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 ما يشبه التقديم:

ن ثقافي عربي بامتياز، فالعرب ولدوا جميعا شعراء  عر مكو  –تجدر اإلشارة بداية إلى أن  الش 
في هذه الدراسة ليس عزال لها  -منطقة الخليج –وتخصيص منطقة بعينها  -بير نولدكهبتع

 عن محيطها العربي بقدر ما هو ضرورة من ضرورات الدرس األكاديمي من جهة، ومحاولة  
التجارب الجديدة إضافة إلى ما هو مشهود منها موعة من األسماء  و إللقاء الضوء على مج

اللغة نفسها، و ف ،اقتصادية، وتحوالت عميقة من جهة أخرى  ية /في منطقة عرفت ثورة ثقاف
وهي أوسع طبعًا من الخليج  -النهاية " يظل الخليج والمملكة في و الخلفيات المعرفية أيضا، 

، ولعل  تزايد االهتمام بالحراك 1مرتبطين من الناحية الثقافية واألدبية بالوطن العربي" -
ثقافية من بينها إنشاء مؤسسات و أكاديميات عوامل سوسيو/ الخليجي نتيجة تراكم الشعري 

الشعرية التجربة ؛ يجعُل تناول ته، واستحداث جوائز أدبية مهم ةتهتم  بالشعر ومساجال
كظاهرة أدبية ألقت بظاللها على المنجزين العربي و -مرتكزا إجرائيا بالغ األهميةالخليجية 

ضرورة نقدية /أدبية و  -ئط و التكنولوجيات الرقميةالعالمي بفعل الترجمة، و استغالل الوسا
د وتنو ع و تمثالت خصوصا الشعر الفصيح موضوع دراستنا هذه.    ة بما تحمله من تعد   ملح 

األدبي ، والشعري صعيد الإن  االستثناءات التي باتت تصنعها منطقة الخليج العربي على    
يب الصايغ"، و"عبد العزيز سعود البابطين" بوجود قامات شعرية فارقة على غرار "حب تحديدا

" "سعاد الصباح" و "ظبية خميس"، و"قاسم حداد" و"سيف الرحبي" و و"غازي القصيبي"، و
...إضافة إلى الحساسية الشعرية "محمد الثبيتي"و"سعدية مفرح" و سعيدة بنت الخاطر"

السير على خطى ة و من جهة، واإلفادالكشف و الجديدة ممثلة في جيل يشتغل على التجريب 
و"أسماء بنت صقر "حسن علي النجار"، أمثال هذه القامات الشعرية من جهة أخرى 

"عبد هللا الفيفي" "حسن المطروشي" ووخة لمطيري"، و "عائشة السيفي"، و" شيالقاسمي" 
هذا  جعل منكل ذلك ي.. غيرهم كثيرو " نجوم الغانم"ة البدري"، " وأحمد الستراوي"، و"بدريو

د األطياف و التالوينالز   ألقْت المؤث ث للشعرية العربية عالمة مفصلية  ،خم الشعري المتعد 
عملْت على التجاوز نحو العالمية من خالل تشجيع ، و ظاللها على المنجز الشعري العربيب

سْت قصيعمليات الترجمة األدبية و  دة النثر كخيار االنفتاح على اآلخر تأث را وتأثيرا فتأس 
                                                           

                                                                           م:7/1/2013سعد البازعي، ندوة: هل يوجد شعر خليجي ،وماهي سماته؟، الحياة، :1

http://www.alhayat.com/article/424204 
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د دت األصول اليابانية وتع وتطلعاته، وظهر شعر "الهايكو" ذدواته وتيماته و شعري له أ
 "التعابر بعيدا عن "الينبغياتعلى الت نوع و  خلق مشهدا شعريا قائماأساليب الكتابة الشعرية، ما

 .التجنيس" المدرسي و 

التي تناولت  الدراسة هإن  تناولنا  للتمثالت اإليقاعية للقصيدة الخليجية المعاصرة في هذ   
، هو محاولة لرصد الظواهر/التحوالت الشعرية في ( شاعرا وشاعرة 80مايزيد عن ثمانين )

ن "إكراهات" العروض الخليلي دون تجاوز م عنهاشقها اإليقاعي خصوصا ما فلَت 
 النصوص الوفية له خصوصا من شعراء الجيل السابق الذين يمثلون مرحلة شعرية هامة

التألق و التجديد، ومن كانت نقطة عبور لها نحو التميز و ، و شعرية الراهنةأفادْت التجارب ال
معنى  ثم ة فإن ها تمتلك سبَق التأسيس، وفضل التأثيث الشعري للمنجز الخليجي برم ته، وال

وت الواحد أو  لمشهد د و شعري قائم على الص  الخلفية المعرفية نفسها، فالشعر استمرار وتجد 
ائد نحو المختلف، ونحُن في هذا عنى و ف نحو معنى المرغبة في ممارسة الكش تحريك الس 

النسق الكالسيكي للقصيدة اإلطار أمام تجربتين شعريتين اكتفت إحداهما بعدم الخروج عن 
 انزاحْت األخرى إلى التجديد و التجريب و الخروج عن المألوف.، و العربية

اإليقاعية في ظل المناهج النقدية ُتستهل  هذه الدراسة بفصل تمهيدي يتناول التحوالت 
الشأن على غرار المعاصرة والوقوف على إسهامات بعض النقاد العرب المعاصرين في هذا 

"كمال أبي ديب" و "محمد مفتاح" وغيرهم بالتزامن الهاشمي" و "محمود المسعدي" ، و علوي "
ة الثالثة التي مع الحراك الشعري العربي الذي عرف تحوالت الفتة خصوصا بدخول األلفي

كان من أهم  نتائجها تالشي الحدود الجغرافية بين شعراء الكرة األرضية ما يتيح تعابرا بين 
الخليجي بالخصوص نعكس على المنجز الشعري العربي و  اوهو ممختلف التجارب الشعرية 

إضافة إلى فتوحات نصية  "الهايكويدة الومضة، والقول الشعري، وشعر "حيث ظهرت القص
ة على صعيد القصيدة النثرية، ولعل  آخر تقليعات الشعر في هذا الشأن بروز مس تجد 

الحراك بذلك ، واستغل ت ميديا -السوشيالالقصيدة التفاعلية الرقمية التي طو عت تكنولوجيا 
مفتوحا على متناهيا  تقنياته لصالح القصيدة، فأصبحت تتخُذ حي زا "رقميا" الاإللكتروني و 
 المونتاج...وهو ما سيكون دراسة لنا قادمة.ان والموسيقى و الحركة واأللو 
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إيقاع التكرار و اع وأشكاله األسلوبية كإيقاع الصوت و ثم  تناولنا في الفصل األول بنية اإليق
إيقاع القافية، مع التمثيل لكل  شكل إيقاعي بنماذج شعرية خليجية مختلفة، وصوال إلى 

 مبحثا بعدها إليقاع البياض.لنخصص  الوظائف األسلوبية للتكرار،

وما أحدثه هذا الشكل الجديد بالنسبة للعالم  وخصصنا الفصل الثاني إليقاع قصيدة النثر
وقفنا على عديد التجارب فزيادة على المدخل الن ظري الذي ال بد  منه،  -على األقل–العربي 

و"خلود  ،يف الرحبي"على غرار "قاسم حداد"، و"س الشعرية الخليجية الرائدة في هذا الشأن
 " ناصر جبران"، و "حمدة خميس"..وغيرهم  ين حبيب" و "الجوهرة القويضي" والمعال "، و "برو 

بروز الظواهر اإليقاعية التي مي زت هذه التجربة الجديدة بكل  تجلياتها مع  راصديَن مختلف
  ل.عب رت عن حضورها بصوت مسموع في أكثر من محفأسماء مفصلية صنعت الفارق و 

في الفصل الثالث ، أجرينا مقاربة إحصائية لما تم  تناوله في الدراسة، محاولين استقراء 
األرقام والمعطيات التي تصب  كلها في تثمين التجربة الشعرية الخليجية المعاصرة القائمة 

 أساسا على التنوع و التجريب .

وء على األسماء المدرجة قي الض  تلتقديم نتائج لهذه الدراسة، إلى  النهايةوخلصنا في 
إضافة إلى التمثيل  وتحديد األصوات األكثر فاعلية في المشهد الخليجي توزيعها القطري،و 

وتي األ قاصرا على الحضور نثوي الفاعل المواكب لالنفتاح والحراك التكنولوجي، فلم يعْد الص 
التجاوز نحو  و الكشف"الروتيني" في مختلف الفعاليات، وإن ما أضحى ظاهرة قائمة على 

المؤسساتية/ المادية على غرار إنشاء العالمية باستغالل الممكنات التكنولوجية وحتى 
 األكاديميات الشعرية ، وتشجيع مختلف المبادرات و األفكار التي تصب  في صميم الشعرية

عر  .كتنظيم جوائز مهم ة و تقديم تحفيزات كبيرة تتناسب و مقام الش 
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   اإليقاع والتحوالت االصطالحية والشعرية: .1  

ن و من إيقاع اللح "يوقع األلحان ويبينها أْي أنه يأتي" يقابل التنظيم، كأْن اإليقاع"
"التردد المنتظم الناجم عن توزيع عناصر لغوية في البيت أو الجملة ، أو هو2الغناء..."

"الرجوع المنتظم في السلسلة المنطوقة إلحساسات سمعية متشابهة ، أو3الموسيقية..."
وعموما فهو من المفاهيم التي ارتبطت بالشعر والموسيقى  ،4ناتجة عن عناصر منطوقة"

كمفهوم "الوزن"  اختلف النقاد في تحديد مفهوم دقيق له نظرا لتقاطعه معقديما وحديثا وإن 
أكثر الكلمات التي لها تأثير سحرّي  إذ ال يمكن أن يحّدد معناها تحديدا خليلي ألن ه " 

والبالغة، ومن منّظري الخطاب، وواضعي  كامال. لم يأل كثير من علماء الشعر والجمال
يثه، جهدًا في تحديدها دون جدوى.. أرادوا تحديدها، لكن أوفاق النظر الشعري قديمه وحد

 5دون كبير نجاح "

كلمة يونانية األصل بمعنى الجريان أو 6"اإليقاع"  "، فإن  معجم مصطلحات األدبوفي "
، و" المقصود به عامة هو التواتر المتتابع بين حالتي الّصوت و الّصمت، أو الّنور التدفق

اإلسراع و اإلبطاء، أو التوتر و االسترخاء...فهو  كون...أوالظالم، أو الحركة و السو 
 أو و كل األجزاء األخرى لألثر الفنييمثل العالقة بين الجزء و الجزء اآلخر، وبين الجزء 

وعليه 7الشكل الفني." منتظم في األسلوب األدبي أواألدبي . ويكون ذلك في قالب متحرك و 
 روفة مع الموجة الشعرية الجديدفقد تجاوز إطار البحور الخليلية المع

تم  بهذا العنصر على عدة كمنهج نقدي اه"األسلوبية" وتناسلِّ المناهج النقدية وبروز 
 ، فأصبح عنصرا تنظيميا ينصب على المستوى الصوتي للغة الشعرية    مستويات

                                                           
م ، باب: 1970وسف خياط و نديم مرغشلي، دار لسان العرب،دون تحديد للطبعة، بيروت ، لبنان، ابن منظور، لسان العرب،إعداد وتصنيف: ي:2

 "وقع"
3:                                           (rythme),,1994  le petit Larousse  illustré ,Dictionnaire encyclopédique ,paris 
4                                      :                       (rythme),1973Dictionnaire de linguistique, librairie Larousse, paris ,  

 
                                                 .                                                        10م، ص:20/08/2011،الموافق لـِ: 6875:عبد اللطيف الوراري، نقد اإليقاع العربي، جريدة القدس لعربي، العدد: 5

 
، 1طفاطمة محمد محمود عبد الوهاب،في البنية اإليقاعية للقصيدة العربية الحديثة،)قراءة في نصوص موريتانية(،وزارة الثقافة، الجزائرية،   :7

 .25م، ص:2009
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د للبيت الشعري ال " أنه"كوهنالذي يرى  "بالوزن"وإْن ارتبط  يخضع "..توارد مقطعي محدِّ
أْي توالي المقاطع الصوتية بانتظام ،8القصيدة" عدد المقاطع وإنمَّا لتكرارها فيبالضرورة ل

" ظاهرة تقوم على التكرار للوصول إلى صيغة شعرية تنتظم في سياقها القصيدة، وهو بذلك
المعنى الذي ال تترجمه اللغة  أو هو "9المنتظم..أو هو العالقة الزمنية بين أجزاء اللحن" 

 10مترجما بوسائل أخرى.."

، ووظيفته تحقيق الشعرية للقول "اإليقاع" هو إنَّ الذي يقوم بالدور التنظيمي في النص   
حين  "ياكبسون" الشعري في عناصره  اللغوية ، والداللية ، والشكلية وهو ما ذهب إليه 

في السياق  فكلُّ كلمة  ، "نحو الشعر( مصطلح" قضايا الشعرية  أطلق عليه  في كتابه )
" حاملة الشعري مرتبطة ارتباطا وثيقا بموسيقى أو إيقاع في إطار النَّص ككل ، فالكلمة

والالَّفت أنَّ 11لخصائص هذه المستويات النصية ، وممثلة لها بما تحمله من خصائص.."
عرية ، ب اإليقاع"معظم الدراسات النقدية العربية  المعاصرة لم تناقش مفهوم " ل من خالل الش ِّ

ألرقام الثنائية ا ناقشته من خالل الوزن والتغيرات التي تطرأ على البحور سواء من خالال
نازك كظاهرة عروضية " " أو الشعرمحمد طارق الكاتبلوصف موازين الشعر العربي "

مناقشة تركيب الوحدات اإليقاعية  " أومحمد النويهي" "الكم" و"النبر"، أو دراسة "المالئكة
" إال أنه يبقى "اإليقاع" وليس علم العروض" في "كمال أبي ديبم مجهودات "" ثشكري عياد"

 12" القوة المغناطيسية للشعر " -"زمطورفي نظر " –

منتظمة متساوية ومتشابهة  " حركة" لكونهاإليقاع" ليس إالَّ شكال من أشكال "الوزن إنَّ "  
 .13منهما"والنبر،مهما اختلفت وظيفة كل  تقوم على دعامتين : من الكم

" من القدماء السباقين إلى اعتبار الجرجانيوبالعودة إلى الفكر النَّقدي العربي القديم نجد أنَّ "
 " عنصرا خادما للنص وليس العكس بقوله :الوزن "

                                                           
 .84م، ص: 1986،  الدار البيضاء، المغرب،  1ي، دار توبقال، طجان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد العمري ومحمد الول:8
 .112م، ص:1968، القاهرة ، 1شكري عياد، موسيقى الشعر العربي، دار المعرفة، ط :9

 .19م، ص: 1996القط عبد القادر، مقال: "رؤية الشعر المصري المعاصر في مصر"، مجلة إبداع، مارس، :10
 . 245م، ص: 1993اع الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة، سيد البحراوي ، العروض وإيق :11

12                                                                                              ::  P. Zumthor, Introduction a la poésieorale, ed

Seuil, 1983, p :156 
 .57، م،س، ص:موسيقى الشعر العربى:13
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في  "الوزن ليس من الفصاحة والبالغة في شي ء إذ لو كان له مدخل فيها لكان يجب  
ما كان   ا في الفصاحة والبالغة فليس بالوزن كل قصيدتين اتفقتا في الوزن أن تتفق

" سند المعنى، وال اإليقاعوهو ما يعني أنَّ " ،14الكالم كالما وال به كان كالم خيرا من كالم "
ابق  يعتبر االحتكاُم إليه في كل الحاالت إال إذا شدَّ من عضد المعنى،وكان خادما له،ألنَّ السَّ

بالوزن كقضية مركزية بعيدا عنه  المعنى هو إخالل  هو المعنى،وانشغال النقاد المعاصرين
 15.بأهم مقتضيات النَّص، وإهمال ألسمى قيمه

-بمستوياته ، داخليا كان أم خارجيا من طبيعة اللغة في الشعر "اإليقاع"  إنَّ    
" ليس ببعيد أن " الذي يختص بالنظم و العروضو النثر؛ وهو أوسع من "  -بالخصوص

ظام الوزني على القصيدة العربية الكالسيكية عالقة بما استقر في يكون لطغيان االنت
أعمال نقدية عربية من اعتبار اإليقاع مرادفا للعروض حينا وللوزن أحيانا،وما نشأ عن 

إلى فترة غير بعيدة ، فترة  16هذا الخلط من تذبذب أضعف الصيغة االصطالحية لإليقاع"
مدارس اللسانية والنقدية المجاوزة التي استطاعت عرفت تحوالت دراسية و معارفية بظهور ال

كما ذهب - الدال األكبر، بل لقد أصبح  17" الخاصية األساسية للشعر"اإليقاعأن تجعل من 
"اإليقاع"  ألنَّ بحر الشعر ُيعتبر وحدة قياس أو ضبط بخالف 18-"هنري متشونيك"إليه 

ى ارات المختلفة والوقفات، من خالل الصوت والتكر 19بوصفه تنظيما للخطاب،أْي للمعن
"عناصر متنّوعة تتنّزل في يشمل  -""لوتمانكما يقول -والفراغات و عالمات الترقيم...فهو 

مواقع متماثلة بغية تسوية غير المتساويين والكشف عّما بين المختلف من وجوه االئتالف 
ما في الواحد والتماثل كما يحدث بتكرار ما تشابه للكشف عّما في المتّشابه من تخييل و 

ابق  20"من أسباب االختالف.. عري القديم.لم تكن في السَّ  ذات أثر في المنجز الش ِّ

                                                           
 .                                                                                                 364م، ص:1978عبدا لقاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تحقيق:رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دون تحديد للطبعة، :14
 .8-7م، ص:1992، تونس، 1تالشي  في النقد والشعر، دارسراس، طمحمد لطفي اليوسفي،المتاهات وال :15
 29، ص: )مرجع سابق(في البنية اإليقاعية للقصيدة العربية الحديثة،  :16
، اإلسكندرية، 1مصطفى السعدني، الملفوظ الشعري، جدلية  بين الدال والمدلول، قراءة في تراثنا النقدي والبالغي ، منشأة المعارف، ط :17

 .21ص: م،1989
 .18م،ص:2003، الجزائر، 1هنري ميتشونيك، راهن الشعرية، ترجمة:عبد الرحيم حزل ، منشورات االختالف، ط :18

