورالرخ��اوة متوس��ط ب��ین الش��دة وص��وت لث��وي أنف��ي , ح��روف الغن��ة

فطغ�ت علی�ھ ص�فة  لى الماضي وصعوبة معایش�تھ للواق�عجسدھا حزن الشاعر عی, حزینة

وك�أن , )3( حتكاكی�ة المھموس�ةالالف�اء والھ�اء فھم�ا م�ن الح�روف ا أما حرفا, الحزن واأللم

ا وراءه تاریخ� ھذا الھم�س یعی�دنا للماض�ي لنرج�ع بال�ذكریات إل�ى ھ�ذا البط�ل ال�ذي خل�ف

, )4(م��ن الح��روف المس��تقلة  أس��نانيلث��وي ح��رف فھ��و ال��الم أم��ا  ,ط��ویال م��ن البط��والت

, ك�ل, أش�عل(والنھای�ة  )لكن�ھ, ل�م, ل�ھ(والالفت للنظر أن الالم أخذ مواقع ب�ین البدای�ة مث�ل 

كم�ا أن المقط�ع المم�د ف�ي آخ�ر األس�طر م�نح للص�ورة  ,نحرافیةاالحیث جسد صفة ) یزل

س��كون  ال��ذي نلم��ح فی��ھإال ف��ي الس��طر الخ��امس واالنس��یاب ق��ة یقاعی��ة نوع��ا م��ن الطالاإل

, الس��نین, ال��ذكریات, ع��ام( حی��ث نج��د الكلم��ات, )ی��زل(ف��ي لفظ��ة المتجس��د االس��تغراق 

 بالفع�ل الناس��خقتران ب��االم أو ت�دل عل��ى ال�زمن وتحم��ل ص�فة الماض��ي باس�تخدا )الس�نوات

ف�ي ال�زمن ال�ذي یری�د  فھ�ذه الكلم�ات أظھ�رت ذل�ك االمت�داد ,)أش�عل, مضى, كانت, كان(

ومن ثم جاءت صورتھ الفنیة م�ن الناحی�ة الجمالی�ة ذات طالق�ة وتوضیحھ الشاعر تجسیده 

 عن�دذلك االمت�داد للماض�ي والوق�وف  انقطاعفیھ نلحظ الذي وخفة إال في السطر الخامس 

وف�ي  ,ت الص�عوباتل وس�یزال واقف�ا ف�ي ثب�ات مھم�ا كان�الحاضر والمستقبل وبأن�ھ ل�م ی�ز

  : نور الدین درویشیقول  "اقرئي شعري علي  "قصیدة 
                                                 

  .50: ص, مسافات :نور الدین درویش )1(
  .71: ص, 1999, 4ط, مصر, مكتبة األنجلو المصریة, األصوات اللغویة: إبراھیم أنیس )2(
  .365: ص, 1987, 6ط, مصر, دار المعارف, )األصوات(علم اللغة العام : كمال بشر )3(
  .389: ص, المرجع نفسھ )4(
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  اقرئي شعري علي               

  اسمعیني ما أنا قلتھ في               

  ترجمي دقات قلبي               

  إن للقلب رموزا ولغات أجنبیة               

  اقرئي ال تسألیني               

   )1(حاولي أن تفھمیني                

فح��رف الی��اء ح��رف انتق��الي , ق, ن, ل, أ, ي: رر ف��ي ھ��ذا المقط��ع الح��روفیتك��

, ج�اء محقق�ا لالنس�یاب ف�ي القص�یدة واإلط�الق, )2(صامت أو نصف حركة طویل غاري 

 م��ن الح��روف نمی��زك��ذلك , وج��اءت ھ��ذه الی��اء م��ن خ��الل األم��ر المك��رر الموج��ھ للقارئ��ة

مخرج�ھ الحنج�رة ال ھ�و واألل�ف  ,األلف والقاف وھما م�ن الح�روف االنفجاری�ة المتكررة

وھ�ذا م�ا تجس�ده القص�یدة  ,بالش�دة والج�رأة واإلص�راریتمیز  )3(بالمجھور وال بالمھموس 

الل�ذین جس�دا إص�رار  باإلض�افة لألم�ر) إن(ة التوكی�د وأدا )أن�ا(من خ�الل ض�میر الم�تكلم 

ى یخ�رج م�ن أقص�ف الق�اف وك�ذلك ح�ر ,الشاعر على قراءة أشعاره واإلحس�اس بمعانات�ھ

وھو یحم�ل نف�س مع�اني , )5(یفید التفشي  ھو من حروف القلقلةو ,)4(الحلق شدید مھموس 

أم�ا ح�رف ال�الم  .عند النطق العنفوانو یتسم بالقوة ألنھ حرف انفجاري مثلھ ف األلفحر

ج��انبي أس��ناني وھ��و ح��رف لث��وي , فھ��و م��ن الح��روف المنحرف��ة یتمی��ز بالص��وت الش��دید

ث��ة ف��ي معانیھ��ا تتناس��ب م��ع موض��وع المقطوع��ة ألن وھ��ذه الح��روف الثال ,)6(مجھ��ور 

ف��ي تفاعل��ھ م��ع العناص��ر األخ��رى یس��ھم ف��ي تش��كیل الرؤی��ة الش��عریة وأبعادھ��ا  "الص��وت 

ن یتطلب��ان ھ��ذه الق��وة والش��دة ف��ي اوخاص��ة األم��ر والتح��دي الل��ذ ,)7( "الفنی��ة والجمالی��ة 

الش�اعر  أنالی�اء والن�ون بحك�م  ينوعا من اللیون�ة المتجس�دة ف�ي حرف�التحدث إال أننا نجد 
                                                 

  .27: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )1(
  .176: ص, 1998, 1ط, األردن -عمان , دار صفاء للنشر و التوزیع, األصوات اللغویة: عبد الجلیلعبد القادر  )2(
  .78: ص, األصوات اللغویة: إبراھیم أنیس )3(
  .78: ص, المرجع نفسھ )4(
  .355: ص, علم اللغة العام: كمال بشر )5(
  .348: ص , علم اللغة العام: كمال بشر )6(
دی��وان , )دراس��ة ف��ي التط��ور الفن��ي للقص��یدة العربی��ة حت��ى العص��ر العباس��ي(عریة العربی��ة الش��: ن��ور ال��دین الس��د )7(

  .96: ص, 1995, الجزائر, المطبوعات الجامعیة
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أم�ا ف�ي  ,ھ�ذا م�ا عب�رت عن�ھ الح�روف المھموس�ةیخاطب من سیقرأ أشعاره ویتمتع بھ�ا و

  : فإنھ یقول" لم أمت  "قصیدة 

  ,تعبت من الركض یا أیھا الحلم               

  ,كم ینبغي أن أمدك عمري انتھى               

  ,ولم انتبھربما أنت مثلي انتھیت                

  ,لم أنل منك یا حلمي مبتغاي               

  ولم استرح               

  ...تعبت من الركض                

   )1( ال تمسكي بیدي أیتھا األرض               

األس�نانیة فحرف الت�اء م�ن الح�روف , م, ت, ي: تكررت حرف من الحروف التي

ك��أن الش�اعر یص�ر عل�ى أن�ھ ل�ن یم��وت , )2( ش�دة والق�وةاالنفجاری�ة الت�ي تتمی�ز بالاللثوی�ة 

أما ح�رف الی�اء فھ�و م�ن الح�روف المھموس�ة  ,تسلیط علیھ كل أنواع العذاب وااولمھما ح

یق�ع ح�رف الی�اء أص�لیا ف�ي و ,الذبذب�ة الت�ي تول�د ص�فة الھم�س التي تنعدم عن�د النط�ق بھ�ا

أما حرف الم�یم فھ�و . التاء مثل حرفالكلمة أو زائدا كحروف المضارعة أو الملكیة مثلھ 

؛ ب��ل مم��ا یس��مى باألص��وات ال ھ��و بالش��دید وال ب��الرخو, )3(ح��رف ش��فوي أنف��ي مجھ��ور 

دالل��ة عل��ى ال��رفض وع��دم التأكی��د ال��ذي  )ل��م(تك��رر أكث��ر ف��ي النف��ي ب��أداة , )4( المتوس��طة

لن یموت وس�یبقى مھم�ا ط�ال ال�زمن حی�ا ف�ي قل�وب اآلخ�رین  وبأنھ, یعترف بھما الشاعر

 "ف�ي قص�یدة یق�ول أیض�ا و ,والق�یم ئمعناه فناء الروح وذھاب المباد ناء الجسد لیسألن ف

  : "اللیل یكبر 

  دع األفكار تختمر: صوت یقول   دفعني صوت ویمنعني        حیران ی       

  لوال التنفس باألشعار أنفجرت یا جرحا یمزقنى          وكیف أسك       

  فھل سیذبل أم ینمو ویزدھر        ل      شعر كلھ غز ,اللیل یكبر       
                                                 

  .66: ص, مسافات: نور الدین درویش )1(
  .160: ص, األصوات اللغویة: عبد القادر عبد الجلیل )2(
  .348: ص, علم اللغة العام: كمال بشر )3(
  .44: ص, األصوات اللغویة: یم أنیسإبراھ )4(
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   )1( ھل فسر اللغز ھل أوحى لھا القمرھل قرأت شعري معذبتي         حیران       

حیث یأخ�ذ ح�رف ال�راء أكب�ر ت�ردد  ,ن, م, ع ,ر: تتكرر في ھذا المقطع الحروف

 مك��رروال��راء ح��رف لث��وي  ,م��رة )13( س��بع عش��رة فیتك��رر, بة للح��روف األخ��رىبالنس��

وھذه الص�فة جعلت�ھ , تمیز بالجھر نتیجة لوجود الذبذبة عند نطقھ التي تمنحھ صفة الجھری

, )2(متوس��ط ب��ین الش��دة والرخ��اوة  ,الت��ي تك��ررت مع��ھ المجھ��ورةالح��روف  یتمی��ز ع��ن

وح�رف ال��راء زاد ال��نص وقع�ا جم��یال بص��فتھ التكراری��ة خاص�ة عن��دما ج��اء ح��رف روي 

نغم��ا خاص��ا إض��افة لتمی��زه ب��القوة وھ��ذا م��ا نج��ده فق��د أعط��ى الكلم��ات , تنتھ��ي ب��ھ األبی��ات

متجسدا عند الشاعر في إصراره على التكلم وإیصال صوتھ إلى أبعد الح�دود فالمس�ألة ل�م 

ل الش��عر ھ��و منف��ذه الوحی��د ن ق��وأنتظ��ار أكث��ر والب��د م��ن االعت��راف وك��تع��د تحتم��ل اال

 كاكی�ة المجھ�ورةحتالاالحلقی�ة وھ�و م�ن الح�روف  ینتكرار حرف العنجد كذلك  ,ومتنفسھ

ومن الحروف التي تكررت في  ,حدة عند وقع ھذا الصوت في النفس یتمیز بأنھ أكثر, )3(

ع��ن الح��زن واألل��م المتجس��د ف��ي تل��ك  انیعب��ر انذل��الوالم��یم الن��ون  احرف�� ھ��ذه األبی��ات