19    :               :verdier,paris,  , critique du rythme ,anthropologie historique du langage ed H. Meschonnic

1990, p :708 
20                  :                                                                                                                  398: :p edu rythmcritique  
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"القيمة الجوهرية لمفهوم اإليقاع أنه ليس ملزما على نحو أقنومى ، بل هو عنصر و  
داللي بالغ االتساع، بحيث يمنح الشاعر أكبر مساحة ممكنة من الحركة و الفعل 

 .21بكيان شكلي معد سلفا"  الشعريين غير متقيد

اإليقاعية هي مجموعة من العالقات المعقدة بين ما يثور على النظام وما  إنَّ البنية   
 -والشعر العربي حد ذاته نظام ولكن من نوع آخر. يحافظ عليه، بل إن تحطيم النظام في 

ق والخروج عن يجمع بين السائد و المختلف، بين النس -كما هو الشعر في كل أنحاء الدنيا 
على مختلف أنواعه والفنون على تفرعاتها،والخروج عن  النسق، وهي سمة مشتركة في الشعر

لتحقيق  22" في الفن هي تحاشي االنتظام"المؤتلف هو أصل اإلبداع، و القاعدة  المعتاد/
رغبة كسر الجمود ومقاومة صور طبق األصل، والمحاكاة الجوفاء التي تنأى عن اكتشاف 

الفكري في  "االنتباه واليقظة،ودعم الجانبت الل غة وممكناتها، كل ذلك من أجل إثارة مخبوءا
 . 23مواجهة الجانب الحّسي، وجعل العمل الفني أقدر على التعبير "

عري العالمي والعربي،  "اإليقاع"إلى  "الوزن"إنَّ التحول من     لم يكن بمنأى عن الحراك الش ِّ
 والخليجية ة و حدوث التعابر بين النُّصوص العربية إجماالبتعدد أشكال الكتابة الشعري

، والبيئة الطبيعية المختلفة واالنفتاح على الثقافات  الجغرافيا بالخصوص على اعتبار
العالمية، ما أضاف لها أبعادا داللية وجمالية وإيقاعية  متنوعة بتنوع األشكال التعبيرية 

، فالقول الشعري النثري الذي يصنع إيقاعه انطالقا من العمودي الخليلي  فاالسترس ال الحر 
اخلي .  الد 

لقد تنوعت المرجعيات التي ينطلق منها الشعر الخليجي في تمثالته الجديدة  بانفتاحه على  
مختلف التجارب العالمية والذي أسهمت فيه الثورة التكنولوجية ممثلة في وسائل التواصل 

ية أبعادا ورؤى مختلفة ، وقدمت إضافة للمنجز االجتماعي حيث اتخذت النصوص الشعر 
تعاملها مع القيم اللُّغوية المعرفية مما انطالقا من "  -على خصوصيتها–الشعري العربي 

كان له أثر بعيد في تبلور مفاهيم لغوية إبداعية ونقدية جديدة تتجاوب بشكل واع مع 

                                                           
 159م، ص:1997، القاهرة،1صالح السروي ، تحطيم الشكل ،خلق الشكل في الشعر العربي المعاصر،الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط :21
 46م، ص:1968، القاهرة،1عبد الفتاح الديدي، النَّقد و الجمال عند العقَّاد، مكتبة األنجلو المصرية، ط :22
 .172-171م، ص:1993، القاهرة،1علي يونس، نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط :23
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ن ذلك تنوع في أساليب الشعرية الرؤى الحضارية و االجتماعية و الفكرية المتغيرة..نجم ع
 24والعمل على االكتشاف و االبتكار و اإلبداع " 

ومما ال شك فيه أن التأثر بالمد  التكنولوجي وبروز الكتابة اإللكترونية والرقمية قد أث ر بشكل  
دت نفسها تكي فا مع  مباشر أو غير مباشر في بروز تجارب مختلفة جديدة، وأخرى جد 

" الموسيقية المتمسكة باإليقاع ة باالشتغال على الجديد وتجاوز األذن المعطيات الراهن
التقليدي،ثم الصيغ اللغوية الموروثة وما يتصل بها من أساليب بالغية وتراكيب لغوية 
إضافة إلى القيم االجتماعية والثقافية و الفكرية و الذوقية السائدة، والحريصة كل الحرص 

 25ما يتضمنه من مفاهيم معرفية ولغوية و جمالية.."على النموذج الشعري النمطي ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 12م، ص:2007، الجزائر،1ياب نموذجا، دار أبحاث، طعلي مالّحي، الجملة الشعرية في القصيد الجديد،الس :24
 05نفسه، ص::25
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 والمناهج النقدية المعاصرة: . اإليقاع،2

، و ُأفردت له الندوات و ين، فتشعبت مستوياتهاستقطب اإليقاع اهتمام الدارسين المعاصر  لقد
ع، والحياة إيقاع، وهو بذلك نبض ، فالمنظومة الكونية إيقاباعتباره عنصرا كونيا الدراسات

 عكس الموت، ليتوسع مفهومه ويصبح عنصرا جماليا ودراسيا في الشعرية المعاصرة.

" الراهنة تتمحور أساسا حول الخطاب الشعري كينونة وحضورا،  كحد  اإليقاعولعلَّ أسئلة " 
ناته واختصاص الشعر به  دون الكالم على ا ختالف التجارب اإليقاع ووظائفه وعوامله ومكو 

الشعرية، و قضايا التشاكل واالنتظام وعالقة اإليقاع بالوزن/ العروض وعالقة الصوت 
بالمعنى...هذه األسئلة التي حاولت الكثير من المدارس اللسانية اإلجابة عليها، لكنها لم 

 تصل إلى نتائج في مستوى هذا العنصر ، منها :

 .الشكالنيون الروس :1.2

االتجاه أنَّ العناصر الصوتية واإليقاعية ليست مجرد ثوب خارجي يرافق يرى أقطاب هذا 
 Proceed"اإلجراء"  فاعتبرواالفكرة، و إنما هي الشكل المحسوس الذي تتجسم فيه وتتبلور،

أن يبلوره و يتدب ر في ضوئه   Tynianovتينيانوف"مركزًا لمشاغلهم. وهو ما حاول  " 
" لدى هذه المدرسة اإليقاعنامية متمي زة. وإليه يعود التأليف في "العمل الفن ي باعتباره كل ية دي

عنصرا أساسيا، وإنما عنصر من عناصر الخطاب الشعري  متضمَّن فيه، وبالتالي  فهو ليس
، والقصيد المنشور في كتاب ال يجلو غير آثار تلك حركة تعرض بكيفية خاصةفهو" 

إنما هو الخطاب الشعري ال اآلثار الخطية الدالة الحركة. فالذي ينبغي أن ُيعتّد به إيقاعًا 
" ليس عالمة قائمة أو ضرورة لغوية فحسب، بل هو اإليقاعوهو ما يعني أن " 26عليه "

عري مجموعة ظواهر متشابكة تخصُّ   .المتن الش ِّ

الراهنة ؛ وليس تلك اإلشارات المتفرقة في األدب  "اإليقاع"ما يعنينا في هذا العمل هو أسئلة 
ربي و اآلداب األخرى قديما والتي ال يمكن القفز على امتدادها وأسبقيتها التاريخية التي الع

تمتد إلى الفكر اليوناني الذي سار على نحوه علماء البالغة العرب قديما، كما يذهب إليه 
 " إنَّ الذين كتبوا في اإليقاع اقتفوا أثر أفالطون إذ حّد اإليقاع" بقوله: جان موروالفرنسي "

                                                           
26  :                                                                                   : seuil A. Wellek et A. Waren, la théorie littéraire, ed  

paris 1971; p:133/134 
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بانتظام الحركة إال أنهم انقسموا في ذلك فريقين، هذا ينزع منزعًا بيطاغوريا " ويجعل 
اإليقاع مدركا عدديًا أساسه االنتظام وذاك ينزع منزعا  هيراقليطيا " ويجعل اإليقاع مدركًا 

...تلك األسئلة التي تتعلق بالخطاب الشعري كينونة 27نوعيًا أساسه الحركة واالنسياب"
ناته واختصاص الشعر  وحضورا،  بصرف الن ظر عن كحد  اإليقاع ووظائفه وعوامله ومكو 

 اختالف التجارب الشعرية.

وبالعودة إلى أقطاب هذه المدرسة، نجد أنهم يعتبرون وحدة اإليقاع األساسية هي البيت على 
عن نحو  أساس أسبقية الحركة اإليقاعية، ومادام البيت يتقيد بقوانين النحو ،فإنه  ليس بمنأى

باعتباره خاصته األساسية التي تميزه ، فالمنطلق األساسي لدراسته ال يكون إال َّ  اإليقاع""
البيت )  " في كتابهتينيانوفبتعالق المستويين اإليقاعي والداللي ، وهو ما ذهب إليه "

كون  ، ولعلَّ أهم ما ذهب إليه هو أنَّ البحر الشعري و ديناميته/ حركيته  م28(الشعري ذاته
 أساسي  لإليقاع بل هو منطلق عوامله.

إالَّ أنَّ القافية أو المقطع أو النبر أو البحر أهم  ما يمي ُِّز األثر الفني  ، فهي ظواهر مشتركة، 
الخطاب هي التي تجلو وعه  ودوره الوظيفي،  فدينامية تبرز خاصية اختالف اإليقاع وتن

وحدات المعجمية / الداللية و العروضية " أي ما يحدث فيها من تفاعل بين الاإليقاع"
 .29والنحوية بعضها مع بعضها اآلخر

في النثر أما المادة الصوتية فإن لها في الشعر شأنًا خاصًا غير النثر ولذلك ُعد ت كل  ثورة 
نات البناء األخرى ثورة في تكوينه الصوتي. الصوت في الشعر هو عامل البناء المهيمن ومكو 

 ل البناء المهيمن في النثر فهو الوجهة الداللية.تابعة له أما عام

ولم ا كان العامل المهيمن في السلسلة هو الذي يمتلك قوة االستيعاب باستتباع غيره فإن  تدب ر 
اإليقاع في النثر هو ضرورة غير تدب ره في الشعر الختالف العامل المهيمن. وأي ا كان األمر 

                                                           
 .                                                                                                           36م ،ص: 2001، تونس، 1اللغة، دار محمد علي للنشر والتوزيع، ط أحمد حيزم، فّن الشعر ورهان :27
                        م.                                  1977صدر باللغة الروسية، وتُرجم إلى الفرنسية سنة:  :28
 انظر: :29

I. Tynianov, Le verslui - même - Les problèmes du vers, ed : U.G.E., Paris,  1977, p :64  
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نظره أن تستنفذ بعض الظواهر مثل البحر أو القافية   فإن  المقاربة الصوتية ال يمكنها في
 مثل التراكيب.  Acoustic"  األكوستيكيوالسيما ما كان منها خارجًا عن المدى "

" وحدات اإليقاع في الملفوظ األدبي أقل عددًا وأكثر ترابطًا  تينيانوفو إجمااًل فقد جعل "  
يناميتها ونظام التتابع فيها مميزة لها ووزعها مما هي عليه في األقاويل اليومية طالما كانت د

 إلى عوامل أربعة  كالتالي:

 أوال:
 وحدة السلسلة من األبيات.     -

ثانيا:                                                                                      
 انسجام السلسلة. -

 ثالثا:
 دينامية المادة اللفظية.  -

 ا:رابع
 وجوه التعاقب في المادة اللفظية.  -

 :  م(1982-1896. اإليقاع عند" رومان ياكبسون" ) 2.2

عنده مفهوما مركزيا كما هو  شأن مصطلحات أخرى مثل التكافؤ  "اإليقاع"لم يمثل   
Equivalence   والتوازيParallelism  و التشاكلSimilarity  و الصوت و

، فهو "اإليقاع"آليات إيقاعية بالنسبة للباحثين في  ومع ذلك فهي تعتبر.  30المعنى
ا تهيمن عليه وظيفة خاصة من وظائف اللغة مت صلة بمادة الكلمات  يعتبر القصيدة نص 

 .  Substanceذاتها 

إنَّ اختيار الكلمات ليس اعتباطيا ، و إنما هو نتاج مجموعة من عالقات  التشاكل    
على أساس التكافؤ ،وهذا االختيار يتحقق "ورمزيتها القا من تحليل األصواتالصوتي انط

                                                           

 ، انظر:  "Pound and Meaning:"كان آخـر ما فـّكر في تأليـفه قبل مـوته: 30

D. DELAS, R. Jakobson, ed : Bertrand Lacoste, Paris, 1993, p :73 
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والتضاد والترادف والتقابل أّما التركيب فعلى أساس التجاور. والوظيفة اإلنشائية تسقط 
 31االختيار على مبدأ التجاور من محور التركيب" مبدأ التكافؤ من محور

ئها العام من خالل " عند تحليل النصوص الشعرية على عرض نظام بناياكبسون لقد رك ز " 
" و تحديدا نصوص  الشعر الشفوي  ليتراءى لنا  البيت الشعري  أشبه  بآلة الترجيعتقنية "

لصناعة صور صوتية تتوالد توالدًا انسيابيا منتظما بفعل التقفية، فالنَّص أو البيت في هذه 
هذا " الذي يوسع  zumthorزمطورالحالة  نسيج ضروب التكافؤ المختلفة ، بخالف "

" هو يشمل ضروب التكرار وال يحصره في المستوى الصوتي فقط، و إنما  الترجيع"اإلجراء "
 على اختالفها )الكلمات، الجمل،الصيغ، األصوات،المعاني .. ( 

وهو ما يعني أنَّ هناك .32إن اإليقاع الناشئ عن الترجيع يتحقق في كل مستويات الكالم" 
 " عنصر إيقاعي ثابت، والذي اعتبرهالترجيع" ،أو أن  "قاعاإلي" و "الترجيعصلًة مفصلية بين"

 . فالجوهر حسبه يكمن في الترجيعات33Essence" فيما بعد جوهر الشعر ياكبسون "
" في هذا المجال، ُتعتبر تأسيسا أوليا لما تبعها  ياكبسون أبحاث " ومهما يكن، فإنَّ ، 34المطردة

 كان يغلب عليها الدرس الل ِّساني البحت. وإنْ 

 جان مورو"..وأسلوبية األثر: ".3.2

لألديب 35"النظرية األدبية"لعلَّ من أهم التحوالت التي شهدها المبحث اإليقاعي،ما جاء في 
بشكل أكثر دقة وتفصيال  على غرار  قضايا حد  اإليقاع وضروب "جان مورو"   الفرنسي

بأسلوبية األثر، قيسه وعالقة الصوت بالمعنى، بحيث يندرج هذا العمل ضمن ما ُيعرف 
فحتى و إن كانت أبحاثه تركز على الجانب النثري، إال أن  أهم عنصر تطرق إليه هو 

في أبنية صوتية منتظمة  اإليقاع"و الغناء وعلى اختزال " اإليقاع"ضرورة الفصل بين "
" الذي يعتبر عنصرا الّنبريحكمها العدد، والتركيز على  رصد الظواهر اإليقاعية خاصة "

 عيا مشتركا بين األثر الشعري والنَّثري  يقوم على أساس االنتظام .إيقا
                                                           

31                                                                   :Minuit, 1963,   : R. Jakobson, Essais de Linguistique générale, ed

p : 220 
32                                                                       :           : 142 orale, pIntroduction a la poésie  
33                                                                            :; 1973,  : Seuil,paris R. Jakobson, Questions de poétique ,ed

p : 234 
 نفسه:34
35                                                                                     :                                   :217 a  248 La théorie littéraire, p 
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"  عنده، فيتمثل الترديد الصوتي )الجناس ناقصًا أو تام ا ( ،فهو بمثابة الترجيعأما عنصر "
حراك خطي تجسده األلفاظ و التراكيب السائرة على منوال ما ينظمه النَّاص / المبدع  سواء 

"  "اإليقاعأو عمودية بما في ذلك التكرار والترادف ممَّا يجعل كانت هذه الحركة أفقية 
مجموعة من الصيغ  الشكلية المتغي رة دائما بحسب متطلبات الحالة اإلبداعية /حالة الكتابة و 

 ظروفها . 

يجد 36""شاتوبرايانإنَّ المتتبع ألعمال هذا الباحث ومقارباته خاصة في  دراساته ألعمال     
والتوازن أيقونات شكلية  التقايس والمراوحة والتناغم والتناسبوالترجيع والتساوي و نَّ  النظام أ

إحصائية تحدُّ من سعة األثر األدبي في شكلها المخبري، وهو ما يجعل النَّص أقرب إلى 
العملية الرياضياتية، وأبعد عن الشعرية، وهو ما يفتح المجال واسعا لدراسات أخرى تقف عند 

 ح الجريء  .حدود هذا الطر 

 : اإليقاعإنشائية م(" و 2009 -1932هنري ميتشونيك" ). "4.2

أقام هذا الباحث مشرروعه العلمري فري محاولرة منره للرر د علرى مرا خُلرص إليره البنويرون كمرحلرة 
عنصرررا محوريررا فرري أغلررب دراسرراته، ليعتبررره  "اإليقاااع" وكرران، 37أولررى فرري سلسررلة مررن أعمالرره

، فقد تجاوز مرحلة اعتبار عرامال تزيينيرا للشرعر 38ة إيقاعيةالكثير من معاصريه صاحب نظري
خاضعا للصنعة ال أكثر، فهو يتجاوز هذا المفهوم الجاف الذي ليس مرن العمرل اإلبرداعي فري 

ال  -فرري نظررره  -" "اإليقاااعشرريء  وبالتررالي إفرررا  هويررة و وظيفررة مررن قيمتهررا الجماليررة، إالَّ أنَّ 
مرن أركران  اللغرة، فلكرل ِّ نرص/ خطراب إيقاعره الخراص مهمرا  يتعلَّق بالشعر وحرده مرا دام ركنرا

كان جنسه. ولم يكتف بهذا الحد، بل إنه انبرى للرد على كثير من نقاط الخرالف أو الشربهات 
 منها:-كما أسماها–

 
                                                           

36:                                                                                                                                                       : Voir 

J. Mourot , le génie d’ un style: Chateaubriand : rythme et sonorité dans les mémoires d’ outre tombe ,  

1969 .   

 
37:                                        : Gallimard ,paris, 1970/1978 H. Meschonnic, Pour la poétique I, II, III, Iv, v. ed 
38         :                                                                  : DUNOD,paris,  G. Dessons, Introduction a la poétique,  ed

1995, p : 243 a 257 
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 الشبهة الموسيقية:-أ/

" فري قااعاإلي" في الموسريقى ، و"اإليقاع" أنَّ كل  مقاربة تعقد مقارنة بين " ميتشونيكيرى "    
 .39الشعر هي مقاربة تجري اإليقاع في تي ار مضاد للغة ومضاد للشعر

 الشبهة العروضية :-ب/

غير ممكن باعتبار العروض عنصرا عدديا/ قياسيا  اإليقاع"و" العروض"إنَّ الخلط بين "
خاضعا لنظام صارم، يسقط على اللغة ما في الكون من توازن ونظام و أقيسة ، إضافة إلى 

حمل طابعا سلبيا يتحكم في مصير البيت دون المعنى، أو بمعزل عن حدثان كونه ي
عري أو  ،40الخطاب وبذلك فهو من هذا المنظور بعيد كل البعد عن صياغة المعنى الش ِّ
 .41الشعرية

 الشبهة البنيوية : -ج/

 ر،سرطحيته فري التعامرل مرع هرذا العنصر "اإليقاع"لعلَّ من أهم المآخذ على االتجاه البنوي فري 
وقصررروره علرررى التعمرررق فيررره ، فهرررو يختزلررره فررري  التكررررار و العررردول وبعرررض الجوانرررب الشررركلية 
األخرى التي تقف في الطرف اآلخر مرن المعنرى وال تكملره ، ويصرير برذلك الخطراب شركال ال 

 .42" الذي يعتبره كائنا حيويا نشطا متحركا و منفتحا ميتشونيكحياة فيه بخالف "

 : الشبهة السيميائية-د/

، وهو ما يعني وه ما signeعالمة اإليقاع"" و"الخطابيعتبر االتجاه السيميائي كال من " 
 .                                                                            43" الذي ال يعدو كونه نظاما عالميا ال أكثراإليقاعيحدُّ من مكانة تناولها لعنصر"

" الذي دعا  " ميتشونيك" شكَّل هاجسا مختلفا لِّر: "اإليقاعضح أنَّ عنصر من كل ِّ ما سبق، يتَّ 
إلى إخالص الجهود وتوحيدها إلثراء هذا العنصر وصياغة نظرية مالئمة تقف عند حدود 
الخطاب الشعري و تسبر تحوالته ،فالخطاب ليس مجرد عالمة وفقط، فهو كلٌّ متفاعل ، 

                                                           
39                                                                                                                            :      : 128 e du rythme, pCritiqu 
 621نفسه، ص: :40
 565نفسه، ص::41
 112نفسه، ص:: 42
43:               :    149/150 : verdier, paris, 1995,   p H. Meschonnic, Politique du rythme, politique du Sujet, ed 
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مكن حصرها فقط في الصوت أو التقفية لذلك ينبغي " من مشموالته التي ال ياإليقاعو"
إخراجه من النظام العالمي المحدد إلمكانياته،وبالتالي إمكانيات الخطاب وفتوحاته من جهة، 
و إخراجه من دائرة مصاحبته للمعنى كشكل تعبيري من جهة أخرى، فهو القوة التي تالزم 

التي تأتلف بها عناصر الخطاب لتدل  على  العالقات السياقية والعالقات الجدولية أي الكيفية
 معنى والكيرفية 

التي تنترظم بها وحردات متعاوضة، فالشركل متى قرُطع عن المعنى أسرلم األمر فيه إلى ضرب 
نظرية معنى، المعنى اإليقاع" من الظن  والتخمين في قيمه الجمالية، وبذلك تصير نظرية "

المعنى على أساس التفاعل، فهما متالزمتان غير  اإليقاع"الذي يولد الخطاب كما يولد "
،  وبالتالي  فهو ال يضع حدا فاصال لهذا العنصر ، و يؤكد على ذلك 44قابلتين للقيس

إّني أحدُّ اإليقاع في اللغة بكونه انتظام السمات التي تنتج بها الدوال اللسانية وغير " :بقوله
: أعني  (Siguifiance) جعي وأسميه تدالالاللسانية معنى خاصًا متمّيزًا عن المعنى المر 

القيم الخاصة بخطاب وبه هو وحده. هذه السمات يمكن أن تتنّزل في كّل مستويات اللغة: 
النبر، النظم، الوحدات المعجمية، التراكيب.. وهي تشّكل في ائتالفها نحوا يعّطل القول 

 .45بمستوى إيقاعي.." 

مادة المعنى، هو حركة التلفُّظ، وهو مادة  اإليقاع"بار "لعل  أهمَّ فتح أسس له الباحث هو اعت
 ، وبالتالي تخليصه من األحكام التي تنأى به في زاوية بعيدة عن المعنى بكل46التدالل

وت تجلياته، وتجعله رهين األقيسة و  وت الفيزيائيو الصَّ مثال األكوستيكي  /ما إلى ذلك، فالص 
ميشونيك  يراهن "الّشعر،، ففي 47"اإليقاعبه  "إنما يختص  ليس من اهتمامات اإلنشائي و 

الخطاب، بوصفها عناصر  على النظر إلى اإليقاع ُمتفاعاًل مع المعنى والذات داخل
لة تبعًا للخطابات اإليقاع بالمعنى وبالذات، داخل  والوضعيات. فعالقة تبادُلّية، وأيضًا متحوِّ

شونيك على أن تيبّرر لماذا يلّح ميمن مجال العروض... وهو ما  الخطاب، ُتحّرر اإليقاع
 .48لإليقاع" يعّد الشعر، وليس البيت، هو الممارسُة النوعّية

                                                           
44                                                                        :                                                            203 Critique du rythme, p 
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 عبد اللطيف الوراري ، نقد اإليقاع العربي، )مقال سابق(. : 48
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إنَّ الشعر بهذه الصورة حدث يتشابك فيه المعنى باإليقاع واإليقاع بالمعنى دون فصل    
 بينهما، فهما متفاعالن يؤسسان في النهاية الكتمال المعنى وسمو ِّهِّ،  المعنى الذي هو أصل

" مع البيت كعنصر إيقاعي  يفر  هذه الميكانيكيالشعرية و غايتها، ومن ثمة فإن التعامل "
" التأكيد عليه في مشروعه النقدي  ميتشونيكالغاية و يحدُّ من توثبها ، وهو ما حاول "

، يواصل «سياسة اإليقاع، سياسة الذات»" كتابه ، ففي  اإليقاع"الداعي إلى تحرير "
اإليقاع ونقده. فبعد أن بحث حركة الكالم داخل الكتابة  البحث فيميشونيك مجهول 

رات التي تحكم علم االجتماع والتحليل  وكشف كيف ُيحّرر اإليقاع الذات، يضع التصوُّ
دًا، فيما هو يعلن أّن األدب والفّن غير  النفسي وال ُتخلي مكانها ألحد، موضع سؤال ُمجدَّ

والمؤّنث. من البدء، ُيقّدم  بطريقٍة ُتفكِّر في الجماعةقابلين للفصل عن تمثُّل المجتمع، 
صيغ الفكر التي صنعت المشهد الثقافي  العمل نفسه باعتباره ُمخطَّطًا نقدّيا لمجموع

الستينّيات من القرن الفائت، بما في ذلك  الفرنسي واألوربي، وحتى األمريكي، منذ
لقت به جانب االنزياح والجنون، وقادت النظريات، والبنيوية تحديدًا،التي هّمشت الشعر وأ

 49با"موت الّذات" ووضعت القصيدة والخطاب خارج تاريخّيتهما.."  إلى االعتقاد

من زوايا  اإليقاع"وعموما ، يمكن القول أن هناك اتجاهات ثالثة في القرن العشرين تناولت "
س لها "  -سبقت اإلشارة إليهكما -"، وهي ياكبسون مختلفة، فاألولى إنشائية شكالنية  أسَّ

ترى أنَّ الشعر هو الشكل األمثل في التجربة اللغوية ، مكتف بذاته عن سياقه،  يبتدع 
 معانيه في اشتغال مادته اللغوية اشتغااًل يجد تبريره في عالقة الصوت  بالمعنى. 

ا إال أنها توصلت إلى نتائج أهمه " التي و إن اختصت بالنثرجان مورووالثانية إنشائية "
و الغناء ، والتركيز على  رصد الظواهر اإليقاعية خاصة  اإليقاع"ضرورة الفصل بين "

" الذي يعتبر عنصرا إيقاعيا مشتركا بين األثر الشعري والنَّثري  يقوم على أساس الّنبر"
 االنتظام .

                                                           
، 70العدد:  مؤسسة عمان للصحافة والنشر و اإلعالن،زوى،  أفق الشعرية ، مدخل إلى شعرية ميتشونيك ،مجلة  ن عبد اللطيف الوراري، : 49
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يراه  " التي تستند إلى لسانيات الخطاب أو التلفُّظ الذي "ميتشونيكأما الثالثة فهي إنشائية 
" فعال ترد  فيه مسؤولية الملفوظ إلى الذات المتلفظة، فهي التي في  ظرف معي ن،  "بتفنيست

د استراتيجيا خطابها ونظام تشكله.                تحد 

 -ففي الخطاب تتكشف وجوه االستمرار والوصل بين الشكل والمعنى أو التعبير والمضمون 
اب إلى آخر بحسب كثافة الصيغ الجاهزة أو وإن تفاوت التحامهما وتفاعلهما من خط

 " في الخطاب.  اإليقاعانحسارها، هذا التفاوت وديناميته/ حركيته هو شكل من إشكال "

لسررررانيات الررررتلف ظ لررررم يكررررن اعتباطيررررا ،بررررل نظرررررا لمرونتهررررا     إنَّ تركيررررز هررررذه  اإلنشررررائية علررررى  
" متجراوزة  السريميائي إلرى الرداللي اعاإليقاباعتبارها توفر جهازًا واصفًا كفياًل برأن يفصرح عرن "

ي مررررن جهررررة، ومتجرررراوزة اللغررررة إلررررى الخطرررراب مررررن جهررررة أخرررررى ، العالمرررربعيرررردا عررررن المسررررتوى 
 فالخطاب هو األصل الذي يوف ر الظرف 

 الذي تتشك ل فيه. 

ررة فهرري  تتجرراوز الملفرروظ إلررى فعررل الررتلف ظ وفعررل الحركررة فيرره فرري تحليلهررا عناصررر غيررر ومررن ثمَّ
النغمرررة .. (،فاإليقررراع خاصرررة محايثرررة  -المررردى الزمنررري  -النبرررر  -التنقررريط  - لسرررانية )الخرررط  

رررظ فريرررد تنتجررره ذات مالزمرررة لفعرررل 50للوظيفرررة اللغويرررة، وكامنرررة فيهرررا ، والقصررريدة نتررراج فعرررل تلف 
لها وظرفها  الذي تكون فيه.    التلف ظ، ملفوظها هو أداة تشك 

 

 

 

    

 

                                                           

50 :                                                                                                                                                                     : Voir 
J. Kristeva, la révolution du langage poétique, L'avant-garde à la fin duXIXe siècle, Lautréamont et 

Mallarmé, ed: Seuil, Paris,  1974 , p : 221                                                   
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 . اإليقاع وإضافاُت النقاد العرب:3

 فلسفة اإليقاع:و علوي الهاشمي  .1. 3

ة لمفهوم اإليقاع ومختلف تحوالته و الرؤى علوي الهاشمييقدم الدكتور "    " مقاربة مستجد 
التي يمكن من خاللها الخروج من "المسلمات" نحو إضافات تخدم المنجز الشعري العربي 

يدة النثرية من الذي ال يزال رهين صراع أجناسي مفتعل ولم يفصل بعد في شعرية القص
فلسفة " في كتابه )علوي الهاشمي، وعليه فإن   "على سبيل المثال ال الحصر  عدمها

اإليقاع في الّشعر العربي(51 يصن ف اإليقاع كحالة شعرية متشابكة، متناسقة  ومركبة  
يتكامل فيها التخييل و اللغة والموسيقى و التركيب حتى الحروف لها ضرورة إيقاعية، وبذلك 

ل فه مودًيا يبدأ من مطلع القصيدة حت ى نهايتها ،ويخترق كل  خطوطها األفقية خًطا عو يشك 
بما فيها خط  الوزن ليتقاطع معها جميًعا في نقطة مركزي ة واحدة وهي جذر الفاعلية اإليقاعية 

                                                          لمجموع بنى القصيدة ومستوياتها.

كما تكلم عن "مركزية اإليقاع" ومفصليته لتمييز النص الشعري عن غيره من النصوص فهو 
العامل المحرك للنصوص الشعرية تحديدا وكل العناصر األخرى المكونة للخطاب تدور في 
عري بجميع أجزائه في سياق كل ي  فلكه وحوله في الوقت نفسه ما يعني انتظام الن ص الش 

ْين أساسين أحدهما داخلي مرك ب ومتشابك العالقات من خالل التكرار متجانس عْبَر ملمح
رك والمزاوجة والمفارقة والتوازي والتداخل والتنسيق والتآلف والتجانس..  واآلخر خارجي ُمد

                                                           .من خالل "الوْقع"  أو "الصوت"

من الوجود، وهو سّر من أسرار الكون -حسب قوله–حيث الجوهر  إن  "اإليقاع" من   
يتهادى، أو ينداح، أو يتمطى، أو يلتف على نفسه متلولًبا، أو يتفّجر في سلسلٍة أبدية 

ولعل  تأثير مقاربة "إليزابيت درو" في فلسفة من الّثقوب الّسوداء و الفضاءات الّشاسعات.. 
لغاية، وهو ما يبرزه استناده على وجهة نظرها في كون اإليقاع لدى "علوي الهاشمي" الفت ل

د شامل وهو "اإليقاع" الذي يحمل مفهوم المعنى بكل مشموالته  الوزن عنصرا من متعد 
الصوتية و االنفعالية و الداللية ، و التفعيالت في النهاية ليست إال  وحدات صوتية  تمثل 

                                                           
 وضع تقديما له  كمال أبوديب.،م2006صدر هذا الكتاب عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر سنة : 51
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يا تتشابك حيثياتهما لتشكيل حالة شعرية متعالية امتدادا أفقيا بخالف اإليقاع الذي يمتد  شاقول
دة الداللة ..فاإليقاع " يعتمد على المعنى أكثر مما يعتمد  المعنى /موسيقية الوقع / متعد 
على الوزن، وعلى اإلحساس أكثر من التفعيالت.."52  فاإليقاع بمستوييه الخارجي المتمثل 

جملة من الوقائع اإليقاعية على غرار  في البحور و التفعيالت،  و الداخلي المتمثل في
التكرار ، واألصوات، والدالالت ..كل  متشابك يؤث ث الن ص و يبرزخ المعنى ويعتمد على 
التفاعل الخارج/داخلي من جهة، و الذات/موضوعي و السطح/العمق  من جهة أخرى  بعيدا 

/ رياضياتية  تزيحنا  عن لغة "األسباب" و "األوتاد" التي تحصر الن ص في عملية إحصائية
                                                        عن المعنى كمرتكز إبداعي خال ق.

"يعني كّل عالقات  واالنتظام أو االتساق وباالعتماد على رأي الباحث نجيب أن  االنتظام
والتجانس مما يعطي التكرار والمزاوجة والمفارقة والتوازي والتداخل والتنسيق والتآلف 

انطباعا بسيطرة قانون خاص  على بنية النص العامة مكون من إحدى تلك العالقات أو 
بعضها . وعادة ما يكون عنصر التكرار فيها هو األكثر وضوحا من غيره خاصة وانه 
يتصل بتجربة األذن المدّربة على التقاطه ، وليس يعني أيا من تلك العناصر اإليقاعية في 

جزيئاته الصغيرة المبعثرة في النص شيئا ذا بال إْذ هو لم ينتظم في بنية إيقاعية  تكوين
أساسية و شاملة  ُتجمع من مختلف أطرافه.."53            لقد وقف "علوي الهاشمي" 

   على نموذج إيقاع داخلي الفت من خالل قراءته التفكيكية/ اإليقاعية لبيت "امرئ القيس" :

 ...مكّر، مفر، مقبل ، مدبر معا***كجلمود صخر حّطه السيُل من عل

مات الكتشافه في هذا  حيث ال يحتاج "اإليقاع الخارجي" ممث ال في تفعيالت "الطويل إلى مقد 
اخلي" يحتاج إلى روية وتقص  نظرا لكثا فته و تشابكه البيت، إال  أن  الوقوف على "اإليقاع الد 

نات  داللة و تركيبا و تصويرا، حيث نجد التقابل، والتكرار و الجناس و الت ضاد ...كل ها مكو 
لت حالة إيقاعية غير مسبوقة ، فالبيُت كل ه  داللية زادت من توت ر الحركة في البيت و شك 

ا يعني أن  قو ة حركة، كل ُه توت ر، كل ُه إيقاع داخلي أزاح تركيزنا على اإليقاع الخارجي  م
ل وتجعل من اإليقاع الداخلي أكثر تعقيدا و أقدر على  ممارسة  كامنًة تفرض هذا التحو 

                                                           
 50م،ص:1961،بيروت،لبنان،1إليزابيت درو، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، ترجمة:محمد إبراهيم الشوش، منشورات منيمنة، ط:  52
 .م1990، 209علوي الهاشمي،جدلية السلوك المتحرك،مدخل إلى فلسفة بنية اإليقاع في الشعر العربي، مجلة البيان،العدد:: 53
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من هنا يمكن فهم الفلسفة التي اعتمدها "علوي الهاشمي" انطالقا من ، االستقطاب و التوت ر
ر" مو  ضوعي رغبته الجامحة في تجسيد روية إيقاعية جديدة وشاملة  تت جه نحو إيجاد "مبر 

لقصيدة الن ثر كون اإليقاع الخارجي يتالشى ويفسح المجال لإليقاع الداخلي بخالف 
وت بوصفه داال  إيقاعيا خارجيا فاسحا المجال  النصوص العمودية والحر ة،حيث يتالشى الص 
ل  اخل /إيقاعي ممث ال في حراك المعاني/األلفاظ/التكرارات/المتوازيات ..الذي يشك  لتشابك الد 

نهاية "حالة إيقاعية" قائمة على درجة "التوت ر" المسج ل بفعل هذا التداخل المتمي ز بالثراء في ال
 و الحركة المستمر ة.  