سھ ویعب�ر ع�ن التنھیدات واآلھات اللیلیة التي یتنفس الشاعر من خاللھا ویروح بھا عن نف

ت والمعن�ى ب�ین الص�و اأن ھن�اك انس�جاممن خ�الل م�ا س�بق نالحظ  ,المھ الدفینةضیقھ وآ

   .وتأكیده إلى تقویة المعنى باإلضافة ,الذي یراد التعبیر عنھ

  :الجرف وحرتكرار  6-2

وتكرار الحرف یرتبط ب�إرادة الش�اعر ف�ي توكی�د , خاصة تدالالالمعاني لحروف 

الح�رف الص�وتیة وب�ین معانی�ھ ومثی�رات  الذي یری�ده م�ن خ�الل توحی�د خص�ائص المعنى

راع��ي دائم��ا الفك��رة الت��ي یحملھ��ا الش��اعر یص��وات الش��عر یج��ب أن عاطفت��ھ إذ تحلیلن��ا أل

   .والعاطفة التي یرید أداءھا

                                                 
  .35: ص, األسلوبیة والصوفیة: أماني سلیمان داود )1(
  .60: ص, األصوات اللغویة: إبراھیم أنیس )2(
  .180: ص, األصوات اللغویة: عبد القادر عبد الجلیل )3(
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ویس��ھم ف��ي تعزی��ز , إل��ى موس��یقى العب��ارة نغم��ات جدی��دةتك��رار الح��رف یض��یف و

لبی��ت نطاق��ا یزی��دھا تماس��كا ویعق��د ب��ین أج��زاء ا, معن��ى العب��ارة أو محاك��اة ح��االت ال��نفس

     وارتباطا

لك�ن ھ�ذا الحك�م ال , اعتباطی�ة كم�ا ھ�و مع�روف عالق�ة عالقة المعنى بالص�وتن إ

, وم��ا إن نتجاوزھ��ا إل��ى النظ��ام حت��ى یظھ��ر التعلی��ل, یص��دق إال عل��ى الرم��وز المعزول��ة

تلف��ة فال��دوال المختلف��ة لھ��ا م��دلوالت مخ, فالعالق��ة ب��ین ال��دوال ھ��ي نفس��ھا ب��ین الم��دلوالت

وعل�ى ھ�ذا المب�دأ ینبن�ي التعلی�ل , وال�دوال المتش�ابھة لھ�ا م�دلوالت متش�ابھة كلی�ا أو جزئی�ا

ل�ذلك س�وف آخ�ذ  ,الت�ي تحتویھ�االكلمات حروف المعاني أو  علىاألصوات النسبي لداللة 

الت�ي تس�اعد عل�ى إیص�ال المعن�ى  الج�ربعض النماذج التي سأوض�ح فیھ�ا تك�رار ح�روف 

   .خاصة على الجزء المكررة فیھ ویفرض تكرارھا داللة

حرف  نور الدین درویشومن الحروف التي كان لھا حضور مكثف في نصوص 

      " :في القصر " یقول الشاعر في قصیدة إذ  )في(الجر 

  الطیر یسكت في حضورك من تراك ؟               

  صادفت روحك في المشانق               

  اءفي زغارید النس               

  وفي ھتافات الرجال               

   )1( وقرأت اسمك في العیون وفي السجون               

وتكرار ھذا الحرف , مرات خمس ﴾في( في ھذا المقطع نالحظ تكرار حرف الجر

, وق�د س�اعد الش�اعر عل�ى توص�یل أفك�اره وم�ا یخ�تلج ف�ي ص�دره, لھ داللة التعدد والكثرة

والظرفی�ة الحقیقی�ة تك�ون إم�ا مكانی�ة , مجازی�ةالحقیقی�ة أو ال ظرفیةللكون ی) في(الحرف و

, ھتاف�ات, زغاری�د, المش�انق(المجازیة ف�ي األلف�اظ على الظرفیة وھو ھنا یدل  ,أو زمانیة

حی�ث لع�ب دورا  ساھم ف�ي تثبی�ت المعن�ى إض�افة إل�ى قیمت�ھ النغمی�ةوی, )السجون, العیون

حی��ث ی��تكلم الش��اعر ع��ن الظ��روف الت��ي , تال��داخلي لھ��ذه األبی�ا مھم�ا ف��ي تص��عید اإلیق��اع

                                                 
  .69: ص, السفر الشاق: نور الدین درویش )1(
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ھتاف�ات الرج�ال ال�ذین وع�ن , یعیشھا الشعراء في سبیل إیص�ال ص�وتھم إل�ى أبع�د الح�دود

ونج��د  .وف��ي الس��جونوع��ن الع��ذاب , زغاری��د النس��اء عل��ى الش��ھداء ع��نو, ین��ددون ب��الظلم

       :حیث یقول الشاعر في نفس القصیدة ) في(كذلك تكرار حرف الجر 

  أفنیت عمري في الذھاب وفي اإلیاب               

  كالطیر أبحث في الوجود عن الوجود               

  في كل منطقة دمي               

  في كل عاصمة               

    )1(وأنا المسافر في الحدود بال حدود                

ی�ت األول ي البحیث یتكرر ف, مرات في ھذا المقطع ست )في(یتكرر حرف الجر 

وھو  ,عمره بین المجيء والذھاب متنقال فقد أفنى, لفظتین متضادتین الذھاب واإلیاب بین

 ,ب�دائع ص�نع الخ�الق مت�أمالكالطیر الذي یحلق في الفضاء الواسع یبحث عن سر الوج�ود 

ن بوح�دة یدخل في أقوال المتص�وفة ال�ذین یبحث�ون ع�ن حقیق�ة الوج�ود ویؤمن�وإن الشاعر 

والتوح�د , یبح�ث ع�ن التوح�د الروح�ي م�ن خ�الل رابط�ة ال�دمھنا الشاعر ف, اإللھيالتوحد 

دون قی�ود وس�یلتھ الذي یس�افر فی�ھ ب�ال ح�دود ونتمائي من خالل رابطة الوطن المحدود اال

شمل وإع�الء أشعاره التي تحقق لھ أحالمھ وأمانیھ وترسم لھ خط سیره في رحلتھ لجمع ال

ومن حروف الجر التي كان لھ�ا وج�ود خ�اص ف�ي  ,ھي كلمة الحق كلمة واحدة بین الناس

  : "قدر یا قدر  "یقول الشاعر في قصیدة و) عن(حرف الجر  نور الدین درویششعر 

  ال تسلني عن البدر كیف اختفى               

  وعن الغیم لما اعتصر                

  ال تسلني عن الحلم واألمنیات               

   )2( ع قرن مضىوعن رب               

أرب�ع م�رات ویحم�ل دالل�ة  )ع�ن(حرف الج�ر فیھ یتكرر في ھذا المقطع كما نرى 

ف�ي  )ال تسلني(رتبط بالفعل المضارع المنفي وقد ا, ي بعدهالكلمة التي قبلھ والتالربط بین 
                                                 

  .70: ص, المصدر نفسھ )1(
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یس��ألھ ع��ن الب��در ال��ذي كان��ا یتأمالن��ھ س��ویا ویحمالن��ھ  أال ع��نحی��ث ینھ��ى قلب��ھ , ك��ل م��رة

عل�ى  اوی�أتي النھ�ي الث�اني معطوف� ,فى واختفت معھ األح�الم واألمنی�اتقد اختف, أحالمھما

ب الب�در وغط�اه وأص�بحت ج�حالسؤال ع�ن الغ�یم ال�ذي ج�اء و حیث ینھى قلبھ علىاألول 

وبع��د اختف��اء  ,قاس��یةص��عبة حت الحی��اة األوض��اع وأص��ب فتغی��رتالس��ماء متجھم��ة حزین��ة 

ل ش��يء لرومانس��یة واألح��الم وذھ��ب ك��ج��و ا, الغی��وم تعك��ر الج��و الص��افي ولدر وحل��الب��

فق�د ق�در علی�ھ الش�قاء , اتوذھ�ب الح�ب وك�ل ال�ذكری, سنة وضاعت منھ خمس وعشرون

وبداللت�ھ ھ�ذه س�اھم ف�ي رس�م  أنھ للمج�اورة والبع�د) عن(واألصل في حرف الجر  ,واأللم

ومن بین الحروف المك�ررة الت�ي ك�ان لھ�ا  ,الصورة التي تعبر عن فكر الشاعر ومشاعره

یق�ول الش�اعر ف�ي  یفید االرتباط حیثالذي ) ب(ثیر في النغمة اإلیقاعیة حرف الجر الباء تأ

  : "الصورة المصطفاة  "قصیدة 

  الفرار أستطیعكم مرة                

  تذكرني ھذه الصورة المصطفاة أحن               

  تذكرني بالبراءة               

   )1(ألغنیات با, بالبسمات الخفیة               

ه ف�ي لقد جاء تك�رار ,)ب(حرف الجر درویشفي شعر  تومن الحروف التي تكرر

مرتبطا بكلمات متتالیة جعلت حرك�ة اإلیق�اع ف�ي ھ�ذا النم�وذج س�ریعة حی�ث ال  ھذا النص

ال واإللصاق الحقیقي والمجازي ھو المعنى األصلي لھذا الح�رف و ,فواصل اتفصل بینھم

والش�اعر یس�تعرض ك�ل األش�یاء الجمیل�ة الت�ي كان�ت ف�ي  ,االتھیكاد یفارقھ في ك�ل اس�تعم

یوم كان�ت , یتذكر أیام البراءة والصفاء والسالمویحن إلیھ فحیاتھ من خالل تذكر الماضي 

ك�ذلك ك�ان  ,یت�ذكر األغنی�ات واأللح�ان, مبتھجة ھمع عالیة منطلقة من أعماقالضحكات تس

عریة الت�ي زادھ�ا تك�رار ح�روف حضور قوي في ھ�ذه النص�وص الش�) إلى(لحرف الجر 

  :            السابقة  في نفس القصیدةالشاعر  یقولومن أمثلة ھذا التكرار , الجر تماسكا وانسجاما

  أحن إلى األرض               
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  ال أرض لي غیر ذاك التراب               

  أحن إلى الماء               

  یدفعني ظمئي للغدیر               

  أحن إلیك               

   )1( إلى زقزقات الطیور               

وھذا التكرار ك�ان ی�تم عب�ر  ,مرات أربع )إلى(یتكرر حرف الجر في ھذا المقطع 

یص�ف ف�ي ھ�ذه األبی�ات والش�اعر إیقاع�ا نغمی�ا متوازی�ا  مما حق�قمسافات زمنیة متساویة 

, للغ��دیر, یحن ل��ألرضف��, رض��ھیت��ذكر أص��لھ وأ, ح��ین یح��ن للص��ورة المص��طفاة حالت��ھ

لوح�ة فنی�ة قیم�ة تش�مل أس�رار من خ�الل ھ�ذه العناص�ر یرسم لنا ف, للطیور, للماء, للتراب

عی��دا ع��ن ألن الش��اعر یری��د أن ی��ذكر اإلنس��ان بج��و الطبیع��ة ب, الطبیع��ة بریش��ة فن��ان م��اھر