اإلفادة من فتوحات "الموسيقى" في هذا المجال ة تجديد الفكر اإليقاعي العربي و إن  محاول   
ب لمواكبة مختلف رهان أساسي لمحمد علوي الهاشمي وغيره من الباحثين والنقاد العر 

تحوالت الشعرية العالمية وفتوحاتها حتى ال يكون الشاعر العربي بمنأى عن هذه التحوالت 
د، اكتشاف، تجاوز في زمن  ائد، فالشعر تجد  الواغلة في المعنى، و المتجاوزة لحدود الس 

قمية، الكتابة التي تجعل من الصورة و الصوت إيقاعا.  الكتابة الر 

 (، و إيقاع السجع :م2005 - 1911مسعدي"). "محمود ال2.3

كثيرا بالشعر،وقلَّ أن تكون هناك إشارات في   -كما سبقت  اإلشارة إليه -" اإليقاعيلتصق "
" من القالئل "المسعديهذا المضمار تتعلق بالنثر خاصة في الدرس النقدي العربي ولعلَّ 

 م1939" سنةالحريري "" وني"الهمذاالذين و إن اقتصرت أبحاثهم على النثر و مقامات 
تحديدا باعتبارهما جنسا أدبيا مسجوعا باألساس ، إال أنه ال يمكن إنكار ما توصل إليه و 

و واضح أن المستوي الصوتي كان  -على األقل–إسقاطه على الشعر في النصوص النثرية 
اصها بالفحص الدقيق العميق لكشف خو  "الهمذاني" في دراسته لمقامات "المسعديمنطلق "

اإليقاعية وفق منهج استقرائي/تحليلي يتابع مجمل ما تركه العرب من سجع المقامات كشكل 
فني من أشكال التعبير اللغوي  لتحديد أوجه المفارقة والمماثلة ،وهو يقف بالضرورة عند 

 الشعري، للوصول إلى نتائج و أحكام يستند عليها في دراسته لسجع المقامات  . اإليقاع""

" خاصة عملية "اإليقاع" كشكل من أشكال "السجعمنا في هذه الدراسة ،هو اعتماده وما يه
 " هذا التكرار الذي يتجسد في أبعاد زمنيةالهمذانيالتكرار المنتظمة التي في مقامات "
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في  "تودوروف"إيقاعا صوتيا معينا مم ا يجعله يشترك مع   متساوية أو متناسبة ولدت
، ومع 54تتجه نحو الكلمة الصواتية -الحد األقصي  في –ا مفهومه للغة الشعرية بأنه
الخاصة لألصوات في الشعر، فإن األصوات تصبح موضوع  االعتراف بالقيمة األساسية

" هذه الصوتية في إطار هيكلية هندسية  "المسعديالمستقلة. حيث تمثل  انتباه لكشف قيمتها
لق أجزاؤها ببعض والبعض بالكل،وتنتظم تتألف وفقها العناصر المادية في هيئة متماسكة تتع

 .  55حسب نسب ومقادير ومواضع وأعداد وأوصال وفواصل مضبوطة بإحكام

" المقامات" في النثر من خالل "اإليقاعإنَّ الركيزة األساسية في دراسة هذا الباحث هي "
عر، أْي الكالم الذي له صرفه الخاص ونظامه المقصود به  وصلته باإليقاع في الش ِّ

 في شكله الكالسيكي، حيث قسم الكالم إلى مستويات ثالثة:العروض" "

الكالم المركَّب في النثر.الكالم المركَّب في الشعر.الكالم المركَّب في السجع، ليقارب بين 
تماثال للحروف السجع" في المستوى الثالث باعتباره نثرا مقفَّى، مادام " القافية"و" "السجع"

" السجع" مما يجعل المسافة بين "الباقالنيهنا يقتفي أثر "في مقاطع الفصول،زهو 
" الشعري قريبة إلى حد ما، غير أنَّ ما ُيحسب للمسعدي تأكيده على أنَّ ما جاء به اإليقاعو"

رغم أنه في دراسته لم يتجاوز عنصرْي 56يبقى قاصرا -على أهميته-" الخليل ابن أحمد"
تصور  ى العنصر األول من منطلق أنه ال يمكنمع االشتغال عل57""القافيةو  االزدواج""

قافية بدون ازدواج ، والعكس وارد تماما، فاالزدواج وارد دون قافية وهو مكون  أساسي 
وتية في العربية وعددها، لتركز  جع.وتخلص هذه المقاربة إلي تحديد أنواع المقاطع الصَّ للسَّ

 على أنواع ثالثة:

 

 المقطع القصير: -أ/

.يتكون هذا ال  مقطع من حرف + حركة قصيرة، مثل : َب ،ُب، بِّ

                                                           
 .24م ، ص:1986، بغداد، 1ترجمة : سامي سويدان ، دار الشؤون الثقافية، ط، دوروف، نقد النقدتو: 54
 .06م، ص:1996، تونس، 1محمود المسعدي، اإليقاع في السجع العربي ، محاولة تحليل وتحديد، مؤسسات عبد الكريم بن عبد هللا ، ط:  55
 .8نفسه ، ص: :56
 .12نفسه، ص:: 57
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 المقطع الطويل: -ب/

ن من حرف وحركة مد ، مثل :ما   مي. –مو  -يتكوَّ

 المقطع الطويل المنغلق: -ج/

 .لم مثل : وهو المكون من ثالثة أصوات ، حرف وحركة وحرف ساكن 

 ".السجعهذه المقاطع ُتعتبر أداة التابعة اإلحصائية لجمع "

احتكمت إلى ما ُيعرف  في   -في شكله الخارجي –" السجع" لبنية "المسعدياربة "إن  مق
" مع مجموع االستبدال"  مثال يقع في محاور "الهمزة" ، فرويُّ "االستبدالاألسلوبية بمحور "

" في االستبدال" ليكون ""القافيةتتسع الدائرة ليدخل الروي في إطار  الحروف الهجائية ، ثم
بمكوناتها الحرفية التي عرض لها العروضيون سابقا، وهو ما يجعلنا نتعامل  الدوال منطقة

 انتظام ىإمكانية الحلول في الشعر أو في النثر ، لكنها في الشعر تحتاج إل كنظام مفرد له
وتردد مستمر ، وليس هذا بضروري في  النثر ،  لكنه يتحول إلى ضرورة عندما يدخل النثر 

" في السجعام القافية في الشعر يكاد يكون محكما/ مغلقا عكس "، فنظ السجع "منطقة " 
عنصر إيقاعي وظيفته أن يكون معلمًا وعالمة على ما يحدث  النثر. والقافية بهذا المنظور

 الكالم من منقطعات زمانية تجزئُه إلى أجزاء أعدادها وكمياتها الصوتية خاضعة في سيالن
الجانب المتعلق بإنتاج الداللة،أْي حتمية وجود عالقة ، دون إغفال 58ألحكام اإليقاع العددي

ن " وسيلة إحكام العالقة الصوتية بي"القافيةالفقرات المسجوعة، فإذا كانت  داللية تربط بين
، فإن الداللة تزيد هذه العالقة إحكامًا،وهو ما يعني التأكيد على التحام عنصر الفقرات

يعتمد ركائز  –البنيوي للسجع عند المسعدي "كان المشروع  " بالمعنى، فإذاإليقاع"ا
الركيزة األولي في هذا المشروع هي  "اإليقاع" العددي علي نحو ما  أساسية فإن

أْي ، 59عرضناه،و الركيزة الثانية هي "القافية" أما الركيزة الثالث فهي  إنتاج الداللة" 
 المعنى.

                                                           
 .37السابق، ص:: 58
الم،تاريخ اإلدراج:   انظر مقال:  محمد عبد المطلب، نظرية اإليقاع عند المسعدي في ضوء األسلوبية المعاصرة، الموقع اإللكتروني ألف :59

                                                                                                                                                                                                               م: 27/10/2011
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َم "  "إلى أقسام ثالثة:"القافيةفي مقاربته التحليلية المسعدي"  لقد قسَّ

 : وهي التي تعتمد علي التوافق في حرف واحد.القافية البسيطة -
 ".الهمذاني: وهي الغالبة في سجع "القافية ذات العنصرين الحرفيين -
، ألداء  روضةوطئت أرض الم: مثل : القوافي المركبة من ثالثة عناصر حرفية فأكثر -

 60روضةالمف

لمفكر الكبير محمود " المسعدي" إلي تأسيس إطار نظري انتهي الجهد الذي قدمه القد "
و البالغي العربي مالزم إلجراء تطبيقي وهذا التأسيس يستمد ركائزه من الموروث اللغوي 

الشعري  مع اإلفادة الواعية بالمنجز األسلوبي الغربي ...مع توسيع الدراسة لتتناول اإليقاع
يقاع فيهما... ثمَّ توسيع دائرة "السجع" ليشمل ، وأوجه الموافقة والمخالفة بين نظامي اإل

"االزدواج" ، و" الموازنة"، و"المماثلة" بوصفها مكونات مشاركة في إنتاج "اإليقاع" في 
مفهوم توافق الساجعات في الحرف األخير  ليستوعب مفهوم "القافية"  السجع كما تم تعديل

"...61. 
 
في الشعر  و  اإليقاع"" تفريقه بين "المسعدييها "لعلَّ من بين  أهم النتائج التي توصل إلو 
" في النثر، ففي األول  يغلب عليه االنتظام أو يجمع بين النسق والخروج علي اإليقاع"

الثاني  فال نسق فيه وال انتظام له ، إال إذا اقترب من الشعر فإنَّه يصبح شعرا  النسق ، أما
و ما سيضع أرضية لدراسة هذا الشكل الشعري الذي منثورا أو ما ُيعرف بالقصيدة النَّثرية، وه

بر "التي تعت"الجناس".إضافة إلى بنية اإليقاعكثيرا ما ُأخذ بفقدانه ألهم خاصية شعرية وهي "
د عنصرا إيقاعيا /صوتيا بامتياز،  ما يعني في النهاية مرونة هذا العنصر، وقدرته على التجدُّ

بات و ال الحدود بقدر ما يظلُّ فضاء مفتوحا على حاله مثل حال النَّص الذي ال يعرف الثَّ 
 " من جماليات النَّص ومؤثثاته.  اإليقاعكل االحتماالت الجمالية؛ و"

 

                                                           
 .                                                                           50(، ص:)م،ساإليقاع في السجع العربي :60
 نظرية اإليقاع عند المسعدي في ضوء األسلوبية،)مقال سابق(. : 61
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 . "محمد مفتاح" و اصطالح "الّشع/سيقي":3.3

" أم وأب اللغة " من مسلمة ثابتة وهي اللغُة موسيقى، والموسيقى محمد مفتاحينطلق "   
عر باعتباره متنا لغويا/ إيقاعيا موسيقى، يحاول  ،62اإلنسانية اللسانية" و بالتالي فإنَّ الش ِّ

المركب أساسا من  63"  "الشعسيقيبذلك التأسيس لنظرية إيقاعية مختلفة، فأطلق مصطلح 
ثنائية الشعر/ الموسيقى كمفهوم ُمَتعاٍل يؤكد على تالزم / تداخل هذين العنصرين بحيث ال 

دى في المكونات البيولوجية، والعصبية النفسانية، يمكن الفصل بينهما، فهما كا للحمة و السَّ
" "إيقاع" النثر، ولعلَّ  ذلك ما يبرر موقفه المتشدد من إيقاعوهو ما يطرح إشكاال نقديا حول "

عداه فاليمتُّ ، وما إيقاع"قصيدة النثر التي يرى أنها أفسدت الذَّوق الشعري ، فالشعر عنده "
 إلى الشعر بصلة.  

" يؤكد على وجود محمد مفتاحورغم هذا الربط الحاصل بين الشعر و الموسيقى، إال أن  "  
خيط رفيع يفصل بين الشعر والموسيقى، وهو ما جعله يبتكر ينحت اصطالحات مثل: 

إلبراز تداخل الصوت والصمت،والنحو واللحن من خالل  الّصومتة، النَّْحَلَحة، اْلَعْنَدَلة..""
" أْي قياس الشعر على الموسيقى،هذا الموقف الجديد القديم الذي عبَّر ي"الشع/سيقمصطلح 

" الشعر و الموسيقى يرجعان إلى جنس بقوله:  )الموسيقى الكبير(" في كتاب الفارابيعنه "
 64والوزن والمناسبة بين الحركة و السكون.."  واحد هو التأليف

ق األول بالمنجز التراثي ين: يتعلبتحليل كل مفهوم من هذه المفاهيم ضمن سياقلقد قام  
ريتشارد ، واآلخر بعلم الموسيقى الحديث على نحو ما جاء في كتاب اإلنجليزي "الخليلي
" في  هاينبرش شنكلنظرية ")التعبير اإليقاعي في الشعر اإلنجليزي(، و" المعنون بر:كارتون 

ديهل   فريدلير، و نظرية "()التجميع اإليقاعي" في  ليونارد مايير، و " )االختزال التمطيطي(
محاولة منه إلثبات ذلك التعالق الشديد  بين الشعر و   )عملية اإليقاع(" فيجاكندوف رأيو 

عر تعبير إيقاعي باللغة، و هو ما يقتضي خلق حراك إيقاعي  -في نظره -الموسيقى ، فالش ِّ
ول الشعري، لتخليص جديد يضفي على الذاكرة اإليقاعية بعدا إبداعيا جماليا يتناسق و التح

                                                           
، الدار البيضاء، 1، أنغام ورموز، المركز الثقافي العربي، ط3الحركة ، ج-غة،الموسيقىمحمد مفتاح، مفاهيم موسعة لنظرية شعرية الل : 62

 .16م، ص:2010المغرب، 
 33نفسه،ص:: 63
 .18م ، ص: 1989، لبنان، 2أدونيس،الشعرية العربية، دار اآلداب، ط:64
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تأسست  مجدية كالزحافات والعلل التي" العروض مما لحق به من تمثالت و تفريعات غير
أدى هذا الزعم إلى ما أدى إليه، وخصوصا التحجير،  لقد.  على زعم نقاء هذه األوزان

إال بنظرية تناغمية تجعل الهجانة،  والتحجر، اللذين ال سبيل إلى القضاء  عليهما
، والتقابل، من مكونات الخطاب الموسيقي، ومن سبل إغنائه  وإثرائه، وتفسح والتضاد

 .  65األوزان" الت، و يالمجال أمام التمزيج بين التفع

" لتوظيف محمد مفتاح إن  النَّص كشكل تعبيري / تفاعلي/موسيقي فتح المجال واسعا أمام "
امين النصوص و تمثالتها الذي يعنى بمض منهج علمي يمزج  بين البعد النقدي المعرفي
الشعري كشكل موسيقي/ حركي/توتُّري، ومن  وتفاعلها مع نصوص وثقافات أخرى، والبعد

" باستقراء بعض النظريات لنَّظم"،و "االوزن ثمَّة إعادة النظر في بعض المفاهيم على غرار "
اربة علمية " و إسقاطها على المتن الشعري العربي الراهن في مقاإليقاعالغربية في مجال "

ل من خاللها إلى إمكانية استغالل في تفكيك  (النظرية التوليدية للموسيقى التوافقية)توص 
مه النظريات المعاصرة" الشعر وائد وتغنى بما تقدِّ ،غير أنَّ آفاق 66" بعد أن تشذََّب من الزَّ

،و إنما تتعداه إلى ضرورة " في العالقة إعادة  النظر هذه المقاربة ال تتوقف عند هذا الحد 
كل ،والزَّمن، عر،والشَّ عر، تعبير اإليقاعي،والوزن، وال بين اإليقاع والشِّّ عر و  وتلقين الشِّّ الشِّّ

عري  والموسيقى، " ،واإليقاع الشِّّ األقسام "التكرار و ، و عليه، فإنَّ  67و النَّقد األدبي...
دات و الوظائف واإليقاع في علم الموسيقى ألنّ  هذا العلم متقدم جدا  واإليقاع بمثابة المردِّ

" لم يغفل حقيقة ثابتة وهي محمد مفتاح. وما تجدر اإلشارة إليه، أنَّ "68في هذه القضايا.."
كون الموسيقى ليست وحدها الكفيلة بتحقيق الشعرية في إحالة على موقف قديم عبر عنه 

 " بقوله:  الجرجاني"

                                                           
 33ص: ، السابق:65
 119، ص:2، ج )مرجع سابق(مفاهيم موسعة لنظرية شعرية ،: 66
 117، ص:نفسه : 67
 327، ص: الشعرية العربية ،)مرجع سابق( :68
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في كل  دخل فيها لكان يجبء إذ لو كان له من ليس من الفصاحة والبالغة في شيالوز"
ما كان الكالم  قصيدتين اتفقتا في الوزن أن تتفقا في الفصاحة والبالغة فليس بالوزن 

 .69كالما وال به كان كالم خيرا من كالم"

عرُ  في هذه الحالة قاصر ما لم تتحقَّق له أدوات أخرى كالتَّخييل  و هو بذلك يفتح  فالش ِّ
 "مثال بقوله: النثراألخرى كقصيدة "المجال واسعا أمام أشكال القول 

عر الجديد بحجة أنه ليس على أساليب العربية غير  " إنَّ طعنَ  بعض المعاصرين في الشِّّ
مؤسس،إْذ يمكن دحضه ببعض آراء القدماء أنفسهم الذين رأوا أنَّ الوزن ليس كافيا،و أنَّ 

س على اإليقاع،وعلى تراكيب  الخواص األخرى قائمة على الذَّوق...إنَّ الشعر الجديد يتأسَّ
وت، وعلى بياض الصفحة،  تساير أساليب العرب تارة،وتخالفها أخرى،وعلى الصمت، والصَّ
وسوادها، وعلى حركات الشاعر أثناء اإلنشاد ، و كيفياتها، وسكناته، وعلى هيأته 

 . 70الهندامية...."و الخلقية 

توصل إليه علم الموسيقى في " إيجاد توليفة بين أحدث ما محمد مفتاحلقد حاول "    
الغرب، وبين ما حمله التراث العربي في هذا المجال من أبحاث جادة للخروج بنظرية    

رات إيقاعية  م تصوُّ ممثلة  -وإْن لم تكن جديدة في بعضها-إيقاعية متكاملة وموحدة ، فقدَّ
وت، األداء، الحركات،البياض، بل وحتى الهيأة..." و لحاكم  بين الشعر ا"فيفي "الصمت،الصَّ

، ما 71وغيره هو االنتظام  المعطى، أو القابلية لتشييد نظام...خالقة النتظامات جديدة.. ."
اه إلى وضعيات  اإليقاع"يؤكد أنَّ عنصر " ال يكتفي بالنَّص/األثر المكتوب فقط بل يتعدَّ

 أخرى أحيانا  كاإللقاء والتلق ِّي على سبيل المثال.
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 ورَّاري"، و "نقد اإليقاع":."عبد اللَّطيف  ال4.3

)نقد اإليقاع: في مفهوم اإليقاع وتعبيراته الجمالية وآلّيات تلّقيه ينطلق الناقد  في كتابه 
على المشهد الشعري و النَّقدي في لعروض" من موقف ُمسبق وهو هيمنة "ا72عند العرب( 

سائدة والتَّعمُّق في اآلن نفسه رغم تحوالت الشعرية العربية ، ما يقتضي هدما للمفاهيم ال
" أكثر  باستجالء مختلف التعبيرات الجمالية التي دل  بها القدماء عليه، دون "اإليقاعمفهوم 

رات  إعفائها من النَّقد الذي يشمل حتما أهم  فرضي ات العروض العربي، بالموازاة مع  تصو 
 يعمل على بحث الشعرية العربية لهذا المفهوم وعمله وظواهره، كل ذلك بأسلوب علمي  ٍ 

القضايا المعرفية ذات الصلة التي طرحتها األطر النظرية في حقل الدراسات القرآنية، وعلمْي 
الموسيقى والتجويد، وتأم الت الفلسفة، دون إهمال  لجهود علماء البالغة والنقد القدامى  في 

ال ها مراعيا في ذلك تلق ي اإليقاع وبلورة المعرفة به، من خالل آرائهم في عناصر القصيدة ودو 
"، بتعبيراته البالغية والموسيقية "اإليقاعضرورة التناسب الصوتي والداللي في عملية 

 والفلسفية و اإلعجازية.

  -حسب رأيه–المستمرة والتي نتجت   الوزن"ويناقش في الفصل السادس خلفية هيمنة "  
و المهتمين بالحقل األدبي  والتي  من تلك المفاضلة المفتعلة بينهما من قبل النقاد والدارسين

في حركة أفقدت الشعرية كثيرا من جمالياتها  "الوزن"" لصالح اإليقاعأفضت إلى انسحاب "
فهو فضاء   ال نهائيٌّ  "اإليقاع"و بريقها و اختصرتها في نطاق محدود جدا رغم أنَّ 

                                                                                                            لنص.                                                                                                                         لالكتشاف باستمرار يحمل كم ا من الخفايا و المفاجآت السارة لصالح ا

 ": ن"عبد السالم دخايقول    

صين لعبد اللطيف الورَّاري بقضايا الشعر  "الكتاب يترجم جانبا من االنشغال النقدي الرَّ
العربي خاصة في مكون اإليقاع الذي يعد مكّونا إشكاليا لدى جل الباحثين والشعراء على 
حد سواء، لذلك فالباحث يتخذ في كتابه صفة الجينالوجي الذي يحفر في ذاكرة اإليقاع 

                                                           
باط، المغرب،  : 72  صفحة من القطع المتوسط 352م في 2011صدر هذا الكتاب في طبعته األولى عن دار أبي رقراق للنَّشر،الّرِ
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عربي مستشرفا تعبيراته الجمالية لدى القدماء في عالقة لإليقاع بالتلقي في الشعري ال
 .73سياقاته النوعية، والبالغية، والجمالية"

إنَّ أهمية هذه الدراسة تكمن في الباحث نفسه باعتباره شاعرا و أكاديميا في الوقت نفسه  و 
 هو ما يعني وجود رؤيا بخلفية معرفية وحس ٍ شعري / جمالي.

 

 إليقاع و ضرورة المعنى:ا" بين ."فرج العربي5.3

باعتباره  مكونا أساسيا لكل  الحياة على كل مناحي"فرج العربي"  " عند"اإليقاعينفتح مفهوم   
إحساس خفي لما يتجلى لنا حيثياتها وال يرتبط بالنَّص المقدس أو اإلبداعي فحسب ، فهو "

التجربة ، إيقاع الوقت ، إيقاع اللغة  في الحياة ، و إيقاع الشعر هو إحساسنا بإيقاع
و الكائن في تحوالته ، إيقاع الطقس بفصوله اإليقاع صدى  وتنويعاتها ، إيقاع المكان

 74وحركة وصمت لكل شيء وفي كل شيء"

" "  فيما تعنيه "الوقعة" في اللغة العربية حيث تعني وقعويقف متعجبا من دالالت "   
أن يقضي في كل يوم حاجة إلى مثل ذلك من الغد، و هو النومة في آخر الليل والوقعة 

في إحالة على قصور النقد العربي الذي يكون 75من ذلك. وتبرز الوقعة ... مرة في اليوم"
"  بما يمثله من "الوزن في اإليقاع"أخذ بسطحية هذا المفهوم الذي انجر  عنه حصر "
" حتى وإن كانت  "األوتاد" وباألسباتحديدات ليست من صميم النص اإلبداعي تمثلت في "

هذه المفاهيم مرتبطة ببيئة معينة إال أنها تحتاج إلى خلخلة وتجديد ، فالبيت الشعري لم يعد 
شقة أو بيتا فسيحا من الصاالت والغرف والفضاء  خيمة قائمة على وتد يثبتها وإنما صار"

 جمالية ما .ينفتح على أيقونات النهائية تتجدد باستمرار وتتفاعل لتحقيق  76"

                                                           
الوراري:تاريخ اإلدراج:    عبد السالم دخان، ذاكرة اإليقاع،اإليقاع العربي وجمالياته و آليات تلقيه، موقع األكاديمي المغربي عبد اللطيف :73

                                                                                                                                                                         م:  21/08/2011

www.horoof.hautetfort.com/index-4.html                                                                                                                 
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بالنَّص "اإليقاع" إلى ارتباط مفهوم  -حسب الكاتب-ويعود سبب هذا االنكماش في الرؤيا 
" وربما :حيث يقول ،وبالتالي فهو من خصوصياته ال غيرالمقدَّس الذي ال يرقى إليه الشك ،

تكمن إشكالية اإليقاع في كونه لم يتخلص بعد من الميتافيزيقا التي تالحقه كما الحقت 
ويستدل هنا بالنص القرآني الذي حاول الفقهاء  77األخالق الحميدة ومفاهيم العيب والحرام" 

حصره في قراءة عقائدية لم تخرج عن إطار الشرائع ومقاصدها  بعيدا عن التفحُّص واإلمعان 
ير إيقاعه، و معانيه  مثَّل تحوال أسلوبيا ال نظه نصا متكامال ال مثيل له لغته و والتمثل باعتبار 

" يكن القرآن رؤية أو قراءة جديدة لإلنسان والعالم وحسب وإنما كان أيضا كتابة له، فلْم 
 78جديدة"

" إنَّه نص مختلف تماما عما عرفه العرب شعرا أو خطابة... فقد احتواها جميعا، وبذلك 
ل تغيرا في اإليقاع ،فهو نص كتابة و معرفة ووعي ارتبط بالتشريع والبناء لذلك عزل  شكَّ

فيما بعد في قدسية محاطة بعدم اللمس واالجتهاد واالستفادة، ورغم محاوالت الفقهاء في 
تأكيد زاوية واحدة لقراءة القرآن،وكذلك بعض النقاد الفقهاء إال أن بعض الشعراء أدركوا 
بأن اإليقاع ال يمكن أن يستكين، بل عليه أن يخرج من حالته الشفوية اإلنشادية إلى حالة 

 79والممارسة أي ممارسة إيقاع عموهم بكل تحوالته"الكتابة 

" الذين  القرآن الكريممن إيقاع " "المتصوفة"ومما يلفت في هذه الدراسة، إشارته إلى استفادة 
"حالة كشف واختراق تعمقوا فيه ، خصوصا و أنَّ فهمهم لإليقاع مختلف تماما، فهو يمثل 

ي يسميه ابن عربي علم النظرة وهو لما هو عادي ومحسوس إلى ما وراء الواقع والذ
يخطر في النفس كلمح البصر ومن هنا بدأ يرتبط اإليقاع بالمعرفة الصوفية التي تنطلق 

 80من الذوق لالتصال بالحقيقة .."

كذروة إيقاعية يرقى إليها الشاعر و يسمو روحا الشطح" هذه الحالة التي عبروا عنها برِّ:"
"عبارة مستغربة في وصف وجد فاض بقوته : -اج"كما يعرفه "السر -وجسدا و "الشطح"

وهاج بشدة غليانه وغلبته .الشطح نوع من الحضور الكامل في اللغة مثلما يتجلى النفري 
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إنك في كل شي ء كرائحة الثوب في  : في مواقفه ومخاطباته  "أوقفني في الثوب وقال لي
 والكاف هنا ليس للتشبيه، وكأن الثوب شكل والشكل معنى،حالة تجانس تام ،هي  .81الثوب"

" لم ينظروا و إنما لمعرفة الحقيقة التي ال تعرف إال بتشبيه،  وعليه  فإن الصوفيين العرب
في كتاباتهم للشكل الذي يكتبون به إنما حالة الوله والعشق واتساع المعرفة قادتهم إلى 

 .82النص الشعري الذي يمكنه أن يستوعب اتصالهم و مواجدهم"

على  "اإليقاع"ساهم إلى حد بعيد في قصور مفهوم -حسب الكاتب-ور النقدإنَّ قص   
اعتبار المحدودية المنهجية و الخلفية المعارفية المنمَّطة  المكر ِّسة لهذا الجانب والتي لم 
لتْ  نسقا خاصا بها خارج  تستطع مواكبة بعض النُّصوص المجاوزة، النُّصوص التي شكَّ

كتابات لم تحظ بالقراءة النقدية من زاوية اللغة ه، فهناك" " والمتعارف عليالينبغيات"
واإليقاع، وإنما القراءات التي انصبت عليها كانت تناقش الفهم الفلسفي في معناه 
الالهوتي ومدى قرب أو بعد هذه النصوص من القرآن كشريعة ولذلك اتهم هؤالء بفساد 

ن هؤالء اصطدموا بهيكل الفراغ في فهم العقيدة فصلبوا وذبحوا ودفعوا ثمن جرأتهم غاليا،أل 
اللغة السائد وثبات الفكر، وكانت التهمة جاهزة )بانحالل العقيدة والتعطيل( كما اتهم أبو 

 .83نواس وبشار بالمجون والزندقة"

 "الجرجاني"إنَّ هذا النقد الذي لم يكن إال نقدا وصفيا أو وعظيا إرشاديا باستثناء جهود     
الذين  -حسب الكاتب دائما–و األمر نفسه بالنسبة للنقاد المعاصرين " ابن الطباطباو"

اعتبروا النَّص الشعري وزنا وقافية فحسب رغم وجود  استثناءات  في هذا المجال  حيث 
" جيال جديدا نهض من النقاد العرب مصاحبا للقصيدة الجديدة ال يصف وال ُيعتقد  أنَّ 

جوار النص الشعري من بين هؤالء الناقد محمد يفسر، بل يكتب بتجاسد نصا إبداعيا ب
لطفي اليوسفي الذي يسعى بلغة عاصفة إلى كشف عطب النقد المهادن للغة السائدة 

                                                           
ص: م،1985ة المصرية العامة للكتاب، دون تحديد للطبعة، محمد عبدالجبار النفري،المواقف والمخاطبات، تقديم:عبد القادر محمود، الهيئ : 81

140                                                                                                                             .           
 ضرورة إيقاع اإليقاع  والمعنى،)مرجع سابق( : 82
 نفسه:83
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والذي يرى بأن الخطاب النقدي المعاصر هو انشغال بقضية الوزن وعده من األشكال 
 .84المركزية الكبرى،  وبالمقابل أهمل قضية المعنى "

، وكانت نقطة تحول )المتاهات والتالشي في النقد والشعر( في كتابه هذه اإلضافة تمثلت 
في مسار النَّقد العربي المعاصر بامتياز خصوصا و أنَّه وقف على عجز النَّقد األكاديمي 
عن استيعاب التجربة الشعرية الجديدة نظرا للمفاهيم المسبقة التي يدخل من خاللها إلى 

ل فعل النَّ  -اليوسفي كما يقول- قد إلى فعل استباحة واغتصاب ونهب  النَّص وهو ما يحو 
ومسلماته لنهب   استباحة النص بإجباره قهرا واغتصابا على االمتثال لمتطلبات ذلك المنهج

 شعريته بحجبها وتغييبها. 
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ُالفصلُاألول:
ُاألسلوبية عريُوُأشكاله 

ِّ
القصيدةُُفيُبنيةُُاإليقاعُالش

 العموديةُوالحرةُالخليجيةُالمعاصرة
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 .إيقاُع الصوت في البنية الشعرية:1
" بالغ األهمية بوصفها المادة األولى لتأليف أشكال هذه الموسيقى بما لألصوات دور  

وُت من المتعلقات األشد85يمتلكه كل صوت من صفات خاصة مستقلة.." وثوقا و  ، فالصَّ
"، وال يقتصر األمر على األثر األدبي فحسب بل يتعداه إلى اإليقاعاألكثر هيمنة على "
"  ليس ظاهرة الصوت، و"86" سلسلة من األصوات ينبثق عنها المعنى" الفنون برمتها، فهي 

 . 87يتجسد معنى " أو ظاهرة عددية ، بل فاعل بنائي في المضمون أكوستيكية"

ي هي عبارة عن مجموعات صوتية تقوم على بناء مزدوج إنما هي " التإن الكلمات    
"، وعليه اإليقاعأي أنَّها رموز للمعاني وفي الوقت نفسه شكل من أشكال "،  88أصوات.."
"يجب أن يظهر متشكال بأسلوب حي ومن الواجب اعتباره  – هيجل"حسب "–فالصوت 

ومن ثم يخضع لقواعد  كهدف في حد ذاته، مهما اعتبر في الشعر كوسيلة خارجية
، فالتصاوت الذي يحدث بين الحروف وكذلك بين الحركات، وما يفرضه النَّص 89اإليقاع"

عري من رويٍ  ومجرى كلُّها ظواهر صوتيَّة لها دالالتها على اعتبار أنَّ   النسيج الصوتي  الش ِّ
تي تسجلها ، القيمة ال90فاعل داللي ، فقيمة المادة الصوتية تجسد قيمة الصوت النظمية

 الترددات في النَّص.

 

 . إيقاُع التوازي: 1.1

فهو تقنية  ،91خطاب يكرر كال أو جزء نفس الصورة الصوتية""بأنَّه:"جون كوهين"  يعر ِّفه 
قائمة على تكرار أو ترديد وحدة أو وحدات صوتية بعينها ُتحدث وعيا شعريا إيقاعيا، و 

                                                           
 73م ، ص: 1973،عمان، األردن، 1اهيم السامرائي، في لغة الشعر، دار الفكر للنشر والتوزيع، طإبر:85
 رينيه ويليك و أوستن وارين، نظرية األدب، ترجمة: محي الدين صبحي، المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية،الكويت،:86

 205م، ص:1972
87                          :                                                                             :70 meme, 1977,p -I. Tynianov, Le vers lui   
م، 2001، دمشق،1محمد صابر عبيد، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية والبنية اإليقاعية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط :88

 .26/27ص:
 .80م، ص:1985، الدار البيضاء ،المغرب، 2محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، المركز الثقافي العربي،ط :89
90                                                              :: 221 I. Lotman, Le structure du terte artistique, gallimard, 1973, p  
 . 53-52الشعرية،)مرجع سابق(، ص:  بنية اللغة :91
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اعي منذ النظم اإلسكندراني إلى قصيدة الّنثر" وعي إيق"  -بتعبير ميتشونيك–الوعي الشعري 
فالتوازي  92..."حركية الالم في الكتابة –هوبكنس  كما عّبر عنه جرار مانلي –إذ اإليقاع 

وتي شكل  إيقاعي ظاهري  قائم في الن ثر و الشعر معا محدثا صورا إيقاعية متماثلة من  الص 
رفية،    مؤدية دورا إيقاعيا بامتياز.  الناحية الص 

التماثل و " يقوم على عنصرين أساسيين هما "التوازي هو أنَّ "  ،التذكير به يجدرومما 
"  الذي ال يعنيالتطابق" " القائم على عنصر "التكرار" ممَّا يعني أنه أشمل من "االختالف
، فإذا كان كل تطابق تماثال،  93في كل األحوال،ألن التوازي تماثل وليس تطابقاالتماثل" 
تماُثل تطابقا، غير أن هذا الفرق بين المصطلحين ال يؤدي بالضرورة إلى الفصل  فليس كل

خصوصا و أن هذه الفصل بين مكونات -بينهما على مستوى النَّص في كثير من األحيان
بعض الصور التي لدرجة أنَّ " -الخطاب الشعري في الدرس النَّقدي ضرورة المنهجية فحسب

ضمن أنماط التكرار تثيرنا بما فيها من تواز  -رس النقدي حسب تداولها في الد -نصنفها 
واضح، كما أنَّ التكرار قد يكون أساسًا في قيام الكثير من الصور التي نصنفها ضمن 

وعليه فإنَّ هذا العنصر كثيرا ما  يتشابك في النَّص  مع تكرارات كلية أو 94أنماط التوازي"
جع، و التصريع، والمقابلة... وهي كلُّها جزئية في صور صوتية  مختلفة كالطباق، و ا لسَّ
دا قائما على االهتمام التوازي تمثل ترددات صوتية داللية لها أثرها باعتبار " " بأية " محد ِّ

مشابهة وبأي اختالف يدرجان بين األزواج المتجاورة لألبيات و بين األشطر ضمن نفس 
 .95البيت"

فإنَّ الشكل "الصوتي"،  ، و"التركيبي"، والداللي"  "أشكاال متعددة منها "التوازي"  و إذا كان
الموقعية بين الشطرين  "التماثالتاألخير هو الذي يعنينا  في هذه الدراسة، لتركيزه على 

مع تكرار حروف أو كلمات بعينها كأْن تكون في بداية الكالم أو البيت الشعري أو أن 
" الجناس""  والتصريعاله  على "؛ واشتم96تكون في العناصر المتصرفة أو المنبورة "

 وهي عناصر تكثيف صوتي  / إيقاعي  بامتياز.  "التَّصدير""، و لسجع"او

                                                           
92                                                                           ::68 H.Meschonnic,pour la poétique ,gallimard; paris,1970,p 
 .105م، ص: 1988لدار البيضاء، المغرب، ، ا 1رومان جاكوبسن، قضايا الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، ط:93
 .116م، ص:1997، بغداد، 1محمد كنوني، اللغة الشعرية، دراسة في شعر حميد سعيد ، دار الشؤون الثقافية العامة،ط:94
   .152م، ص: 1994، بيروت، لبنان، 1المركز الثقافي العربي ، ط  -مقاربة نسقية  -محمد مفتاح، التلقي والتأويل :95
 .98م، ص:1995ي لوتمان، تحليل النَّص الشعري، ترجمة و تقديم وتعليق :محمد فتوح أحمد، دار المعارف، القاهرة، يور:96
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معينة في  " تكرار كلماتإنَّ الوزن و القافية ليسا محددين مقدَّسين، بل أن اإليقاع يتولد من
ختيارية مواقع مختلفة كالجناس والترصيع والتصدير والترديد وغيرها.هذه التكرارات اال

وتية اإلجبارية للقول  تتداخل مع بعضها لتشكل مزيجا صوتيا يسهم في المقومات الصَّ
 .97الشعري في اكتمال شكل اإليقاع الذي يسيطر على الشاعر"

" عامل إجرائي مهمٌّ يرصد أثر العالقات الصوتية في ترابط البنى التوازي الصوتيإن "
ها صو  " عنصر تأسسي تا وداللةً  لصالح النَّص، فهو الشعرية المختلفة وإمكانيات تعاضدِّ

"هي ذلك التردد الممتد بين الصوت خصوصا و أنَّ القصيدة 98وتنظيمي في آن واحد.."
 .99والمعنى"

د الشاعر البحريني " )طقوس التوبة(في قصيدته  " شكال من أشكال إبراهيم بوهندييجس 
وتي" بقوله:  "التوازي الصَّ

 بهواك دثريني"
 لم فيه أكون الطير..                                              يرتديني عا

 ندخل الغيمَة غيما دّثريني
 صار منك مطرْه...