 د تفارق�ھ انتھ�اءم�ن معانی�ھ األص�لیة الت�ي ال تك�ا وھ�ذا الح�رف ,الحضارة الزائفة والتم�دن

, وھو یكشف عن رغبة الشاعر ف�ي الوص�ول إل�ى نھای�ة األم�ور, والمكانیةالغایة الزمانیة 

وال�ذي , أحض�ان وطن�ھ العرب�ي ال�ذي یفتخ�ر ب�ھفھو سیعود إل�ى , إلى تحقیق ما یطمح إلیھ

     .وال تجتاحھ الظنون التي تشوه أفكاره وتخلط علیھ الرؤیة, یجد فیھ راحتھ وطمأنینتھ

  : تكرار الكلمة  6-3

امت�دادا وتنامی�ا ف�ي  ھ�افقط ب�ل یمنحموسیقیا نغما للقصیدة إن تكرار الكلمة ال یمنح 

 ,تیج�ة ذل�ك التردی�د للفظ�ة المتك�ررةق�وة وص�البة نفت�زداد , انفعالي متصاعدشكل ملحمي 

وتكرار الكلمة قد غلب على أس�لوب الش�عراء الق�دامى والمح�دثین باعتب�اره محاول�ة لخل�ق 

باإلض��افة إل��ى أن��ھ یفی��د التأكی��د عل��ى المعن��ى الم��راد و وتقویت��ھ , ائدإیق��اع مغ��ایر ف��ي القص��

ش�اعة ل�ون ع�اطفي یق�وي الص�ورة الت�ي إل "ویس�تخدمونھ ك�ذلك  ,تثبیتھ في ذھن الس�امعو

علیھ��ا بنی��ة القص��یدة مث��ل تك��رار أس��ماء األش��خاص أو المواض��ع وم��ا ھ��و بمنزلتھ��ا م��ن 
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فالض��غوط , الت��وتر عن��د الش��اعر ولع��ل اللف��ظ المك��رر یكش��ف ع��ن ب��ؤرة ,)1( "م األع��ال

   .الداخلیة تتجسد في ھذه الكلمات المكررة

ح�اول تتب�ع الص�فة الجمالی�ة أماذج عل�ى ھ�ذا الن�وع م�ن التك�رار وخذ بعض النآوس

واھتم�ام الش�اعر , أداء المعن�ى المرج�والتي تضفیھا اللفظة المتك�ررة عل�ى نغ�م القص�یدة و

  : "أنت القصید  "اعر في قصیدة یقول الش ,بھذا الملمح األسلوبي المتمیز

  ال تسألیني ھبة هللا               

  أنت البحور جمیعا               

  أنت القوافي               

  أنت القصید الذي كان من ألف عام               

   )2(أنت القصید الذي سیكون                

ال�ذي أح�دث نغم�ا , )أن�تِ (نث نالحظ في ھذا النموذج تكرار ضمیر المخاطب المؤ

باإلضافة إلى تأكید المعنى في كل مرة على أن ھ�ذه الت�ي , موسیقیا ممیزا تطرب لھ األذن

ن��ى ب��ھ كثی��را ف��ي فق��د تك��ون ال��وطن ال��ذي تغ, یخاطبھ��ا الش��اعر ھ��ي ك��ل ش��يء بالنس��بة ل��ھ

س�م ا" وھ�و المف�رد المؤن�ث لمخاط�ب ب�ھ ع�ن ا ما كني) أنتِ (ضمیر الو, أشعاره أو المرأة

م�ن بدالل�ة ال�زمن ھ�ذا الض�میر  وق�د ارت�بط ,)3(" یصلح ألن یحل محل االس�م مبني جامد 

الذي یعیشھ ویتمنى أن یك�ون الزاھر والمستقبل  الجمیل والحاضر المشرقالماضي  خالل

وظف الضمیر وقد  ,ھنغامأعار وشأجمیع تمتلك فھو سیظل یكتب فیھا الشعر فھي , أفضل

تكون منھ االنطالقة ثم یتم الرجوع إلیھ من جدید ف�ي و, خبار بھسطر لیتم اإلكل  في بدایة

وھ��ذا التك��رار لھ��ذا , والخب��ر عن��ھ متن��وع) أن��تِ (ف��المنطلق واح��د  الم��والي بدای��ة الس��طر

فھ�و , ن�ام یب�رز كلم�ا وج�د س�بیال إل�ى ذل�كھو تعبی�ر ع�ن ض�غط داخل�ي مت) أنتِ (الضمیر 

ن��ور ال��دین یق��ول الش��اعر و ,مرارویدفع��ھ إل��ى التفكی��ر فی��ھ باس��تالش��اعر  ھ��اجس ی��ؤرق

  : "سرتا الھوى والصالة  "في قصیدة  درویش
                                                 

  .166: ص, اإلحاطة في علوم البالغة: ناصر حالوي, طالب محمد الزوبعي )1(
  .42 - 41: ص, مسافات: نور الدین درویش )2(
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  ھنا كان من ألف عام               

  ھنا أشعل الفارس الفذ فانوسھ وأحب الحیاة               

  ھنا كان یوبا                

  ھنا كان كنعانیون               

   ھنا كان یونانیون               

   )1( وكانت ھنا الكاھنة               

  

  

یتمث�ل  اوھذا التكرار ی�ؤدي معن�ى إیقاعی� )ھنا(اسم اإلشارة في ھذا المقطع یتكرر 

وبخاص�ة  المم�دودة المفتوح�ة الھ�اء والن�ون يكرار حرف�في النغم الذي یحصل من خالل ت

متنوع�ا غم موح�دا ف�ي البدای�ة أن تكرارھا یكون في بدایة ك�ل س�طر ش�عري مم�ا یجع�ل ال�ن

مس�اھما ف�ي تنمی�ة , متوالی�ا تط�رب ل�ھ األذن جرس�ا موس�یقیاخل�ق ق�د اس�م اإلش�ارة  ,ثریاو

ئ إلیھ وال یحس باضطراب مضفیا نغما متواصل منساب یجلب انتباه القار, درجة اإلیقاع

الطویل الذي مر بھ والذي یعتز ب�ھ الزمن یؤكد على تمیز ھذا المكان و اوداللی ,في الوزن

یمث��ل الماض��ي العری��ق المل��يء , ھ��ذا المك��ان ال��ذي یمث��ل الخل��ود واألص��الة, االش��اعر كثی��ر

ش�كال فنی�ا  ق�د خل�قفتقاطع الشاعر مع التاریخ  ,ت العظیمة التي یشھد لھا التاریخبالبطوال

ول�ذلك , ھذا التاریخ بأدوات فنیة یصوغ بھا ال�زمن الحاض�ر أمده, بھ عن الواقع بقوة عبر

 ,م لتجربة الشاعر وحالت�ھ الش�عوریةأھمیة بالغة في السیاق العا )ھنا(تكرار لفظة لقد كان 

ومن ب�ین تك�رار االس�م ف�ي ش�عر  ,كثیرة ھامة وأحاسیس عمیقة صادقة وھو محور لمعان

لفظ��ة  ال��ذي تك��ررت فی��ھ"  عی��ون أم��ي" ھ��ذا المقط��ع م��ن قص��یدة  ن��ور ال��دین دروی��ش

   :) وجھي(

  تلتھم المكانرأیت النار ... أمعنت في وجھي                

  ,أدخلت في المرآة وجھي               
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  كان وجھي حالكا ثم اختفى خلف الدخان               

  رد إلي وجھي... یا وجھي المنبوذ                

   )1( .كان وجھي یستحم بماء زمزم               

 كررھ�ا الش�اعر ف�ي ك�لحی�ث , مرات ست )وجھي(لفظة  تفي ھذا المقطع تكرر

, المعن�ىألنھ�ا تعتب�ر المح�ور الرئیس�ي ال�ذي ی�دور حول�ھ , بیت ویؤكد علیھ�ا ف�ي ك�ل م�رة

فھ�ي  ,رتبط بفع�ل قبلھ�اونج�د أن ھ�ذه اللفظ�ة دائم�ا ت�, ھا عنایة خاصة إلرادة اإلب�الغوالفأ

حی�ث جع�ل ھ�ذا التن�وع یس�اھم ف�ي , مرتبطة إذا بحدث یجعلھا تنتقل م�ن دالل�ة إل�ى أخ�رى

الت�ي تحم�ل  )وجھ�ي(اإلیقاع الموسیقي بما یعطیھ وق�ع تك�رار لفظ�ة تعمیق المعنى وإثراء 

ع�ن نفس�ھ وإخ�راج ك�ل م�ا یخ�تلج  الت�رویحفي األخیر اإلمتداد ال�ذي یس�اعد الش�اعر عل�ى 

ولھذه اللفظة قیم�ة إیقاعی�ة وداللی�ة فھ�ي تن�تج ض�ربات إیقاعی�ة ممی�زة إل�ى جان�ب  صدرهب

 ة الس�حریة الت�ي یمك�ن أن تش�كل م�دخال إل�ىالمفت�اح أو الكلم�/من أنماط الكلمة" اعتبارھا 

, فالش�اعر واق�ف أم�ام الم�رآة الت�ي تری�ھ الحقیق�ةو ,)2( "وممیزا واضحا ل�ھ , عالم الشاعر

تق�دم أكث�ر , تف�اجئ وان�دھش, النار تلتھم ك�ل م�ا حولھ�ا وال تت�رك ش�یئا, فیرى واقعا رھیبا

بب الن��ار وم��ن یتس��اءل ع��ن س��, نحوھ��ا وأص��بح ی��دقق ویح��اول معرف��ة التفاص��یل أكث��ر

لق�د ك�ان ذل�ك دخ�ان الن�ار , وفجأة ی�رى وجھ�ھ حالك�ا مظلم�ا یغل�ب علی�ھ الس�واد, أضرمھا

خاف ورعب فصار یص�رخ وین�ادي یری�د , فظھر لھ وجھا آخر مختلفا, الذي غطى وجھھ

  . الذي كان یراه كل یوم في المرآةالطاھر أن ُیرجع إلیھ وجھھ 

ر من خاللھا عن انش�غاالتھ وھموم�ھ ألنھ�ا وسیلة لیعب )المرآة(لقد استعمل الشاعر 

وھ�ذا , الص�ورة قاتم�ة س�وداء ل�ھفظھ�رت , تحیلھ على الواقع وتعكس لھ كل ما یجري فیھ

 یقولھ ھ�وما یراه فعال الشاعر في واقعھ فاختار أن تعبر المرآة بدال عنھ لتقول ما أراد أن 

الذي یؤلم�ھ  الشاعر والواقعأو لنقل بین , والمرآة وجھ الشاعرفتكونت عالقة حواریة بین 

إن الشاعر یصور واقع بل�ده وكی�ف  ,نفسیتھ وتفكیره فجسده نارا محرقةكثیرا ویؤثر على 

وال یس�تطیع أح�د , ساءت فیھ األوضاع فكث�ر اإلج�رام والتقتی�ل وأص�بح الك�ل یتص�ارعون
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ذل�ك ف�ي وق�د ش�اھد الش�اعر ك�ل  ,فكث�رت الفوض�ى واالض�طراب, ماذا یقول سماع اآلخر