 ..دثريني
 يعتق الل يُل ن الظ لمةِّ 

 يأتي قَمُرْه                                           
 دثريني 

بَح جميال.."   100ندخل الص 
***   *** 

المحبوب   هذا المقطع عن حالة من الشوق و الر غبة في استقطاب اآلخر /يعب ر الشاعر في 
                                                           

 57م ، ص:2009، األردن، 1محمد عبد هللا القاسيمي، التكرارات الصوتية في لغة الشعر،عالم الكتب الحديث، ط:97
 .149التلقِّي و التأويل، ص::98
 .46ص: سابق(، ،)مرجع قضايا الشعرية:99

م، 2002، الكويت، 2معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين، مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري، المجلّد األّول،ط:100

 132ص:
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بحيث يتصاعد هذا الشعور ويتعاظم بتوازي األسطر الشعرية التي اعتمدت على توظيف 
الجملة الطلبية المكونة من "فعل أمر+فاعل+مفعول به" حيث استغل  الشاعر هذا "التوازي" 

شعرية، و استطاع خلق داللة/ديناميكية إيقاعية الذي كرره الشاعر في بعض األسطر ال
متصاعدة ترصد حالة الوحدة و الخواء التي ال تتالشى إال  بوجود اآلخر، ما أحدث نسقا 

شكل إيقاعيا جميال أحسَن الشاعر فيه باختياره تفعيلة المتدارك "فاعلن" التي يبرز أداؤها ب
 الفت.

" على شكل آخر من "التوازي" طمة المزروعيفاتقف اإلماراتية " )خطب ما (وفي قصيدتها 
وهي بذاك تحاول تأثيث نصوصها صوتيا ما  -على اختالفها–كثيرا ما مي ز نصوصها 

 يحيلنا على مشهد مكث ف المعنى /عالي الوقع:

 خطب ما ثمة" 
 ما ال يوصف ثمة

 هناك خلف الباب
 وخلف ستارة النافذة

 جسد ثمة
 وعينان تحدقان في فكرة مجنونة

 فراشة وصوت كمان ثمة
 ثمةو

 في البعيد ثمة
 101قطار ينتظر"

في هذا المقطع وظفت "الظرف+اسم" ممثال في "ثم ة" وحافظت على هذا الن سق كخاصية 
طر األخير حيث أدرجت بين "الظرف" واالسم شبه جملة في  إيقاعية لم تكسْرها إال  في الس 

 قطع فيما يشبه اإلفاقة/الوقفة.محاولة لكسر التكرار وإحالة المتلق ي على نهاية الم

" في متاهة "التوازي" من خالل حسن علي النّجارمن جهته، يرفل الشاعر اإلماراتي "
                                                           

https://www.alittihad.ae/article/43594/2013101                                                                                   : 

https://www.alittihad.ae/article/43594/2013
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(  حيث يجعل من التركيب "أداة نفي وجزم+فعل منفي+فاعل لم يبادلني الشعورقصيدته )
ل،  أو أداة نفي وجزم+فعل وفاعل كشكٍل ثان " أيقونة متحر   كة بدء من +مفعول به كشكل أو 

 العنوان، وانتهاء بالن ص حين يقول:

ل لم يبادْلني"  الشعور..........................الن وع األو 
در يفوْر؟  أي  شوق بات في الص 

 مثلَي شوقا .........................الن وع الثاني لم يذبْ 
 ثلُج الفتوْر  -يا فجأةً -بْل بدا

لبودٍ  ................. لم يصافْحني  .........الن وع األو 
 وأراني وجهُه صمت القبوْر 

 هل طواني هامشا 
 102في دفتر يملؤُه حْلُو السطوْر؟!" 

***   *** 
لعل  هذا الشكل من التوازي يبدو إيقاعيا أكثر منه دالليا، وبإمكان المتلق ي الن سج على منواله 

يجابيا عن أهمي ة "التوازي" خصوصا إذا التحم بالقصيدة، وتفاعل معها ما يعطينا انطباعا إ
وت وتالحمهما.  عري وتشبيك المعنى بالص   في اإليقاع الش 

اعر هنا يستغلُّ كل الممكنات الصوتية التي من شأنها إعطاء الوْقع المفترض لنصه،  إنَّ الشَّ
 103"الخواص الحسية ألصواتها و جرسها" وهو في هذا العنصر يشتغل على الكلمات ذات

" غنية بالقيم عنى من خالل ما تكتنزه األصوات من زخم إيقاعي لكونها إلنتاج فائض الم
 . 104الترابطية والتعبيرية التي يستطيع الفنان استغاللها"

" على وتر التوازي مستغل ة غيداء األيوبي( تعزف الشاعر الكويتية "يا ألْم..في قصيدتها )
خالل تكرار صيغة " وأنا الطاقة الصوتية لبعض الحروف المحدثة جلجلة في الن ص من 

 ...." بطريقة مختلفة بعيدا عن إحداث الرتابة:

 
                                                           

 43م،ص:2007، الشارقة،1حسن علي النّجار، حنين المرايا، ط: 102
 18م، ص:1985، الزرقاء،1عبد الفتاح صالح نافع، عضوية الموسيقى في النص الشعري مكتبة المنار، ط:103
 .31نفسه ، ص:: 104
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 " يا ألمْ 
 قدر  حكمْ 

 قلبي انظلمْ 
يُِّش َكَما اْلَعَدمْ  َوَأَنا ْنَيا أَعِّ ي الدُّ  بِّذِّ

 الن اُر تلعُب في دمي
 والماُء شحٌّ في فمي

ْسمِّي ُيَغن ِّي : َيا َأَلمْ   َوالنَّْبُض فِّي جِّ
........ 

 لع الرقيقْ فتفك ك الض  
ْرُح اْلَعرِّيِّْق                                                                          َوَتَحطََّم الصَّ

َوَتَشتََّت اْلفِّْكُر الطَّلِّيْق                                                                       
يِّْق         وَأَنا                                                             بَِّأْهَوالِّي أضِّ

وأضيْق                                                                                       
                                                                                 أضيْق و 

    ... .......                                                                          
يَِّزاُن فِّي َجَسدِّ اْلَكَرْم                                                              َفَتَخْلَخَل اْلمِّ

ْسمِّي ُيَغن ِّي : َيا َأَلْم                                                                  َوالنَّْبُض فِّي جِّ
 اْلَجلِّْي  َوَأَنا

                                                                            ...........
ُؤودْ                                                                    َفَسَكْنُت فِّي ُغْصنِّي الرَّ

ي َأُجوْد                                                                         بِّْتْرَياقِّ  َوأنا
َقْم                                                          ْن َتَبارِّيِّحِّ السَّ َعل ِّي ُأَداوِّي َما َتَبقَّى مِّ

ْسمِّي ُيَغن ِّي : َيا َأَلْم                                                      َوالنَّْبُض فِّي جِّ
                                                                            ................

هللُا َما َأْقَواهُ َذيَّاَك اأَلَلْم                                                                      
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                                                                        ألمي الجليْل        
القتيْل                                                                                   وأنا

                                                                            .............. 
هللُا َما َأْقَواهُ َذيَّاَك اأَلَلْم                                                                           

ألُم الجوى                                                                                     
                                               ألُم الن وى                                     

ألُم الهوى                                                                                  
ألم  يغن ي في فؤادي : يا ألْم                                                                 

الن غْم                                                                     األسيرُة في متاهات وأنا
 105يالأللْم  ...." 
***   *** 

وت والمعنى في هذا الن ص من عالقة خفية إلى عالقة جلية  لقد تحولت العالقة بين الص 
ر فيه لفظة " سة جدا تمظهرت بالطريقة الملمو "  حيث "وأناواضحة ضمن الحي ز الذي تتكر 

ل انطباعا قويا لدى ا 106.." واألكثر قوة "ينغطس" لمتلق ي يجعله يتماهى مع الن ص وما يشك 
 فيه من غير مقد مات.

ة سمات لهذا "التوازي" في الن ص، حيث جاء في صورة تكرار  لقد برزت عد 
.." كما حمل بعض مالمح "الموازنة" وأنا: "عند بداية كل مقطع "Anaphore"استهاللي

 لة في: "العيش/العدم ، الن ار/الماء، الغناء/األلم..." مع الحفاظ على نسق الصوائت.ممث  

ومم ا يلفت االنتباه سمة "التجانس" الموظ فة توظيفا جماليا: "النوى/الهوى/الجوى، وأضيق/ 
 وأضيق.."

باان سااعيد  هااالل( للشرراعر العمرراني "معّلقااة محااارب فينيقااي مجهااولوممررا جرراء فرري قصرريدة ) 
 " قوله:لحجري ا محمد

                                                           
 =177695http://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id                          بوابة الشعراء::105
                                    .                                       54قضايا الشعرية،ترجمة: محمد الوالي ومبارك حنون،  ، ص: ينظر:رومان ياكبسون، :106

http://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=177695
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الطفولة سي دة الر مل                                                                       مساء"
الز مان الهالمي                                                                              مساء
                                           الزمان الذي                                   مساء

 ُقد  من صرح بلقيس )تحسبه لجة(
الخرافات التي                                                                         مساء

 ال شيء غير الخرافات
 نبتدئ الحب منها ونختتم الُقبلة اآلخرهْ 

                                                       الزمان الذي                   مساء
 قد مضى

الزمان الذي                                                                                   مساء
  لن يجيء

 107بحجم الخيانات في  ألف ليلة..." مساء

***   *** 

رس ذاك التروت ر الحرادث لعل  التوليفة "اإليقاعية" التي وق عها ال ره هرذا جرديرة بتحس  شاعر في نص 
ررظ الشرراعر كلمررة " ررف مساااءكل مررا تلف  "الترري ُتعتبررر عامررل اسررتقطاب وترروت ر فرري الوقررت نفسرره يتكش 

عن تسجيل صوتي راق /عذب /مستسا  يستزيد منه المتلق ي كلما شعر باقتراب الوقفة/ نهايرة 
الوقرررت نفسررره إضرررافة إلرررى مرررا تضرررفيه مرررن  الجملرررة الشرررعرية، فكانرررت حرررافزا  وفعرررل تحريرررك فررري

 صبغة صوتية مجمل حروف السطر/المقطع. 

وال يجرب إغفررال أن قرروة الصرروت كررالتنغيم مررثال، مرن شررأنها إعطرراء بعررد داللرري و   إيقرراعي فرري 
"المنحناى البيااني الاذي الوقت نفسه بما تحمله من إحالة علرى الموقف/الحالرة الشرعرية إْذ أنَّ 

فاي الواقاع اختالفاا ملحوظاا حساب المعناى والخطااب. فاالتنغيم دال  يسجله الصوت، يختلف

                                                           
                                                                      م:  7/11/2006تاريخ اإلدراج::  107

                                                                                                                 9http://www.omanlover.org/vb/f7/3875  

http://www.omanlover.org/vb/f7/38759
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إذن، أي أنااااه يقااااوي هااااذه االختالفااااات لتبااااين بشااااكل أحساااان اخااااتالف الماااادلوالت، وهكااااذا 
 108سيتعارض االستفهام واإلثبات ليس ببناء الجملة فحسب ولكن بالتنغيم أيضًا.."

وت كخرط فيزيرائي ال يتنراقض وكونره داال يَؤث ِّر     رعري، إن الص  رد المرتن الش ِّ ث المعنرى و يعض 
له ضمن عمليَّة خلق القصيدة كحالة استثنائية قائمة على الحراك والتحرول ، هرذه الحالرة  و يفع ِّ

"تبدو في خصائصاها الداخلياة علاى شايء مان التشاابك والتعقياد، هاي الخطاوة األكثار التري 
ألنَّ هااذا التسلسال فااي دقاة وأهميااة فاي تشااكيل العمال الشااعري وتأسايس جااذوره اإليقاعياة، 

تطور مراحل الصوت اللغوي بواقعه اإليقاعي والداللي الذي يكتسب فيه على الادوام صافات 
جديااادة، هاااو بالاااذات العنصااار الاااذي يساااهم فاااي إعطااااء الااانص الشاااعري وإيقاعاااه هويتاااه 

 ، فالصوُت في هذه الحالة سمة  إيقاعية للنَّص الشعري بامتياز.109المحددة.."

زء ، نقرررف عنرررد تركيرررب إيقررراعي /اسرررتفهامي "حررررف اسرررتفهام+فعل مضرررارع" فررري خترررام هرررذا الجررر
(  الفجار يبازغ بعاد حاين" فري قصريدتها )منتهاى القارينالسرعودية " ةحافظت من خالله الشراعر 

د  علررى الن سرررق اإليقررراعي للجملرررة الشررعرية، فكررران هرررذا التركيرررب المتماثررل فسرررحًة موسررريقية يتجرررد 
عري  و تتناسل الوح  دات اإليقاعية تناسال سلسا رشيقا:معها النفس الش 

" يا سادتي:                                                                                       
هل ركُبكْم شل ْت خطاه                                                                             

ر؟                                                                       أْم أن كم تخشون إيقاظ الضمي
الموتى وقد فقدوا الحياة؟                                                                    هل يرجع

    زمن المشيب                                                                  هل يستحي
أو                                                                                               

له صباه؟                                                                           هل يعود
                                ال تخجلوا                                                        

فالراحلون إلى إياْب                                                                             
والفجُر يبزُ  بعد حيْن                                                                           

                                                           
 .                                         90م،س( ، ص:)بنية اللغة الشعرية،:108
 28م،س( ، ص:)القصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية والبنية اإليقاعية،:109
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                                                                   ال تسألوا                      
 110لَم ليلنا قد باَت مسود  الجبين؟.."

 كما تبرُز سمة "الموازنة" أو "التقابل" على نحو "اليقظة/الشلل، الموت/الحياة، المشيب/
اضد الفت الصبا.." وهي كل ها تمثالت إيقاعية تثري الن ص صوتا وصورة بما يكشف عن تع

 بين اإليقاع و المعنى.

 

 . إيقاع التكرار: 2.1

"ابن في اللغة من الكر بمعنى الرجوع، ويأتي بمعنى اإلعادة والعطف، يقول  "التكرار"
 :منظور"

والكر مصدر كر  عليه يكرُّ كرًا و كرورًا و تكرارًا:   …الكر  : الرجوع يقال كر ُه وكر  بنفسه "
وكرر الشيء و كركره: أعاده مرة بعد أخرى. فالرجوع إلى  …عطف عليه وكر  عنه: رجع

 111"شيء وإعادته وعطفه هو تكرار..

بمعنى يحاول مرة أخرى والمأخوذة   Repetitionويقابل كلمة "تكرار" في الالتينية كلمة  
 التي معناها يبحث. Petereمن 

واحد لنكتة إما للتوكيد أما في االصطالح فهو تكرار الكلمة أو اللفظة أكثر من مرة في سياق 
" يأتي المتكلم بلفظ ثم كأْن 112أو لزيادة التنبيه أو التهويل أو للتعظيم أو للتلذذ بذكر المكرر

كان اللفظ متفق المعنى أو مختلفا، أو يأتي بمعنى ثم يعيده. وهذا من أيعيده بعينه سواء 
ي فالفائدة في إثباته تأكيد شرط اتفاق المعنى األول والثاني، فإن كان متحد األلفاظ والمعان

ذلك األمر وتقريره في النفس وكذلك إذا كان المعنى متحدا وإن كان اللفظان متفقين 
و ال يقتصر ، 113والمعنى مختلفا، فالفائدة في اإلتيان به الداللة على المعنيين المختلفين"

                                                           
 389المجلد الخامس،ص:م،س( ، )،شعراء المعاصرينمعجم البابطين لل:110
، دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، 1، ط5الخليل بن أحمد،كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وآخرون، ج:111

 .277م، ص:1982
 .    34/35م، ص:1969، النجف، 5،ج1عمان طابن معصوم ،أنوار الربيع في أنواع البديع، تحقيق : شاكر هادي شكر، مطبعة الن:112
 370م، ص:1989، األعظمية، بغداد، 1، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1أحمد مطلوب، معجم النقد العربي القديم، ج :113
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ات و سلوكات على األثر األدبي، وإنما يتعداه إلى كل ما يتعلق بحياة اإلنسان من تصرف
"  يجد ، غير أنَّ أثره في المنجز الفني و الشعري تحديدا يبقى له وقع خاص حيث114مختلفة

 .115مشروعيته في االنزياح الناشئ بين الموضوع و تشكالته الجديدة.."