ویالت الكثی�ر الت�ي تعب�ر عم�ا قاس�اه ش�عبھ م�ن ال�تلك الصورة المخیفة  متجسدا في, ھمرآت

 قص�یدةھ�ذه الف�ي  الفع�لك�ذلك یس�تعمل الش�اعر تك�رار  ,ف�ي الس�ابق تذكر كیف ك�ان بل�ده 

  : فیھا حیث یقول )مازال( والمتمثل في الفعل الناقص

  مازال في رأسي الصداع                      

  وماتزال الذكریات تشدني               

  مازال في قلبي الصراع               

  

  ومایزال ھوى العیون یشدني                 

   )1(مازلت في العینین أسبح                

لكن�ھ یتغی�ر حس�ب  ,م�رات خم�س )م�ازال(ر في ھ�ذا النم�وذج الفع�ل الن�اقص یتكر

, ھ��و(ب��ین  ع��ود علی��ھمیر ال��ذي یوحس��ب الض�� ,ال��زمن المس��تعمل ب��ین الماض��ي والحاض��ر

بس�بب ذكری�ات س�یئة خلف�ت ف�ي قلب�ھ عمیق�ا إن الشاعر یع�یش ص�راعا نفس�یا وألم�ا  ,)ھي

فتل��ك , ح��ال أحس��نلك��ان ف��ي  ل��و ذل��ك ل��م یح��دث ل��ھ نفس��ھیل��وم , اح��ا یح��اول أن ینس��اھاجر

والشاعر من أجل توض�یح , أكثر حالتھ تأزماضطراب فتتیھ ویعیش في الظروف جعلتھ 

 )م�ازال(ر ف�ي ك�ل م�رة الفع�ل الن�اقص اك�رالمعنى الداللي بالتركیب من خالل ت ذلك ربط

م��ن ھ تنتق��ل ت��لاوح اموج��ودال ی��زال واألل��م , مس��تمرةالت��ي تعن��ي ل��ھ أن ال��ذكریات م��اتزال 

إصراره على مواصلة المس�یر ف�ي الطری�ق ال�ذي رس�مھ ل�ھ الق�در لكن , السیئ إلى األسوأ

ص�راع ف�ي ال اع ف�ي رأس�ھدم�ن ج�راء ذل�ك الص� یحسو ,والذي یربطھ بالذكریات السابقة

ف�ي نم�و الحرك�ة الداللی�ة ) م�ازال(وقد ساھم تكرار الفعل الناقص  ,قلبھ یتعبھ ویثقل كاھلھ

وق�د یس��تعمل الش�اعر التك�رار م�ن أج��ل  ,للقص�یدة والمس�اھمة ف�ي إش��باع النغم�ة اإلیقاعی�ة

  : " سرتا "یقول في قصیدة  مھوآال للتعبیر عن معاناتھقبال ستعملھ كما ا التعبیر عن حبھ

  ال ذلك البعد ال الترحال ینسیني أجل أھواك ملء دمي        أھواك سرتا
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  أھواك سرا ال أخاف الغیر یغویني  لناس أعلنھا         ام اأھواك جھرا أم

   )1(البوح یقتلني حینا ویحییني   دراك ما ألمي            البعد نار وما أ

وی�أتي إم�ا ف�ي بدای�ة , في ھذه األبیات أربع مرات )أھواك(ع یتكرر الفعل المضار

وأبلغھ�ا  اوتكراره ھذا س�اھم ف�ي رس�م الص�ورة ف�ي أش�مل حاالتھ�, الصدر أو بدایة العجز

س�امیة تجم�ع ب�ین  خاصة لما تكون ھذه الص�ورة موجھ�ة إل�ى التعبی�ر ع�ن عاطف�ة ص�ادقة

ن حبھ لمدینتھ سرتا الت�ي ھجرھ�ا عمن خاللھ یفتتح بھ الحدیث یعبر  ھوف, الشاعر ومدینتھ

ویطل��ب منھ��ا أن ذل��ك فجاءھ��ا متأس��فا لم��ا فع��ل , لفع��ل ذل��ك امض��طری��وم م��ن األی��ام ف��ي 

ألن حبھ�ا یتغلغ�ل ف�ي دم�ھ , بتع�اده عنھ�اتسامحھ فھو ل�م ینس�ھا یوم�ا وك�ان یتقط�ع حزن�ا ال

وھ�و , لك�ن الظ�روف ھ�ي الت�ي أرغمت�ھ عل�ى ھجرانھ�ا وال�ذھاب بعی�دا, ویغطي كل كیان�ھ

ألنھ یحبھا كثیرا وكلما یزداد بع�ده , ولم تذھب مرة عن بالھ, غم ذلك البعد لم ینساھا أبدار

ف�ي نف�س البی�ت  )أھ�واك( وق�د ُك�رر الفع�ل ,فراقھ�ا عل�ى تیاقھ إلیھا وتحسرهاد اشعنھا یزد

حی�ث یری�د أن یعل�ن حب�ھ أم�ام الن�اس لیعرف�وا أن�ھ یح�ب مدینت�ھ , مرتین بمعنیین متضادین

مالھا وینسى یفضل كتم حبھ ألنھ یخاف أن تغویھ المدن األخرى فتسحره بجو, سرتا كثیرا

وھ�و ف�ي خض�م تل�ك الن�ار الت�ي تعذب�ھ تنتاب�ھ أحیان�ا ح�االت الش�وق  ,أغلى مدینة على قلبھ

وأحیان�ا أخ�رى , فتحي فؤاده وتشرق في داخلھ أحالم العودة یوما ما إلیھا لیحتض�ن ترابھ�ا

, مدین�ة غیرھ�ا یص�یبھ اإلحب�اط والی�أس ف�ي الع�ودة یوم�ا عندما یتذكر بأنھ بعی�دا عنھ�ا ف�ي

        .    یطلب أن تسامحھھا ھو لكنھ عاد إلیھا و

  :    ةـالجمل تكرار 6-4

ف�ي الق�رآن الك�ریم وف�ي أس�لوب إع�ادة البی�ت ف�ي , ھذا التكرار معروف منذ الق�دیم

, افسھا ف�ي جمل�ة م�ونقصد بھ تكرار المقاطع الصوتیة ن. سبیل الترنم أجزاء القصیدة على

ی��رد ف��ي ص��ورة عب��ارة تحك��م تماس��ك القص��یدة ووح��دة  ,أو ف��ي ع��دة أبی��ات, أو ف��ي بیت��ین

وھ�ذا  ,أكثر التحام�ا م�ن وروده ف�ي موق�ع البدای�ة وحینما یتخلل نسیج القصیدة یبدو ,بنائھا

فھ�و یثی�ر الحماس�ة ف�ي ت�ھ التكرار ذو عالق�ة كبی�رة بظ�روف الش�اعر النفس�یة وطبیع�ة حیا
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أن في ھذا المقام حاول أوس ,النفسیة التي كان الشاعر یعیشھا ویجعلھ یعیش الحالة ئالقار

  .وعملیة تأثیره في المعنى قدم بعض النماذج على ھذا النوع من التكرارأ

ر ف�ي القص�یدة إل�ى درج�ة غی�ر إن العبارة المكررة تؤدي إلى رفع مس�توى الش�عو

كثاف�ة ال�ذروة  ىع�ن م�د ئوإخب�ار الق�ارلمباش�ر وھذا یغني الشاعر عن اإلفصاح ا ,عادیة

  : "طفل المدینة  "في قصیدة ومثال ذلك قول الشاعر  العاطفیة

  

  كنت فتى میتا في حدیث الشوارع               

  وكنت فتى تائھا في الرمال               

  وكنت فتى ھاربا في الشعاب               

   )1(ات المساء وكنت فتى أسلمتھ المدینة ذ               

ك��رارا عمودی��ا ف��ي ھ��ذه ت ش��كلتالت��ي  )كن��ت فت��ى(عب��ارة  ك��ل س��طرتتك��رر ف��ي 

باإلض�افة , المؤكدة أكثر إیحاء ودالل�ةالعبارة  یجعللتكرار ا منملمح ممیز  اوھذ ,األبیات

 ةمعان�اب اإلحس�اسوینتق�ل إلی�ھ , المتلق�ي وجلب انتباهھ تقویتنى ود المعیكإلى العمل على تو

 ھ�اوت�اه ب�ین دروب اق من ویالت الدنیا الكثی�رذصغیرا  ال یزال في مقتبل العمروھو  الفتى

وقد دار  ,د إلیھا نورھا وصفاءھالكنھ یبقى أمل مدینتھ التي سیزیح عنھا الظالم ویر, أكثر

ف�ي  تائ�ھوھناك من قال أن�ھ , قتل ع حول ھذا الفتى الذي ظنوا أنھحدیث طویل في الشوار

یبح�ث ف�ي الش�عاب  ویذھب البعض اآلخر إلى أنھ ھ�ارب ,شيء ال یدري بنفسھ الصحراء

وم��ن خ��الل مالحظ��ة  ,ألع��داء ال��ذین یترص�دوه ف��ي ك��ل مك�انع�ن مك��ان یأوی��ھ م�ن غ��در ا

الت�ي  )فت�ىكن�ت ( عب�ارةت�دور ح�ول  ھاوردت فیجد أن جل المعاني التي ناألبیات السابقة 

یش�یع ف�ي القص�یدة " ناس�قة وھ�ذه التك�رار ال�ذي ح�دث ف�ي فق�رات إیقاعی�ة مت ,تمثل البؤرة

لمسات عاطفیة وجدانیة یفرغھا إیقاع المفردات المكررة بشكل تصحبھ الدھشة والمفاجئ�ة 

وھ�ذا التك�رار  ,ت�دور كلھ�ا ح�ول اختفائ�ھحیث أن جمیع األقاویل التي أطلقت كان�ت , )2(" 
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قص�د وض�وحا ف�ي الیدخل في تشكیل الصورة الشعریة والمعنى لیزیدھا عمقا في الداللة و

ف�ي ال�ربط  أس�ھمو ,الش�اعر عل�ى توض�یح موقف�ھ وتص�ویره س�اعدقد و ,وإثراء اإلیحاءات

الت��ي عل��ى ال�نص إیق��اع یش��بھ طرق��ات الطب��ول  إض��فائھباإلض��افة إل��ى , المعن�وي والنفس��ي

ظل��ي  "وف��ي قص��یدة  ,لف��ة التف��رعوأص��وات موح��دة البدای��ة مخت ةق��ع ثابت��اتتك��رر ف��ي مو

  : یقول الشاعر" المنھزم 

  سأعطیك حنجرتي               

  وسأعطیك مالي وحبي               

  سأعطیك كل الذي بیدي لتعلم أنھ               

   )1(ال شيء بعد األحاسیس یعطى                

في ھذا المقطع ثالث م�رات متتالی�ة ف�ي بدای�ة ك�ل س�طر  )سأعطیك(تتكرر عبارة 

, فع�ل العط�اء یك�ررم�رة ش�اعر ف�ي ك�ل الف ,من أجل تأكید المعنى ووضوحھ أكث�رشعري 

فھ�و فع�ل س�يء , لكن لیس رغبة منھ ولكن لیبین للذي یأخذ منھ أش�عاره أن ذل�ك ل�ن ینفع�ھ