     

كما سبقت –إنَّ توظيف الشعر للتكرار يجسد ذلك التقاطع القائم بينه وبين الموسيقى    
ظاهرة صوتية تميزت بها  القطعة الموسيقية قائمة على التكرار باعتباره "ف-اإلشارة إليه

القصيدة الحرة، وهو إلحاح على جهة معينة في العبارة يعني بها الشاعر أكثر من عنايته 
بسواها ، وكذلك يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمامه 

دة الكالسيكية/ العمودية أيضا وظ فت "التكرار" غير أنه وجب التأكيد على أن  القصي116بها"
د هذه الظاهرة  وال يقتصر األمر على  كمتوالية إيقاعية و الشعر العربي قديمه و جديده جس 

 القصيدة الحر ة و النثرية. 

"اإلتيان بعناصر متماثلة في " هياإليقاعاألسلوبية  بوصفه من أبرز أشكال " "التكرار"غاية و 
ن العمل الفني، والتكرار هو أساس اإليقاع بجميع صوره، فنجده في مواضع مختلفة م

الموسيقى بطبيعة الحال، كما نجده أساسا لنظرية القافية في الشعر، وسر نجاح الكثير 
من المحسنات البديعية كما هي الحال في العكس، والتفريق والجمع مع التفريق ورد 

ما يجعله عنصر ارتكاز في ضبط  وهو117العجز على الصدر في علم البديع العربي"
وتحريك بكل مستوياته في النصوص الشعرية بما يحفظ للنَّص انسجامه و اتساقه الذي 
يتعداه إلى البنية الداللية فيما بعد نتيجة لما يقدمه هذا العنصر من بدائل إجرائية مختلفة 

ة التجربة ومتنوعة تمنح الشاعر فرصا أوسع للتجريب و الحفر وإبراز مدى عمق وسع
الشعرية التي تختلف من شاعر إلى شاعر بحكم خصوصيته  القائمة على ثنائيتي التَّماثل 

 والتغاير بما تحققه من حراك وتناٍم. 

                                                           
 127م، ص:2009، 1سمير سحيمي، اإليقاع في شعر نزار قباني من خالل ديوان قصائد، عالم الكتب الحديث، األردن، ط :114
 سابق.ال:115
 118-117م، ص: 1984، بيروت،2مجدي وهبه و كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب، مكتبة لبنان، ط:116
 129اإليقاع في شعر نزار قبَّاني،م،س،ص: :117
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"يحدث تيار التوقع ويساعد في إعطاء وحدة للعمل الفني ومن األدوات التي و"التكرار" 
الجناس االستهاللي، التجانس تبنى على التكرار في الشعر: الالزمة، العنصر المكرر، 

" ال يستقيم بل إن  هناك من ذهب إلى التأكيد على أنه  118الصوتي، واألنماط العروضية.."
 .                                                             119قول شعري إال به، و ال تتحقق طاقة شعرية بدونه. "

 . نظام التكرار:1.2.1

" في الفكر النقدي القديم الذي أفرغه من بعده التوكيد" بمفهومه الحالي "التِّّكراريقابل "
اإليقاعي وجعله حكرا على الجانب الداللي، و التقاطع الحاصل بين الشعر والموسيقى أوجد 
لة  مجاال للتفاعل واإلفادة من الموسيقى بما يخدم اإليقاع في النَّص الشعري مما يبرز الص ِّ

بت الفوارق الوثيقة للتكرار باإل يقاع وهو ما يظهر بجالء في النصوص الحداثية التي ذوَّ
واستثمرت كل الممكنات الموسيقية المتاحة التي لم تعد حكرا على األوزان الشعرية وما تولده 

" تقطيعات وفي توازنات ال متناهية..في التقابل من إيقاع خارجي محدد، وإنما أوجدته في 
 أنواعه:    و التشاكل، في التكرار على

التكرار لحروف بذاتها، أو لكلمات، والذي هو تكرار ألصوات، لمسافات زمنية لغوية، وقد 
 .120يكون اللفظ كما قد يكون المعنى هو حدود هذه المسافات أو فاصلتها"

تحد من  إنَّ أهم فتح ُيحسب للقصيدة الحديثة كسرها للحواجز و النمطيات  والقيود التي    
"إعادة الفكرة " كعنصر إيقاعي على شكل التكرارو التخييل، و توظيفها تقنية " دينامية اللغة

ألنَّ توظيفه بالشكل األنسب رهين بالتجربة ،  121باللفظ متنوعة أو باأللفاظ نفسها أحيانا.."
الشعرية ووعي الشاعر بدور هذا العنصر الذي قد يكون عامل رتابة ونفور إذا لم يوظف 

يعطي الكلمة وزنا في البداية ويجعل الوعي يتوقف عندها، ثم ما " توظيفا إبداعيا، فهو

                                                           
 390م،ص:1988، القاهرة، 1محمد عبد المطلب،بناء األسلوب في شعر الحداثة، دار المعارف، ط :118
 128م،س( ، ص:)شعر نزار قبَّاني،اإليقاع في  :119
 18-17م، ص: 1987، الرباط، 1يمنى العيد، في القول الشعري، دار توبقال للنشر، ط:120
 21، مطبوع بدار الحرية للطباعة، بغداد، ص:1989حاتم الصكر، ماال تؤديه الصفة، بحث مقدم إلى مهرجان المربد العاشر،  :121
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يلبث أن يفقدها وزنها كأنها لم تكن ، لتعود هيمنة اإليقاع وجمود الحركة على الفضاء 
 .122الموسيقي للقصيدة"

 . أشكال التكرار اإليقاعي:2. 2.1

جهة، وإفادة  " خاصة مع تعابر الشعر والموسيقى منلتكرارال يمكن حصر أشكال "ا   
النَّص الشعري الحديث من هذا التفاعل  بحيث يكون للتجربة الشعرية أثر واضح في تحديد 

" التي يوظفها الشاعر، وهو ما يعني أنَّنا قد نكتشف أشكاال تكرارية عديدة ،  التكرارأشكال "
في "متنوعة جدًا، منها عودة الزمة على فترات منتظمة، واستعادة مقطع البداية فهي 

الخاتمة، مما يسمح للفكرة الشعرية بأن تلتف حول نفسها وتغلق القصيدة، وهكذا تشدد 
 لذلك سأكتفي بما يلي: 123.." على انطباع الاحلقة والادائرة المغلقة

 التكرار االستهاللي:                                                                -

عيررا  يرتكررز عليرره الشرراعر مررن خررالل توظيفرره لفعررل أو كلمررة فرري يشرركل منعطفررا دالليررا و إيقا  
ر عنرررد بدايرررة كرررل  مقطرررع شرررعري ونهايرررة جملرررة شرررعرية أخررررى وبالصررريغة  مسرررتهل  الرررنَّص تتكررررَّ

نفسررها أو بصرريغ متشررابهة، فهرري بمثابررة اسررتهالل دائررم  ممررا يول ِّررد حالررة إيقاعيررة لهررا آثارهررا و  
(  للعمرراني مثاال لااّص يغااّرر باليائساااتقصرريدة  )دالالتهررا و أبعادهررا، علررى نحررو مررا جرراء فرري 

 "  قوله  :حسن المطروشي"

مُ " في وْحَدتي،                                                                    أنا الُمَتعاظِّ
                                                                     ،     َسم ِّني خاَتَم األشقياءِّ

أنا الخارجيُّ الُمطارُد،                                                                         
                                                                  : َمْن َوَرَد اْسمَي في الَعْهدِّ

                                               ُمْنَتَظَر الفرقةِّ الناجيْة                               
َسَكْنُت الذُّرى                                                                                   

                                                           
 78م، ص:1990، الكويت،  146نوفل نيوف، سلسلة عالم المعرفة ، العدد:غيورغيغاتشف، الوعي والفن، ترجمة: :122
،  بغداد. دون تاريخ، 1سوزان بيرانا، جمالية قصيدة النثر، قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا، ترجمة: زهير مجيد مغامس، مطبعة الفنون،ط:123

 31ص:
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وَكُبْرُت مع الريحِّ والماشيْة                                                                 
ُة الضبْ  فَّ عِّ                                                                               ولي خِّ

                                                                                   ، ُقْرَب الينابيعِّ
َعة ،                                                                  لي في النوائحِّ ُمْرضِّ

                                                               والعواصُف أْرَمَلتي الثانيهْ 
                                                                          نهاري بال جهٍة،

،وُأمسي على وَجلٍ  ُر باليائساتِّ ٍ ُيَغر ِّ ْثل لص                                                    مِّ
 أحرُس الهاويْة!

                                                                                                               ******    ******
، أنا رجل                                                                                  طيب 

،                                                                    َأَتَلفَُّت عند عبورِّ الطريقِّ
ذاَر التصاُدمِّ باْمرأٍة في الزحامِّ،                                                                    حِّ

                                                          ا الصافيهْ ويربَك ُخْطَوَته لئال يزِّلَّ الرصيفُ 
كم                                                 من جروحِّ أصابعِّ أمي، أتيُت إلى أرضِّ

                                                           وأدركُت في مولدي الغاشيهْ 
                                                                   ري:تُجوُل الجيوُش بصدْ 

، نٍ                                                               جيوش  تطارُد طيَف إلٍه ُمسِّ
َجًة بالكالبِّ السمانِّ رر                                                              وأخرى ررر ُمَدجَّ

 124رُتَفت ُِّش عن طاغيْة!.."

***   *** 

كان إعالنا عن بداية الن ص و المقطع األول، كما  كان إعالنا "أنا "  فالضمير المنفصل 
عن نهاية المقطع األول وبداية المقطع الثاني من القصيدة،وهو يبرز هنا أداة تكثيف  

                                                           
     https://moukarabat.com/newsdetail.php?ID=53                      :                             م19/6/2017تاريخ اإلدراج:: 124

                                                                   

 

https://moukarabat.com/newsdetail.php?ID=53


 ُ  تحليلية/ُُوصفية/ُُأسلوبيةُمقاربةُالمعاصرةُالخليجيةُللقصيدةُاإليقاعيةُالّتمثالت 

51 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

بحيث ينسجم مع تمثالته و  إيقاعي  أحدثت وقعا لذيذا وأشركت المتلقي في فعل النص
تحوالته  فيصبح بمثابة  مبدع ثان، بالمقابل فإن  الشاعر كرر هذه الكلمة تأكيدا على هوي ته 

 وعلو  مقامه كشاعر وسط هذا الحشد المتناقض .

 
" عن علي الشعالي( للشاعر اإلماراتي "أخاديدكما يتجل ى التكرار االستهاللي في قصيدة )

  علية" ُتستفتُح بها المقاطع الشعرية: طريق توظيف "جملة ف
تحفر كوكَب الموت                                                                     ما زلتَ "

 !وُتفت ش عن أغاني العاشقين
 تهذي ما زلت 
 والسماء مريضة 
 بُغبارِّ حرفك 
 ُكلما عز  الحداء 
 رأتك عن قرٍب  
 ُتحن ي روح من باعوك 
 ..لشعر الطري ِّ با 
 ..ما زلت 
 والليل الُمَعب أ شهوةً  
 125"..َيشتاُق َرْشَفَة َزنجبيلْ  

بكررل مررا  "مازلااَت"يرصررد الشرراعر فرري هررذا المقطررع حالررَة خيبررٍة مؤلمررة مررن خررالل تكرررار الفعررل 
رررًة حالرررة مرررن االرتيررراب ، ومحركرررا رغبرررة فررري التغييرررر و  يحملررره مرررن مراوحرررة ، محررردثا برررذلك رج 

 ُيفَصْح عنها رغم الخيبة.التوثُّب وإْن لم 

                                                           
http://www.ektab.com.  2860.p:1                                                         علي الشعالي، أخاديد:                                    :125
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د الشاعر السعودي "غريبفي قصيدته )  " التكرار االستهاللي عبد الرحمان العشماوي ( يجس 
في "توليفة" أضفت حراكا ُمحب با، ووْقعا جماليا أضاف إلى إيقاع "الطويل" نفسا آخر، إْذ 

 يقول:

                                        ، وأوطاني ُتداُس و أم تي                              غريب  "
                                                       تعاني ، وموُج الظ لمِّ يشتد  صائلهْ 

اُر منزل                                                                  غريب   وهل في هذه الد 
                                                              لمْن في سواها تستقر  منازله؟     

أال ليت شعري يا بالدي متى أرى                                                              
خميسا من األبطال سارْت جحافلْه؟                                               

.........................                                                           ...
..فأختار الحياض ..وماؤها                                                         غريب  

ينِّ تصفو مفاصلْه.."  126غثاء ، وحوض الد 

ب" الذي لم لقَد أوجد الشاعر للغربة صوتا ممي زا في هذا الن ص من خالل تكرار صفة "غري
يكْن اعتباطيا بقدر ما كان حدثا دالليا و إيقاعيا متحر كا يحد ث الن فس و يعزف على أوتارها 

 في انسياب الفت.

د هذا الشكل التكراري في قصيدة )  جاسم (  للكويتي "شوقي إلى عينيكولعل أفضل ما يتجس 
المقاطع الخمسة المكونة " حيث يعود الشاعر إلى االستهالل عند بداية كل  مقطع من الفهيد

 للقصيدة: 

 الطَّيرِّ للُعش ِّ البعيدْ  شوقُ  َشوقي إلى َعْيَنيكِّ "
ُر األفراَخ إْذ باتْت على َجمرِّ الَجليدْ   يتذك 
ريدْ   َخفَّ الجناُح بهِّ فطاَر كأن ُه الَبرُق الشَّ

                                                           
126                                                                           :                                https://www.aldiwan.net/poem6718.html
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 !َهيماَن َتخُذُلُه الر ِّياُح فهْل يفوُز بما يريْد؟
*** 

يخِّ للُعُمرِّ الَوئيدْ  وقُ َشوقي إلى َعْيَنيكِّ شَ   الشَّ
بيبَة َما َدرى َناَر الَغرامِّ وما ُتبِّيْد  ى الشَّ  َقض 

ْن َجديدْ   حت ى إذا ما شاَب أدَركُه التَّصابي مِّ
والموُت َيخُزُرُه فَيسأُل والهًا:                                                                                    

 !مزيْد؟ هْل مِّن
*** 

 
 الُعْمي للفجرِّ الَوليدْ  َشوقي إلى َعْيَنيكِّ َشوقُ 

ْهن  َوقيدْ  ُم ُحسَنها ذِّ  َرَسُموا لُه ُصَوًرا ُيترجِّ
هِّ الَفريدْ   َغطَّْت على ما كان مِّن أنوارِّ َمْبَسمِّ

 ! كْم أم لوا ُرؤياُه لكْن..ُدوَن ُنورِّ الَعينِّ بِّيدْ 
*** 

 ثِّ للغابِّ الَعنيْد اللَّي َشوقي إلى َعْيَنيكِّ َشْوقُ 
َع قصَره الر ْحَب الَمشيدْ   َحَشُروُه في َقَفٍص فود 

 وغدا متاَع الن اظرِّيَن وُفْرجَة الزَّمنِّ الَبليدْ 
..َيتلُُّه الَقْيُد الَحديدْ    !فإذا َهَفا َنْحَو الَفضاءِّ

*** 
 القافياتِّ إلى الَقصيدْ  شوقي إلى َعْيَنيكِّ َشوقُ 

ائراتِّ مَع الزَّمانِّ   كما الَبريدِّ بال َبريدْ السَّ
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امعيَن بِّال َنشيدْ  نَّ الس  هِّ  والُمرقِّصاتِّ بَجْرسِّ
اعُر الَفذُّ الُمجيْد..."  127وإذا انَتَسْبَن فَحْسُبُهنَّ الشَّ

*** *** 

د بوضوح أيضا في قصيدة ) " هدى السعدي( للشاعرة اإلماراتية "يقطرنا الحنينكما يتجس 
استهل ت كل مقطع منها بتركيب "يقطرنا الحنين" حيث توزعت قصيدتها على مقاطع أربعة، 

س على رؤية  د أن  هذا االستهالل مَؤس  وهو عنوان القصيدة نفسه/العتبة األولى ، ما يؤك 
 شعرية ، ورغبة مسبقة في إحداث هذه الجلجلة: 

 رؤىً  يقطُرنا الحنينُ "
 على أهدابِّ داليةِّ العذابِّ الحلو

 ُمرَتَبعًا وُمصطافا
 ويسفُحنا

 أعتاب أمجادِّ البناتِّ النورِّ أصدافاعلى 
.............................. 

 
 أسىً  يقطرنا الحنين

 ويرسُمنا
 عيونًا تشتهي الطيرانَ 

 أخيلًة تحلِّ ق تحت سطح األرضِّ 
كي تلقى لها مما أضاعته،                                                                    

 نواميسًا وأهدافا
........................... 

                                                           
127                       :                                                            4776https://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id= 
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ُرنا الحنينُ   هوىً  يقطِّّ
 عفيَف الجيب عذري اً 

 فَنهوي من ذرى عليائنا
 كيما ُندنِّ َس منه

افا  وجهًا ضاوَي اللمحاتِّ َشف 
 نهزُّ له العصا دوماً 

 إذا يومًا عصى .. أو هزَّ أعطافا
................................. 

 
رنا الحنينُ   .. ُسدى ُيقطِّّ

 دي للورى فُنس
 أعرافا -مما ُينافي فطرَة اإلنسان-

 ونحلُف أننا َعَرب  
 وُنْعرُِّب أننا للدونِّ أحالفا

 وُنسلُِّم راية اإلسالمِّ للباغي
زِّ  أسالفا َل في َسماءِّ العِّ  ونبغي أن ُنطاوِّ

                                                                 ........................... 
 ومن َفْرطِّ الَغباءِّ بنا

ُق ما  افتَريناهُ  ُنَصدِّ 
 ونحسبُ 

 128أننا صرنا لدى التاريخ أشرافا.."

***  *** 

 التكرار الختامي: -

                                                           
128     :                                                                                                     .html945www.aldiwan.net/poem//https: 
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ال يختلف كثيرا في أثره عن سابقه إذ يمثل عامل خلوص يكث ِّف من خالله الشاعر أداءه 
وتفتح هامشا آخر للتأثر والتأويل،  ليرك ِّزه في المتلق ِّي مما يجعل النَّص حالة تبدأ عند نهايتها،

دورًا فنّيًا ملحوظًا بوصفه عنصرًا محفزًا للرؤی والدالالت الشعورية كلها التي وهو يؤدي " 
تعتصر كيان الشاعر، ليكّرر بعض الكلمات نظرًا إلی وقعها العاطفي علی نفسه وخواطره 

 :قون هنا()با" في قصيدتها  سعاد الصباح، تقول الشاعرة "129.."الشعورية

 .."نحن باقون هنا
 ..نحن باقون هنا

 لناهذه األرض من الماء إلى الماء..
 لنازمن القلب إلى القلب..