ألنھ یخدع نفسھ ویخش الناس الذین یعتقدون أن ذلك الشعر من قولھ ولك�ن ف�ي الحقیق�ة ال 

ب عل��ى حس��اوخاص��ة لل��ذین یری��دون أن یبن��وا مج��دھم وش��ھرتھم , یوج��د م��ن ذل��ك ش��يء

ح��اول أخ��ذ أش��عاره من��ھ  ال��ذيولیب��ین الش��اعر لھ��ذا الس��ارق  ,مجھ��ودات اآلخ��رین وتع��بھم

 ھیعطی� أن ب�یقترح علی�ھ وأنھ مخطئ في عملھ ھذا , ونسبھا لنفسھ على أنھ ھو الذي كتبھا

 ,أن یص�بح مطابق�ا ل�ھ یس�تطیعل�ن ولكنھ  ,یمتلكھبل وكل شيء , وحبھ, ومالھ, قصائدهكل 

حت�ى ول�و  ,ھا ففرق بین من مر بالتجربة ومن یتصنع أنھ مر بھ�اعن بعض ألنھما مختلفان

فل�ن یس�تطیع أن یق�ول الش�عر ب�نفس الحم�اس والش�عور ال�ذي , أخذ أحاسیسھ وك�ل معانات�ھ

یرافق الشاعر وھ�و ینس�ج قص�ائده بع�د مخ�اض عس�یر تت�داخل فی�ھ المش�اعر واألحاس�یس 

لك�ن إذا , م عن خب�رة وتم�رسواألفكار فتخرج لنا على شكل معان رقیقة ورؤى متمیزة تن

ب�نفس القیم�ة ألنھ�ا  م بالتقلید عنھا فإنھ سوف لن تك�ونأخذ غیره تلك المعاني واألفكار وقا

, ل��م تنب��ع م��ن تجربت��ھ الش��عریة الخاص��ة وإنم��ا كان��ت مج��رد نق��ل ألفك��ار ومش��اعر غی��ره
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وق��د أعط��ى تك��رار ھ��ذا الفع��ل لل��نص الش��عري حیوی��ة أكث��ر  .وس��یبقى تابع��ا ل��ھ مھم��ا فع��ل

   .وجرس موسیقي زاد من إیقاعیة المقطع

أن تك�ون الجمل�ة المك�ررة ف�ي  ن�ور ال�دین دروی�شومن أنواع تك�رار الجم�ل عن�د 

.  الس��طر األول طویل��ة ث��م تتن��اقص ت��دریجیا حت��ى ال یبق��ى منھ��ا إال الن��واة األص��لیة للجمل��ة

  : "الصور المصطفاة  "قول الشاعر في قصیدة ومثال ذلك 

  ك في صمتھ اللیل حین أحن أنادی               

  أنادیك من شرفة الذكریات                

   )1(أنادیك                

حی��ث وردت فی��ھ العب��ارة  األس��طر الش��عریة نج��د أن الس��طر األول یعتب��ر أط��ول

بالفع�ل األخی�ر یح�تفظ الش�اعر ف�ي  إل�ى أن, ألسطر في النقصان شیئا فشیئاثم تبدأ ا, كاملة

وق�د كان�ت تخ�تلج الش�اعر عن�د  ,ویؤك�د علی�ھ س�طرفي كل  كرركان یتي الذفقط  )أنادیك(

ویش��عر م��ن خاللھ��ا بمش��اعر من��اداة ص��ورتھ الت��ي لطم��ا حل��م بھ��ا وع��زم عل��ى تحقیقھ��ا 

بردائ�ھ المدین�ة تؤثر في نفسیتھ فیحن لتل�ك الص�ورة عن�دما یغط�ي اللی�ل  وأحاسیس خاصة

جت�اح الش�اعر موج�ة م�ن الش�وق عمی�ق وف�ي تل�ك األثن�اء تاألسود ویغرق الن�اس ف�ي ن�وم 

التي یستدعیھا من ذكریاتھ لتلون لھ الحیاة بل�ون األم�ل والتف�اؤل  اوالحنین لمالقاة صورتھ

ألن یرى ص�ورتھا كم�ا رس�مھا دائم�ا ما أراد بأنھ استطاع أن یصل في یوم ما إلى تحقیق 

ھ لیعب��ر ع��ن رغبت�� ذكری��ات الماض��ي وم��ن أح��الم الحاض��ر م��ن فیس��تدعیھا, ف��ي مخیلت��ھ

ص�ورة بل�ده الش�اعر ف�ي مخیلت�ھ یرسم وما تلك إال بلده حیث  ,المتأججة في وصال حبیبتھ

وھو یلج�أ للت�ذكر ھروب�ا م�ن , وھي في أزھى أوقاتھاكانت سابقا ویحاول أن یتذكرھا  كما

ناظری�ھ ف�یجلس ویخم�ن ف�ي كیفی�ة إص�الح األم�ور  مالواقع المریر الذي یراه ك�ل ی�وم أم�ا

أن�ت  "ك�ذلك ف�ي قص�یدة یق�ول و ,علی�ھ قب�ل أن تش�وھھا ی�د األع�داء تورد بلده إلى ما كان

  : "القصید 

  
                                                 

  .50: ص, السفر الشاق: نور الدین درویش )1(
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  على أي بحر أغنیك یا أنت یا ھبة هللا               

  على أي بحر أغنیك                

   )1(على أي بحر                

ی�ث حتتناقص العبارة األولى تدریجیا حیث یحتفظ بالمن�ادى ھذا النموذج كذلك في 

ف�ي األخی�ر  لیبق�ي, )أغنی�ك(ثاني یح�تفظ بالفع�ل وفي السطر ال, )بھبة هللا(ب الشاعر  اینعتھ

حت�ى ھ�ذه الجمل�ة بدأت بجملة طویلة ثم تناقص�ت قد فنجد األسطر , )على أي بحر(عبارة 

, تساؤال یدور في داخ�ل الش�اعر حی�ره وش�غل بال�ھالتي تحمل ت النواة األصلیة وحدھا یبق

" دد أھمیتھ تكراره في كل مرة نظر ألن التكرار یعمل على تحمی�ل ال�نص ھذا التساؤل ح

وربم�ا یرج�ع ذل�ك , معنى شعوري یبرز من بین عناصر الموقف الشعري أكثر من غی�ره

البح�ر ال�ذي س�ینظم  ف�ي اختی�ار ت�رددفھ�و م, )2(" إلى تمیزه عن سائر العناصر بالفاعلی�ة 

یتس�اءل ف�ي ك�ل م�رة وال یص�ل  ىل�ذلك یبق� ,ویعبر من خاللھ على مش�اعره علیھ قصیدتھ

وأحاسیس��ھ ال��ذي س��یحمل مش��اعره  يالش��اعر محت��ار ف��ي البح��ر الش��عرف ,اإلجاب��ة إل��ى

 الت�ي تورق�ھھ�ذه لكنھ خائف م�ن عملی�ة االختی�ار , ویستطیع أن یوصل لھا رغبتھ وتأججھ

تكفی�ھ  فك�ل البح�ور والق�وافي ال, لیعب�ر ب�ھمحدد ألنھ یظن أنھ لیس ھناك من بحر , وتتعبھ

ن تحتویھ�ا الكلم�ات ف�ي والتعبیر عن أحاسیسھ ألنھ�ا أكب�ر م�ن أ, في قول بیت شعري فیھا

ن ھذا النوع من التكرار باإلضافة إلى أسلوب االستفھام أعطیا النص حس�ا وإ ,إیقاع واحد

م��ن خ��الل الت��درج ف��ي التعبی��ر حت��ى یرك��ز الش��اعر عل��ى المعن��ى وفنی��ا وجمالی��ا ممی��زا 

بإحساس الشاعر الذي یتعمد نقلھ إلیھ من خ�الل اس�تعمال شعر القارئ ومن ثم ی, المقصود

أسالیب للتأثیر تس�اعد عل�ى إیص�ال المعن�ى وتنوی�ع ال�نغم الموس�یقى فیط�رب إلیھ�ا وتزی�دا 

    .جماال للنص

         

                                                 
  .40: ص, مسافات: نور الدین درویش )1(
  .172: ص, البنیات األسلوبیة في لغة الشعر العربي المعاصر: مصطفى السعدني )2(
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لقد استعمل الشاعر التكرار المقطعي الذي یرتبط بالحالة النفس�یة والش�عوریة الت�ي 

لذلك یصر على تكرار بع�ض  ,فھالتكرار لیعبر عن رؤیة الشاعر وموقوجاء ھذا , یعیشھا

كذلك أراد الش�اعر م�ن ھ�ذه الوس�یلة اإلیقاعی�ة المنس�جمة أن یؤك�د المعن�ى ویقوی�ھ  ,الجمل

وھ�ذا م�ا فرض�تھ , لیوصلھ للمتلق�ي بدالالت�ھ الت�ي قص�د إیص�الھا ول�یحس المتلق�ي بمعانات�ھ

  .ھذه الظاھرة التكراریة اإلیقاعیةل فھي التي استدعت وجود مث, تجربة الشاعر

وما نستخلصھ م�ن جمی�ع أن�واع التك�رار الس�ابقة أن القص�یدة أص�بحت مزیج�ا م�ن 

وھ��ذا التك��رار س��اھم ف��ي تفجی��ر القص��ائد م��ن , التن��اغم الص��وتي واللفظ��ي الت��ي تتمی��ز ب��ھ

 وق��د س��اھم التك��رار ف��ي ,إلب��راز المعن��ى والرؤی��ة الش��عریین ال��داخل وإعطائھ��ا دفع��ة قوی��ة

ولقد كان لكل ح�رف أو كلم�ة أو جمل�ة إثراء الفضاء القصیدة وخلق حركة إیقاعیة داخلھا 

المساھمة في الخروج عن ما ھو مألوف حیث برزت التنویعات اإلیقاعی�ة وانس�جامھا ف�ي 

یعب�ر , عطائھ�ا نس�قا مغ�ایرااختیار الشاعر ما یتالءم مع جو قصائده وم�ع موض�وعاتھا وإ

وف�ي األخی�ر یمك�ن الق�ول أن التك�رار ك�ان ملمح�ا  ,فھ م�ن الحی�اةالشاعر و موق معاناةعن 

وق�د حق�ق , ج�اء بغ�رض أھ�داف أرادھ�ا الش�اعر, ن�ور ال�دین دروی�شأسلوبیا ف�ي قص�ائد 

.                                                                                       اإلیقاع الموسیقي والربط المعنويالتكرار 

  :وازي ـالت -7

ویشمل مستویات , كامل ألجزاء بنائیة في الشعرالقوم على التكرار غیر یزي التوا

 الج���زأینوتك���ون العالق���ة ب���ین , متع���ددة ك���البنى التركیبی���ة والص���یغ والمق���والت النحوی���ة

وھ�و عب�ارة ع�ن عنص�ر بن�ائي ف�ي الش�عر , ةالمكررین عالقة مشابھة أو مطابقة أو مماثل�

   .یمتد لیشمل أكثر من بیت, یقوم على تكرار أجزاء متساویة

الت��وازي كمص��طلح ق��ائم بذات��ھ ومس��تقل ع��ن غی��ره م��ن المص��طلحات ال نج��د ل��ھ و

, والموازن�ة, والتك�رار, في كتب البالغة والعروض إال أنھ یوجد ضمنیا ف�ي الب�دیع اتعریف

كان��ت ش���ائعة ف��ي الق��رآن الك���ریم والش��عر العرب���ي الق��دیم لكنھ���ا رغ��م أن ھ��ذه الظ���اھرة 

, التش���طیر, التطری���ز, الترص���یع: مخالف���ة تخ���ص تناس���ب بنی���ة البی���ت مث���لبمص���طلحات 

  ... المقابلة
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, لقد ج�اء النق�اد والبالغی�ون الق�دامى بمف�اھیم بالغی�ة تن�درج تح�ت مفھ�وم الت�وازي

وھ�ذا م�ا جعلھ�م , عر العرب�ي الق�دیمساقھم إلیھا بروز ھذه الظ�اھرة بش�كل واض�ح ف�ي الش�

مث��ل  األبی��اتتأص��یل عناص��ر متع��ددة ت��دعوا إل��ى انس��جام بنی��ة ال��نص أو " ی��ذھبون إل��ى 

 االزدواجتس�میة علی�ھ  أب�و ھ�الل العس�كريویطل�ق  ,)1(" والتناسب وغیر ذل�ك , االئتالف

ال و, یحس��ن منث��ور الك��الم ال: " حی��ث یق��ول وانتظام��ھ وھ��و یجعل��ھ ش��رطا لحس��ن الك��الم 

وی��ذھب  ,)2( "حت��ى یك��ون مزدوج��ا وال تك��اد تج��د لبلی��غ كالم��ا یخل��وا م��ن االزدواج  یحل��و

لش��دة حاج��ة " : فیق��ول وكث��رت اس��تخدامھ لش��یوع مص��طلح االزدواج  ح��ازم القرط��اجني

فم�ن  .ء ال توجد في غی�ره م�ن ألس�ن األم�مالعرب إلى تحسین كالمھا اختص كالمھا بأشیا

   .)3( "والقوافي  ذلك تماثل المقاطع في األسجاع

مھم��ا ف��ي تحلی��ل الخط��اب الش��عري بع��د ش��یوع  الق��د أص��بح الت��وازي یحت��ل مرك��ز

م�ن الناحی�ة  ة الت�ي تناول�ت مفھ�وم الت�وازي وفائدت�ھبینظیر فیھ وخاصة تلك اآلراء الغرالت

مرك��ب ثن��ائي  "بأن��ھ  )Iouri Lotman( وري لوتم��انی��حی��ث یعرف��ھ . الجمالی��ة واألس��لوبیة

رتبط م�ع األول ی�وھ�ذا اآلخ�ر ب�دوره , ن خ�الل اآلخ�رال م�إیھ ال یع�رف حد طرفأالتكوین 

أي أن الت��وازي ل��یس ل��ھ تط��ابق كام��ل وال تب��این ب��ین  ,)4( "بعالق��ة أق��رب إل��ى التش��ابھ 

  . بل ھو نوع من التكرار غیر الكاملالعبارتین 

مفھوم�ا عمیق�ا وموس�عا م�ن الناحی�ة في العص�ر الح�دیث وأول من أعطى للتوازي 

الذي یرى أن اللغة الشعریة  )Roman Jakobson( رومان یاكبسونیة واألسلوبیة ھو اللغو

أال وھ�ي ال�ربط ب�ین عنص�رین مع�ا ربط�ا اتحادی�ا م�ن ناحی�ة , تحتوي على عملی�ة أساس�یة

ي طبق�ھ مستخدما ف�ي مب�دأ التقاب�ل الثن�ائي ال�ذ ,اللغوي ومن ناحیة إعادة التشكیل, المقارنة

  .ةفي تحلیل الظواھر اللغوی

ویعتبر التوازي وسیلة مھمة في الكشف عن البنیة المسؤولة ع�ن توزی�ع العناص�ر 

إلح��الل التن��اغم بص��فة منتظم��ة  تیة والداللی��ة داخ��ل العم��ل األدب��ياللغوی��ة والفنی��ة والص��و
                                                 

  .129: ص, 1998, األردن, دار الكندي للنشر والتوزیع, قراءة النص الشعري الجاھلي: موسى ربابعة )1(
  .285: ص, الصناعتین: أبو ھالل العسكري )2(
  .122: ص, منھاج البلغاء وسراج األدباء: حازم القرطاجني )3(
  .143: ص, تحلیل النص الشعري: یوري لوتمان )4(
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س�واء ع�ن طری�ق اللف�ظ , واإلیق�اع المتن�اغم, یھتم كثیرا بالتنسیق الص�وتي "فھو اإلیقاعي 

والتنسیق الصوتي في التوازي یحدث ع�ن طری�ق توزی�ع , )1( "ركبة أو الجملة الم, المفرد

س�واء , توزیعا قائم�ا عل�ى اإلیق�اع المنس�جم للف�ظ أو الص�وت األلفاظ في الجملة أو العبارة

أو المرتب�ة عل�ى بعض�ھا ع�ن طری�ق التض�اد أو التش�ابھ ف�ي , في الجمل المتص�لة ببعض�ھا

  .حویةالمعنى أو في الصیاغة الن

ق��دم بع��ض أالخاص��یة الص��وتیة ف��ي قص��ائده وس��وف الش��اعر ھ��ذه  وق��د اس��تعمل 

ت الت�ي أض�افھا عل�ى وال�دالال ؟النماذج على توظیف الش�اعر للت�وازي وكی�ف تعام�ل مع�ھ

  . نصوصھ الشعریة

ویخ���ص الش���عر , ھ���ذا الت���وازي ینف���رد بالبی���ت الواح���د :الت���وازي األح���ادي  7-1

الش�عر الح�ر یك�ون ف�ي البی�ت  وفي ,العمودي حیث یتوازى شطراه فیتحقق التوازن بینھما

وھ�ذا الن�وع ھ�و الكثی�ر ف�ي , ما یك�ون م�ن ت�واز ب�ین ش�طري البی�ت الواح�د" فھو  الخطي

أی�ن العروب�ة "  كقول الشاعر في قص�یدة, )2(" إذ ال تكاد تخلو قصیدة منھ , الشعر العربي

  " :یا عرب 

     )3(خطب الھل ینفع الدمع والتندید وا امتألت دمعا فھل نفعت       خدودن

فھم��ا ف��ي ختالام��ع  )ینف��ع, نفع��ت( ي ف��ي ھ��ذا المث��ال متم��ثال ف��ي لفظت��ينج��د الت��واز

, واللفظة الثانیة في ال�زمن الحاض�ر, حیث وقعت اللفظة األولى في الزمن الماضي الزمن

ی�ؤدي  ,وقوع األول�ى نك�رة والثانی�ة معرف�ةب )الدمع, دمعا(التوازي في لفظتي حدث كذلك 

وھ�ي أن�ھ  إبرازھ�اة أراد الش�اعر اس�تجالءھا وحادي إلى تبی�ین نقط�ة مھم�ھذا التوازي األ

 مج�رد ت�ابع یس�تغلالعرب�ي الذي أصبح فی�ھ الح�اكم المتردي من أوضاع الواقع یائس جدا 

والش��اعر الیع��رف كی��ف یتص��رف م��ع الوض��ع وھ��و ی��رى ش��عبھ  ,الغ��رب لتحقی��ق م��آربھم

وال الخط��ب , حامل��ة آالم��ھ وأحزان��ھفم��ا ع��اد ینف��ع ال ال��دموع الت��ي س��الت كثی��را , یع��اني

                                                 
  .30: ص, 1999, 1ط, مصر, مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة, البدیع والتوازي: عبد الواحد حسن الشیخ )1(
: ص, 2001, 2ط, المغ�رب -ال�دار البیض�اء , لعربيالمركز الثقافي ا, )مقاربة نسقیة(التلقي والتأویل : محمد مفتاح )2(

152.  
  .15: ص, السفر الشاق: نور الدین درویش )3(
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ویق�ول ف�ي  ,لشاعر إلى مرحلة الیأس من ك�ل ش�يءوقد وصل ا, والتندید فال شيء یجدي 

  : "سقوط  "قصیدة 

   )1(باسمي شھادات حبي         وقعیني شاھدا في العصور  وقعي  

, في النطق ووقوعھما ف�ي بدای�ة الش�طر الش�عري )وقعیني, وقعي( تتوازى األلفاظ

حیث أن ف�ي ,  أن اللفظة الثانیة مقترنة بالضمیر المتصل النون الذي یعود على الشاعرإال

ألنھ�ا تع�رف جی�دا ك�م ھ�و , الشطر األول یطلب منھا أن توقع ب�دال عن�ھ ش�ھادات حب�ھ لھ�ا

فھ��ي , وإبع��اد أي س��وء عنھ��ا ایحبھ��ا ومس��تعد لیض��حي ب��أغلى م��ا عن��ده ف��ي س��یبل حمایتھ��

وق�د , )ش�اھدا, ش�ھادات(ویقع التوازي أیضا بین لفظتي  ,اشاھدة على الحب الذي یجمعھم

عل��ى  فبع��د أن یطل�ب ش��ھادتھا, واللفظ�ة الثانی��ة اس��م فاع�ل, اج�اءت اللفظ��ة األول�ى مص��در

ال��ذین  یطل��ب منھ��ا أیض��ا أن تس��جلھ ش��اھدا عل��ى مأس��اتھا وم��ا وق��ع لھ��ا م��ن األع��داء, حب��ھ

  :  " براءة "قصیدة  في ویقول أیضا ,ویقضوا علیھا أرادوا أن یفرقوا بینھما

   )2(لو أنا         لو مت یوما میتة األحرار  حأفر, یا مرحبا بالموت  

اللفظ�ة و, االلفظ�ة األول�ى مص�دروقع�ت , )میت�ة ,م�ت ,الم�وت(األلف�اظ تطابق بین 

ممی�زا عل�ى  اوھذه الكلمات أدخلت إیقاع ,الثالثة مفعول مطلقاللفظة و, الثانیة فعل ماضي

 ,وینقل لھ أحاسیس�ھ وش�عوره ادتھ نغما موسیقیا یجذب انتباه القارئ إلیھالبیت الشعري وز

ویف�رح , فھو یرحب ب�ھ ,من كل مكان ت وكأنھ یحیط بھالموت في البیحیث جعل الشاعر 

تأكیدا على ع�دم خوف�ھ جاء وتكراره  ,یوما ما وكان فیھ یدافع عن بلده لو جاءه الموت في

األبط�ال ال�ذین دافع�وا عل�ى أرض�ھم بك�ل ش�جاعة  منھ بل بالعكس ھو یرید أن یموت مث�ل

لیحافظ على بلده من خط�ر وبسالة متحدیین الموت فتمنى أن یكون مثلھم ویملك شجاعتھم 

  .الغاصبین

وھ��و یتك��رر  ,م��ن س��طرین وھ��و الت��وازي ال��ذي یتك��ون :الت��وازي الم��زدوج  2–7

  ملتینلسھولة بناء التطابق بین ج, بصفة أكثر من أنواع التوازي األخرى

                                                 
  .23: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )1(
  .20: ص, المصدر نفسھ )2(
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وإنم�ا یكتس�ب وظیف�ة بنائی�ة تض�في عل�ى ال�نص , التوازي لیس ظاھرة جمالیة فقط

ف�ي  ت�ھوم�ن أمثل ,وھ�ذا م�ا نج�ده م�ن خ�الل اس�تعمال الت�وازي الم�زدوج, التالحم والترابط

  :التي یقول فیھا  "یحسدني  "قصیدة  نور الدین درویش أشعار

  ما عاد بوسعي أن أحمیك وأحمیني                

   )1(ما عاد بإمكاني أن أصنع من عود سیفا                

  
    أحمیني  و  أحمیك  أن  بوسعي  عاد  ما

  سیفا  عودي  من  أصنع  أن  بإمكاني  عاد  ما

  

ال�ذي وق�ع ف�ي , الفع�ل الماض�ي م�ع النف�ي )ما عاد(التطابق في تكرار العبارة نجد 

فی��وحي توجع��ھ وأس��فھ ھ��ذا النف��ي ل��ھ داللت��ھ عل��ى س��یاق الك��الم  روتك��را, طربدای��ة ك��ل س��

الشدید على عدم قدرت�ھ عل�ى المس�اعدة رغ�م أن�ھ یتقط�ع م�ن ال�داخل حزن�ا عل�ى ق�ول ھ�ذا 

حی�ث ج�اء ش�بھ , )بإمك�اني, بوس�عي(الج�ار والمج�رور  التقابل ف�يو, الكالم فما بالید حیلة

ونج��د ھ��ذا الملم��ح الممی��ز ف��ي أس��لوب الش��اعر ال��ذي , تحم��ل نف��س المعن��ى جمل��ة مترادف��ة

ھ�ذا الت�وازي یزی�د م�ن إیقاعی�ة األبی�ات , ت�وازي ب�ین الكلم�اتترادف إلح�داث الیستعمل ال

" وذل�ك ألن�ھ  تبلی�غ المعن�ىالشعریة وتصعید النغمة الموسیقیة إلح�داث األث�ر المرج�و ف�ي 

وبالغی��ة ت��ؤدي إل��ى إث��راء الص��یاغة الش��عریة بنغم��ات نفس��یة , یحم��ل خص��ائص ص��وتیة

فیبعث في النفس الس�كینة والطمأنین�ة , واألذن بیانا, وإیقاع عذب یقرئ العین جماال, أخاذة

؛ ألن�ھ ت�ربط بینھم�ا عالق�ة تالزمی�ة )أن أص�نع(جملة مع  )أن أحمیك( جملة وتتقابل ,)2(" 

 وبالت�الي حمایتھ�ا, یقاتل ب�ھ م�ن یری�د أن یؤذیھ�ایحمیھا ومن أجل أن  اأن یصنع سیف یجب

نھ ال یملك سیفا قاطعا یقف بھ في وج�ھ أل ,لكنھ لم یعد بوسعھ أن یفعل ذلك  ,وحمایة نفسھ

                                                 
  .08: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )1(
, 2006, الجزائ�ر -عناب�ة , دار العلوم للنش�ر والتوزی�ع, اللسانیات وتطبیقاتھا على الخطاب الشعري: رابح بوحوش )2(

  .130: ص
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ویق�ول  ,كن ھل تؤثر في لغة الرص�اص والس�یفالتي یدافع بھا ل لدیھ إال أشعاره, األعداء

  :  "أرى بلدي  "في قصیدة 

  یا عم الجوع یقطعني                

   )1(یا عم الموت یھددني                

  

  یقطعني  الجوع  عم  یا

  یھددني  الموت  عم  یا

  

ب�ا غالاألس�طر ونلمح على , )یا عم(تطابق في النداء والمنادى في ھذا المقطع نجد 

ثم ی�ذكر أھ�م ظ�اھرتین یع�اني  ,كما في ھذا المثال وغیره, ما یكون التطابق في أول البیت

وق�د ط�رح , لم�وتن یؤدیان إل�ى اوھما الجوع والمرض اللذا ,والبلدان األخرىبلده منھما 

لى لسان طفل صغیر یشكو إلیھ الجوع والموت بعد أن وجد نفسھ الشاعر ھذه األوضاع ع

 الظ�روف الس�یئةالش�اعر ویری�د أن یب�ین لن�ا  ,دون عائلة یبحث عن أمھ فال یج�دھاوحیدا ب

ف��الجوع یقط��ع أمع��اءھم م��ن ال��داخل ف��ال  ,ن ف��ي الش��وارعالت��ي یعانیھ��ا األطف��ال المش��ردو

ویق�ول ف�ي  ,ھ ال ملج�أ ل�دیھم یحم�یھملحظ�ة ألن� والموت یھددھم في كل, یجدون ما یأكلون

  : یعاتب فیھا صدیقھ  نفس القصیدة

  أنستك األیام أغانینا  لھ               

       )2(أنساك الزمن الموبوء أمانینا  لھ               

  
  أغانینا    األیام  أنسك  ھل

  أمانینا  المربوط  الزمن  أنساك  ھل

  

                                                 
  .10: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )2(
  .11: ص, المصدر نفسھ )2(
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      وتماثل في المواقع بین ,سطرینالفي  )أنستك ھل(تطابق في ھذه العبارة 

وتأثیره  إلى حمل نفس الداللة فكالھما یدالن على الزمن وھذا ما ینحو, )منالز, األیام(

ثم  ,ة للزمن ال یوجد مقابل لھاـصف) الموبوء(ونجد لفظة  ,على الشاعر وعلى نفسیتھ

ك األیام الجمیلة التي اعر ما عاد یذكر تلـفالش ,)أمانینا, أغانینا( كل من لفظتي تتقابل 

حیث كان یقول  ب مرارة الواقعـسببواألحالم البریئة التي كان یحلم أن یحققھا عاشھا 

  كذلك نجد في .ھ التي حلماھا سویاـاه الزمن الموبوء أمانیھ وأحالمـأنسلكن األشعار 

: "ظلي المنھزم  "قصیدة                                                

  ستنمو بقلبك آالم قلبي                                                       

   )1(ستنمو بشعبك آھات شعبي                

  قلبي  آالم  بقلبك  ستنمو

  شعبي  آھات  بشعبك  ستنمو

                                                
وتقلقھ ویبحث فیھا  تستفزه إن الشاعر وھو یقول الشعر یكون كالخاطرة في النفس

ف�یحس بالتع�ب , عن الكلمات التي تحمل ھ�ذه المع�اني وتك�ون مس�توفیة لحم�ل ھ�ذه األمان�ة

ثم ی�أتي م�ن یأخ�ذھا من�ھ فاق�دا للش�عور واإلحس�اس , واإلرھاق لتأثیر التجربة الشعریة فیھ

خ�ذ أفك�اره فیق�ول ل�ھ الش�اعر م�ا دام أن�ھ أ ,ھك�ذا كلم�ات میت�ة لیس�ت فیھ�ا حی�اة یقولھا, بھا

 ورؤاه البد أن یأخذ معھ آالم قلبھ وآھات شعبھ لیحس ب�الجمرة الت�ي كان�ت س�ببا ف�ي والدة

ق التط�ابق ف�ي اش�تراك ك�ال البیت�ین ف�ي وم�ن أج�ل ذل�ك تحق� ,ول�یحس بمعانات�ھھذا الش�عر 

, بقلب��ك( ث��م نج��د الت��وازي ب��ین اللفظت��ین ,ألن��ھ یوظ��ف ل��نفس المعن��ى فیھم��ا )س��تنمو(الفع��ل 

وق�د اس�تعمل الش�اعر الت�وازي ب�ین كلمت�ین ق�ریبتین  ,حیث الصیغة والتركی�بمن  )بشعبك

ازي بین القلب والش�عب ثم یتكرر التو )اآلھات, اآلالم( في المعنى أو ھما مترادفتان وھما

واح�دة واألل�م واح�د  اةفآالم الشاعر ھي نفسھا آھات شعبھ فالمعان, وفي الداللة في المواقع

                                                 
  .28: ص, السفر الشاق: نور الدین درویش )1(
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وم��ن ث��م فق��د حق��ق . ن خ��الل الح��ب الكبی��ر ال��ذي یكن��ھ ل��ھم�� وقلب��ھ یحت��وي ش��عبھ ویحض��نھ

                      . لداللتین واحتضان إحداھما لألخرىالتوازي التساوي بین ا

 دروی�شن�ور ال�دین  كق�ول ,وھو یكون م�ن بیت�ین ف�أكثر : التوازي المقطعي 3–7

  : "أین العروبة یا عرب  "في قصیدة 

  أم تموت ورب الدار ینتحب       مالي أرى في بقاع القدس مجزرة 

مالي أرى في دنا لبنان ملحمة           الحزب مختلف والشعب مضطرب                               

   )1(ترضي الیھود ومن بلداننا سلبوا  مالي أرى في ضفاف النیل سادیة        

  
  مجزرة  القدس  بقاع  في  أرى  مالي

  ملحمة  لبنان  دنا  في  أرى  مالي

  سادیة  النیل  ضفاف  في  أرى  مالي

  

االش�تراك ف�ي عب�ارة  م�ن خ�اللاألبی�ات الثالث�ة ب�ین تط�ابق ف�ي ھ�ذا النم�وذج نجد 

أي یتك��رر نف��س , س��ھا ف��ي ك��ل م��رةحی��ث تتك��رر نف )م��الي أرى ف��ي(واح��دة وھ��ي عب��ارة 

, دن��ا, بق��اع( ث��م نج��د ت��وازي ھ��ذه األلف��اظ, عربی��ةع��ن أوض��اع بل��دان م��ن ال��دول ال الس��ؤال

ھم ینح�وا منح�ى متش�ابھ ف�ي واشتراكھما في المواقع وھذا التشابھ في المواقع جعل )ضفاف

وتنضاف إلى ھ�ذه  ,وھي أنھم یعبروا كلھم على المكان, إذ تجمعھم خاصیة ممیزة, الداللة

فحتى األلفاظ التي بع�دھا ح�دث  نإذ, األمكان أسماء لتجعلھا تضفي علیھا میزة التخصص

تص�بح البق�اع  بالمض�اف إلی�ھوھكذا , نھا نفس الدور النحويمأدى كل  حیثفیھا التوازي 

 وتش��ترك الكلم��ات ,ف مرتبط��ة بالنی��لوالض��فا, وال��دنا مرتبط��ة بلبن��ان, مرتبط��ة بالق��دس

فھ�و ی�رى م�ا ح�ل ب�البالد العربی�ة الت�ي , السؤال عنفي األھمیة  )سادیة ,ملحمة, مجزرة(

ویؤس��فھ أوض��اعھا وم��ا آل��ت إلی��ھ فالش��اعر ال تعجب��ھ , الع��دو وطأتھ��ا ی��د الغ��در وعب��ث بھ��ا

  . لعلھ یتغیر الوضعفیھم روح الحماس  الھمم وبث ستنھاضالھو یلجأ فلذلك , حالھا

                                                 
  .15: ص, السفر الشاق: نور الدین درویش )1(
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لغوی��ا وص��وتیا وجمالی��ا وف��ق , م��ن الوس��ائل التحلیلی��ة لل��نصباعتب��اره الت��وازي و

 ,ص�ورة غی�ر مباش�رة ع�ن طری�ق اإلیح�اءھذا باإلضافة إلى تأدیة المعنى ب, قوانین محددة

وزاد ح�دة , في البالد العربیة أصبح متفاقما جداالوضع ن ستغلھ الشاعر للتعبیر عن أقد اف

 "ف�ي قص�یدة حیث یقول , األوضاع السیاسیة واالجتماعیةواضطراب مع تطور األحداث 

  :  " أغنیة الحب والنار

  رة بالجیوش عواصمنا صمحا               

  ألف بغداد في صمتھ تنتظر               

  رة بالجیوش مدائننا صمحا               

  آباؤنا والنساء وأطفالنا كلنا  في خطر            , نحن               

  رة بالجیوش أزقتنا     صمحا               

  )1(, إال اختراق الحواجز م یبقآه ل               

  
  عواصمنا  الجیوش  ب  محاصرة

  مدائننا  الجیوش  ب  محاصرة

  أزقتنا  الجیوش  ب  محاصرة

  

وم��ا یتغی��ر ھ��و , ف��ي األبی��ات الثالث��ة )محاص��رة ب��الجیوش(ف��ي عب��ارة  انج��د تطابق��

وم��رة , وم��رة الم��دائن, فم��رة تك��ون العواص��م ھ��ي المحاص��رة, اللفظ��ة األخی��رة م��ن البی��ت

 ,بجیوش��ھم لیبث��وا الرع��ب ف��ي ال��بالد فھ��م ل��م یترك��وا مكان��ا إال وحاص��روه, أخ��رى األزق��ة

أص��بح ق��د و ,رة ت��تقلص وی��زداد الض��غط واالختن��اقم��رة وال��دائ والحص��ار یض��یق ف��ي ك��ل

وھ�و م�ا , علیھ قبضتھم البلد تل�و اآلخ�ر یشددونوبات الطغاة یعبثون فیھ و, الوضع خطرا

 .تلتھ�ب ح�رارة وتح�رق األس�ماعالت�ي ش�عار ینس�ج بقریحت�ھ األ دروی�شن�ور ال�دین جعل 

خ��الل مالحظ��ة التماث��ل ب��ین  ف��ي إث��راء الدالل��ة م��نوف��ي ھ��ذه األبی��ات ق��د س��اھم الت��وازي 

                                                 
  .18: ص, مسافات: نور الدین درویش )1(
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تتن�وع الدالل�ة ف�ة م�واطن االخ�تالف حی�ث الكلمات واأللفاظ وم�ا تحتوی�ھ م�ن مع�اني ومعر

وتب��ین ال��رؤى واألفك��ار الت��ي یری��د إیص��الھا للق��ارئ وم��دى مالمس��ة ھ��ذا األخی��ر لدالل��ة 

  .التغییر

زى المعن�ى فتت�وا ھمی�ات ی�ربط بی�نوھو ما تجاوز ثالثة أب :التوازي العمودي 4–7

ویتمیز بص�ورتھ اإلیقاعی�ة األش�د وقع�ا عل�ى  ,المعانيأو تتشابھ وتتعادل المعاني غالبا مع 

ي تحدث�ھ النفس واألكثر ت�أثیرا فیھ�ا للمع�اودة الدوری�ة لألص�وات المكون�ة ل�ھ وللتردی�د ال�ذ

   .بعض الحروف واأللفاظ

 ااریتھ�ھندسة البیت الشعري وإظھار بناء القصیدة ومعمللتوازي إسھام في تشكیل 

وھ��و ال , ل��ھ تنس��بو, فالش��اعر ق��د تخ��تلط علی��ھ األم��ور ویص��بح متھم��ا بأش��یاء ل��م یفعلھ��ا

  :إذ یقول , علیھ األقاویلتطلق ثم , یستطیع أن یثبت براءتھ منھا

  كنت فتى میتا في حدیث الشوارع                

  .... وكنت فتى تائھا في الرمال               

  ى ھاربا في الشعاب وكنت فت               

   )1(وكنت فتى أسلمتھ المدینة ذاك المساء                

  

  الشوارع  حدیث  في  میتا  فتى  كنت  

    الرمال  في  تائھا  فتى  كنت  و

    الشعاب  في  ھاربا  فتى  كنت  و

  المساء  ذاك  المدینة  أسلمتھ  فتى  كنت  و

  

ي الص�یغ الص�رفیة والتماث�ل ف�, )كن�ت فت�ى(عبارة  نجد في ھذا المثال التطابق في

 ف���ي المواق���ع األخی���رة ف���ي وتم���اثال ,)فاع���ل(الت���ي عل���ى وزن  )ھارب���ا, تائھ���ا, میت���ا(ف���ي 

نج��ده یب��ین لن��ا م��ا ق��الوه فی��ھ یس��تغل خاص��یة كم��ا  ,)المس��اء, الش��عاب, الرم��ال, الش��وارع(

                                                 
  .43 - 42: ص, البذرة واللھب: ن درویشنور الدی )1(
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, ل��ھ موھ��ي اتھ��امھ, الت��وازي بم��ا أن المعن��ى ال��ذي یری��د إیص��الھ ی��دور ح��ول نقط��ة واح��دة

تش�ترك األبی�ات ف�ي و ,لداللة وتضفي عل�ى المعن�ى التأكی�دات متوازیة لتدعم افجاءت األبی

فك�ان مح�ل نق�اش , باب كعم�ر للعط�اء والعنف�وانیستدل على زم�ن الش�ل )كنت فتى(عبارة 

, ھن�اك اتائھا في الص�حاري مختبئ�كان فقالوا عنھ ربما مات أو أنھ , وتجادل في الشوارع

   . ال فھو لغز ھذه المدینةعاب والجبھاربا في الشكان أو أنھ 

البن��اء لق��د س��اھمت آلی��ة الت��وازي ف��ي تولی��د المع��اني المتناقض��ة الت��ي یق��وم علیھ��ا 

الفنی�ة خاص�ة عن�دما تك�ون  ویصیر التوازي مب�دأ م�ن المب�ادئ, التركیبي لألبیات الشعریة

ول ق�كم�ا ف�ي , بعض المقابالت المتوازیة عبارات متتابعة فتكون لھا األفضلیة ف�ي التعبی�ر

  :الشاعر

  ...یزدھر اإلسمنت في رحم الحدیقة               

  ...ترقص األحیاء في عرس المدینة               

  ...تولد األحزاب في بیت الحكومة               

  ...تكبر األطفال في كنف الفجیعة               

   )1(یسقط اإلنسان في النفق السحیق                

  

  الحدیقة  رحم  في  نتاإلسم  یزھر

  المدینة  عرس  في  األحیاء  ترقص

  الحكومة  بیت  في  األحزاب  تولد

  الفجیعة  كنف  في   األطفال  تكبر

  السحیق  النفق  في  اإلنسان  یسقط

  

ف�ي الص�یغة  )یس�قط, تكب�ر, تول�د, ت�رقص, یزدھ�ر( لف�اظھ�ذا المث�ال تتماث�ل األ في

األس�ماء ف�ي  ذهكذلك تتماثل ھ, وھي عبارة عن أفعال جاءت في الزمن الحاضر الصرفیة

                                                 
  .86: ص, مسافات: نور الدین درویش )1(
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ك���ذلك بالنس���بة  ,)اإلنس���ان, األطف���ال, األح���زاب, األحی���اء, االس���منت( الص���یغة الص���رفیة

ت��دل عل��ى  )نف��ق, كن��ف, بی��ت, ع��رس, رح��م( فھ��ي تتواف��ق ف��ي المواق��ع لألس��ماء التالی��ة

والع�رس یجتم�ع فی�ھ الن�اس والبی�ت م�ا  ,الجنین مكان وجودفالرحم , االحتواء واالحتضان

اإلس��منت الش��اعر حی��ث یش��بھ  ,والنف��ق مك��ان مغل��ق ,والكن��ف الحض��ن ,نوي اإلنس��ای��أ

الح�دائق  كما ف�يجعل لھ من خالل عملیة التجسید , وھو شيء جامد ال حیاة فیھ, باألزھار

 الموج�ود فوقھ�ا االس�منتموات األزھار الكثیرة وكأن القبور األعلى قبور , جماال ورونقا

ن ویمرح��ون ف��ي المدین��ة غی��ر واألحی��اء یرقص��و, حدیق��ةت فیھ��ا األزھ��ار كالأص��بحت تنب��

 ,وا الحتفاالت المدین�ة ال�رقص فیھ�ایتركون على قبورھم الزھور لینسوا ویذھب ,ھمآبھین ب

وك��ل ھ��ذا واألطف��ال  ,فھ��م م��نھم وال یختلف��ون ع��نھم, ح��زاب ف��ي بی��ت الحكوم��ةویول��د األ

وك�ل ھ�ذا , وخ�وف قل�ب الفجیع�ة نھض�وا وج�دوا أنفس�ھم یعیش�ون ف�ي رع�ب ف�ي الض�حایا

ع بین من قالوا الكالم ومن یؤدي باإلنسان في السقوط في الھاویة وارتكاب الخطأ والضیا

الظ��اھرة بجمی��ع أنواعھ��ا باعتبارھ��ا ظ��اھرة  ذهوھ��ذا م��ا ی��وحي باھتم��ام الش��اعر بھ�� ,قتل��وا

  .تقویة المعنى وجماال في التعبیر عروضیة أسلوبیة تزید من النص

التوازي موقعا ممیزا ویضفي علیھا سمة بارزة م�ن خ�الل  وھذه األمثلة یحتل فیھا

التمیز اإلیق�اعي بمالحظ�ة غیرھ�ا ت وھذا ما یطبع ھذه النصوص بسمة التكرار في الكلما

ت�أثیرا من القصائد حیث أن ت�ردد الت�وازي ف�ي ن�ص أكث�ر م�ن اآلخ�ر یعط�ي ل�ذلك ال�نص 

ب��ین  ال��دین دروی��شن��ور وق��د ح��دث التقاب��ل ف��ي نص��وص  ,ونغم��ة مختلف��ة ل��دى الملتق��ي

ف�التوازي , في العبارة المتطابق�ةالبعض بط ببعضھا الكلمات والعبارات والمعاني التي ترت

وھ�ذا ف�ي الحقیق�ة م�ا یمی�ز الجوان�ب الموس�یقیة الت�ي  ,یق�وم بوظیف�ة جمالی�ةبجمیع أنواع�ھ 

 ك�ل ھ�ذه العناص�ر الت�ي تك�ون, وزن وإیق�اع وقافی�ة وتك�رار وت�واز تناولناھا بالدراسة من

وتص��ویرھا ف��ي نظ��ام فن��ي , عملی��ة التعبی��ر ع��ن التجرب��ة الش��عریة ف��ي اإلیق��اع  س��اھمت 

طبع��ة خاص��ة لتمیی��ز أس��لوب ھ��ذا  ن��ور ال��دین دروی��شوال��ذي أض��فى عل��ى ش��عر , متس��ق

  . الشاعر وتوظیفھ لھا المالمح األسلوبیة
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