 لنازمن اآله إلى اآله...
.......................... 
 هذه األرض تدعى الكويت

 هي منا...ولنا
 كل دبوس إذا  أوجعها..

 ..هي في قلبي أنا
 ..هذه األرض تدعى الكويت

 طر مبحر في دمناهي ع
 ومنارات أضاءت غدنا

 وهي قلب آخر في قلبنا
 هناالكويتيون باقون 
 هناالكويتيون باقون 

 130.."هناوجميع العرب األشراف باقون 
 

***  ***  
                                                           

 182- 181م، ص:2011، دمشق، 1عصام شرتح ، موحيات الخطاب الشعري/دراسة في شعر يحيی السماوي، دار الينابيع ،  ط:129
130      :http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=64880 
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" في المقطع األول، لنايوق ع التكرار الختامي حضوره بصوت جهوري عال من خالل تكرار "
لقصيدة هب ًة صوتية مختلفة تمتزجُ  بالشعور " في المقطع الثاني مضفيا على اهناو "

الكلمة المتكّررة المنساب وتحق ق لحمًة وانسجاما بين ضف تْي المعنى و اإليقاع، فتقُع بذلك " 
كأنها النفس األخير ية الدفقة الشعورية المعنوية، أو في نهاية السطر فتبدو وكأّنها نها

  للذات إزاء حدث منتٍه.."131                                                              
                                                            

يجعل من الن ص  تراكما تكراريا ختاميا"بدرية البدري"  تحر ك العمانية)أخاف(،  وفي قصيدتها
لقصيدة حد  اإلرباك، كل ه تيمة "خوف" مستمر ة ،متصاعدة، محدثة توت را شديدا يرج  مفاصل ا

فْت أجواؤها عن شعور مهيمن بالتوازاي مع الحراك "اإليقاعي" الذي أحدثه تكرار هذه  فتكش 
 "التيمة" التي تختتم بها القصيدة .. تقول: 

من الل يل و الر يحِّ والبْحر                                                                     أخافُ "
ْعرِّ                                                                من الحب   قف و الش  والموتِّ و الس 

من الوردِّ و الذ ْئب و الماء و القْبر                                                                     
                                       من الغيم والوعد والعْطر                                أخافُ 

من الن رد،و و الحظ  والر مل و الن هرِّ                                                         
وقِّ و الن اي و القْهر                                                           مت والش  من الص 

بر أخاف                                                                من اآله و الويل و الص 
من الد رب و الحْرب و الحزن و الفْجر                                                           

وت والظلم و الُبعد والعْذرِّ                                                                 مَن الص 
من الن ارِّ و العْصف و الهجر                                                                   أخافُ 

عف و العمر                                                           من الن اس و اليأس و الض 
 132و الغْدر .." الخوف و الخوف و الخوفمن 

***    *** 

                                                           
 288م،ص:2008، األردن،1لسطيني األول، دار مجدالوي، طيوسف رزوقة، عزالدين مناصرة شاعر المكان الف :131
132         :                                                                      185802http://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id= 
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د في هذا ا لمقطع تيمة " الخوف" وتتصاعد  من سطر إلى سطر حتى نهاية النَّص في تترد 
حركة ذكية موجهة للمتلقي باألساس ليلتحم بإيقاع الن ص السائر نحو النهاية / الخروج بما 
يحمله من تمثالت خصوصا و أن ال لغة تسود إال  لغة "الخوف" التي تمث ل حالة استثنائية 

 قائمة.

غازي للشاعر السعودي الكبير")..وَغًدا (  ونحتفي  بما جاء في قصيدةنختتم هذه "الجزئية 
 "  إْذ يقول:القصيبي

  ...وَغًدا"   
 نرجع من عبقر ال شيء لدينا 
 غير ومض باهت في مقلتينا 

 و بقايا رعشة في شفتينا 
 ما بين الجموع  و َغدا نرسف

 بقيود الندم الفظ.. و نقتات الدموع 
 فكأنا ما التقينا 

* * *  
  ...وغدا

 نرجع للعرس الحزين 
 في ضفاف الميتين 

 األلى لم يدفنوا.. يسعون في األرض 
 الحيارى الضائعين 

 جوع الفقراء  و غدا نذكر
 و عذاب البؤساء 

 الحمى فننهار  و غدا تلمسنا
 133كباقي األشقياء.."

***  *** 
                                                           

133:                                                                                                        https://www.aldiwan.net/poem25783.html 
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ابل ما ُيعرف في النقد " عامل خلوص يقوَغدا+ فعل مضارعلقد كانت التركيب اإلضافي "..
بعد أن كانت حالة  –"، وهي حالة تهافت /هبوط إيقاعي اختياري حسن الختامالقديم "

يضع القارئ/ المتلقي في الصورة حيث يدرك من  -استهالل و تصعيد في بداية الن ص
 خالله قرب الختام فيصير شريكا إبداعيا شاهدا على  النَّص في مرحلته األخيرة.  

 ر المتدرج "الهرمي":التكرا- 

يقتضي هذا النَّوع تشكيال إيقاعيا هندسيا يقف عنده الشاعر تبعا لحالة شعرية ما، بحيث 
تؤول الوحدة التكرارية بالتدرج إلى وحدة مركزية  يرتكز عليها النص تتفاعل و تتنامى بتفاعل 

 وتنامي الحالة الشعرية بشكل هرمي .

"التكرار تبرز بوضوح "ناصر بن علي البالل "  ني:لرِّلعما)حورية البحر( ولعل  قصيدة 
" وحدة مركزية يتمحور حولها النَّص ككل  بحيث يعرف حورية البحرحيث شكلْت " المتدرج"

حراكه صعودا بشكل هرمي متدر ج تكون ذروته نهاية الن ص تبعا للحالة الشعرية للشاعر 
تغيرا في كل مرة إال  أنه يؤول في ولطبيعة الموقف، فيحدث بذلك  تشكيال هندسيا إيقاعيا م

 "  :حورية البحرالنهاية إلى الوحدة التكرارية المركزية "

يا حورّية البْحر                                                                    صباح الخيرِّ "
                       صباحا ملؤه األشواُق                                                     

القسمات والن ْشر                                                                          يا بحرية
صباحا أشرقْت من زهوه األحالُم                                                                         

ْحر                                                                في عينْيكِّ أنهارا من الس 
                                                                                  ...................

يا عمري                                                                               صباح الخير 
يا بدري                                                                      صباح الخير 
                                                                             يا فجري صباح الخير 
                                                                   يا فخري صباح الخير 

كّل الخير                                                                     صباح الخير.. 
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 134يا حورية البْحر..."

***  *** 

أوصاف كاملة لحورية البحر على نسٍق صوتي واحد وإْن اختلفت 8لقد وظ ف الشاعر   
مستمر  في الصعود على شكل بمثابة  الداللة، غير  أن  ما يجذب االستماع هو التوت ر ال

حالة إيقاعية متجددة  في كل مرة ، فالنَّص كشكل هندسي ُيعتبر مدارا مركزه "حورية البحر" 
تفعله وتحركه كل ما أوشك على الرتابة ما يجعل المتلق ي يرتقُب تمثالتها التي ُيبرز فيها 

 الشاعر كعازف ينشر ألحانه على متلقيه في انسجاٍم تام. 

" مأثرًة إيقاعية مائزة، يتنامي سعيدة بنت خاطر(، توق ع العمانية "إليَك الّشوقُ وفي قصيدتها )
فيها االنفعال بشكل متدرج كل ما استمر  الن ص  في لعبة ممارسة تنامي الخطاب ، خطاب 
المحبوب الذي جاء وفق صيغة واحدة "المخاَطب" بشكل جلي  والذي تمث ل في صور عديدة " 

بْت الشاعرة مكنوناتها نحو "المخاَطْب" أحدثت توترا/ قلقا  الكاف، التاء، أنت.." ، فكل ما صو 
طر الثالث، فكانت "تاء  وتي بامتياز بدء من الس  متصاعدا مفتوحا على اإلدهاش الص 

 الضمير" أيقونة مركزية محر كة لدينامية الن ص و شاهدة على توتراته:

                                                                          الحب  أنذرُه              إليكَ "
وأْن أشقى به عمرا                                                                                    

                     ،آمالي                                                                  أنتفحب ي 
ومْن يدري بأحوالي                                                                                    

                                                                                 يرعاَك وأدعو هللا 
                                                                    بحل  أو بترحالِّ                    

في السبتِّ                                                                                     سافرتَ فإْن 
ْبتِّ                                                                                  سيبقى القلُب في الس 

فؤادي لو به تدري                                                                                 
الدنيا و دنياكا                                                                                      لك
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                                                                                  شْئتَ فسْر فيه كما 
                                                                                      سافرتَ فإْن 
                                                                                           عدتَ أو 
                                                                                         رْحتَ أو 

                                                                                                 رْحتَ وإْن 
                                                                                         جْئتَ أو 

                                                                                 أْنتَ فأنت حبيبي يا 
يا أسمر                                                                             أوجدتفهْل 

 135.  لو تعذْر؟.."لنا األعذار.

***   *** 

ائري: -  التكرار الدَّ

يعتمد هذا النَّوع على إحداث ثنائية تتقاطب فيها المقدمة والنهاية عن طريق تكرار الجملة 
الشعرية نفسها في كال الوضعيتين مع مالحظة أنه ال يشترط تطابق الجملتين التكراريتين 

لق لدينامية  النَّص من الجهتين  يوظفه تطابقا كليا، هذا التقاطب الذي يشبه عملية غ
الشاعر ليحق َِّق متعة النَّص / فائض المعنى، ويبرز من خالله قدراته فيشد  المتلق ِّي خطوة 
ٍ سرعان ما يستفيق مع لحظة الخروج/الغلق في  خطوة مع حركة النَّص و يجعله أداة تقص 

ا للقدرات ، وهو ما  نقف عنده في لعبة مختلفة يرتكز عليها النَّاص تحقيقا للمتعة و تجريب
" حيث استهلها في أحمد الّلهيب( لِّرلسعودي "رسالة إلى سّيدتي التي لم تحضرقصيدة )

المقطع األول مخاطبا محبوبته بقوله "يا سي دتي"، وختمُه بالقول نفسه أيضا في عملية تشبه 
 ابك :   "الدارة المغلقة" إيقاعيا، و تكشف هندسة الن ص القائمة على التش

                                                                              .............."
-1- 

 ! يا سّيدتِّي
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 هذا ما ُيزعُجني
 أْن أرُقَب َصْوَت المِّْحَجرِّ يغزونِّي،

ُق أورَدتِّي،  فُيمز 
 وليكتْب في داخلِّ أي امِّي

                                                                 136.." !!أن ي لْم أعرْف  سي دتي
***   *** 

د أن  عملية  ويستمر  األمر نفسه مع المقطع السادس الختامي "المقطع السادس" مايؤك 
دفة وإنما له دالالته  ده الشاعر بعيدا عن الص  التشبيك القائمة هي فهل هندسي غيقاعي جس 

 وأبعاده و رؤاهُ:  

 ! ي"..يا سي دت
 سّيدتي  يكفيني أن كِّ 

نيا في ضوءِّ ُعيونِّكْ   .وبأن ي تمثال  يختصُر الد 
نيا                                                                            لْن يبقى في الد 

                                                                                       –يا سيدتِّي  –
 .."سّيدتِّيإال أن كِّ  

د "التكرار "محمد ياسين" للعماني)صفحة من مذكرات الشنفرى(  وفي قصيدته ، يتجس 
ما فسحة جمالية /إيقاعية للن ص  بين صعود  ل من هذه القصيدة مقد  الدائري" في المقطع األو 

وتية بأريحية عالية فتنسلُّ المعاني انسالال م حدثة تناغما تام ا مع وهبوط في تمثالته الص 
 المسار اإليقاعي للمقطع الشعري الذي بين أيدينا:   

شّد الرحاال                                                                             "...أ
  وأكسر طوق حدودي                                                                             
إلى برهة من بياض                                                                             

لعل  المعاني تراودني عن فضاء جلي                                                                  
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                            وأقرأ ما كنت أجهلُه من حروف                                    
ف في غْطشها                                                                      ...طريدا أطو 

أرضَي البكَر                                                                                
                                                        قصائَد لم تت ضْح بعُد                      

صوب اكتمال الحقيقةِّ                                                                             
و الذ كريات التي سقطْت من يدي أنجما                                                           

حدود ..                                                                              خلف زيف ال
 137أشّد الرحاال.."

***   *** 
" على كريم معتوق ( يرتكز الشاعر اإلماراتي "أتصّدك امرأة  وتحلُف باسمها؟!وفي قصيدته )

ائري" فالعنوان عتبة  أولى رئيسية، وهو في الوقت نفسه استهالل  ثم   العنوان لتمثيل "التكرار الد 
 "ُحْسُن خروج" في تنسيق تام :

 

 ؟!"أتصدَك امرأة  وتحلفُ  باسمها
 وتقلُب الليلَ  الطويل َ 

 تقربُ  األقماَر والنجمَ  البعيدَ  لرسمها
 وتعدُّ أعقاَب السجائر ِّ كلما فرغتْ  شمالك َ 

 ناولتْ  يمناكَ  واحدة ً 
ما سحب الليل ِّ  ْت عيونك َ لتسحَب من دخان ِّ

الظالل ِّ بجسمها  من تفاصيل ِّ
 أتصدكَ  امرأة   وتكذب ُ 

، أولها  إنها في البيت ِّ تقرأ آخَر األشعار ِّ
 ! .. وتبكي
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....................... 
 أتظنها أبدًا إليك .. تظنُّ 

 ما عرفْت سواك ْ 
 و بأنها كتبْت حروفكَ  فوَق كرَّاسِّ الحساب ِّ 

 رسمتُه في كراسةِّ التاريخِّ وأنها كتبْت على القلب ِّ الذي 
 ... ال أدري 

 أو التعبيرِّ ال أدري 
 بكررَّاسٍ  هناْك:

 إني أحبَك يا مالك ْ 
 لو أنها كتبْت لما رحلْت 

ْت وقالْت لن أراك ْ   وما صد 
 لو أنها رسمْت لنادتها خطوطُ  الرسم ِّ 

 نادتها
 وعذَّبها المساءُ  بنومها

 138أتصدك امرأة   وتحلُف باسمها؟...."

***    *** 
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 :   تكرار الالزمة -

                                                                                                  
ر بعد ذلك في  نرصد في هذا المجال نوعين ،النَّوع األول يرد في بداية القصيدة على أن يتكرَّ

ص و تشكالته  حسب الحالة الشعرية  عدد من مقاطعها على فترات تخضع لتفاعالت النَّ 
على نحو ما ، من ذلك  تكرار سطر أو جملة شعرية كالزمة يرتكز عليها الشاعر لرغبة ما

 " حين تقول:فواغي القاسمي لإلماراتية " )أحبُّك حّبا كما لم يكن(جاء في قصيدة 
 ُأحبُّكَ " 

 رغم قتام البِّعاد
 و ظلم العباد

 و غدر السنين
 ورغم

 حون الربيعانحسار ل 
 و صمت الزهور

 و فتك األنين
 ُأحبُّكَ 

 سر ا ُيساكن صدري 
 كهمس الشفاه
 إلى الياسمين

 كلون 
 انبالج ضياء الصباح

 فجر الهوى  يداعب 
 و الحنين

 ُأحبُّكَ 
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 للربيع حب الربى
 و ظل الغمام
 على الراحلين

 ُأحبُّكَ 
 فوق احتمال الغرام

 و ليل الصبابة
 و العاشقين

 ُأحبُّكَ 
 المنتميُّ  يا أيها

 إليمان قلبي
 كعين اليقين

 ُأحبُّكَ 
 السهوب  حب ارتشاف
 لقطر الندى

 و انسياب العيون 
 ُأحبُّكَ 

 جذوة شوقٍ  بروحي
 تذيب الشعور

 تذكي الشجون و 
 ُأحبُّكَ 

 الحبُّ أنغاُم سحرو 
 كشدو العنادل
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 فوق الغصون 
 ُأحبُّكَ 

 في مهجتي العصفو 
 يقض ليالي الرضى

  السكون و 
 ُأحبُّكَ 
 ما كان يوماحبا ف

 على األرض قطعا
 139يكوْن..." لن  وال

***   *** 

رت جملة  على شكل الزمة حيوية تصع د وتيرة الحركة  في عشر بدايات"أحّبك " فقد تكر 
الشعرية وتعب ر عن حالة انفعال جامحة  يعكسها هذا الشكل التكراري تأكيدا لعالقة قائمة 

 يتغي ر شكله عبر كافة مراحل القصيدة.. ومتينة متانة هذا الدفق التكراري الذي لم

" علي عبد هللا خليفة( للبحريني "في الحضور والغيابواألمر نفسه يتجل ى في قصيدة ) 
ر مر ات عديدة مجاراًة للنظام  حيث يالزم الفعل "كان" بدايات الجمل/األسطر الشعرية ويتكر 

لت هذه اإليقاعي للقصيدة في كثير من مقاطعها، وسنرك ز هنا على ا لمقاطع التي سج 
 الظاهرة:  

                                                                             الحضوْر  في"
َتلظ ى                                                                      الوجد عابقَ  ورًدا كانَ ..

َياْج               عْشرينَ  َخلفَ                                                              سِّ
ألناٍس                                                                       وَحليًبا َتْمًرا كانَ 
ُزَجاْج                                                                            منْ  ُبُيوتٍ  في
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                                                            َموًجا بهِّ  الر يحُ  كّونَ ..َبحرٍ  اءَ م
                                                                     أجاجْ  أْقصى إلى
..                                                 في نْجًما كانَ .. ي اتِّ                                              العشِّ

ُتْروى                                                       أنْ  دون  منْ  أْرطَبْت  لنخيل َسَماءً 
ها وأرًضا  140اْحتياْج..." َضْيمُ  َمسَّ

***  ***                                                                          

ه مشهدا إيقاعيا تكراريا تصاعديا "محّمد الثبيتي" ، يصنع السعودي )البابلّي(و في نص 
توترا غير لى كل االتجاهات محدثا خلخلة ، و بامتياز تجعل من النَّص ينمو وينفتح ع

مّسُه الّضّر هذا البعيد القريب المسّجى اعتيادي من خالل تكرار الالزمة الط ويلة نسبيا "
ر عبر مقاطع الن ص ر...بأجنحة الّطي ة تتكر  نة من جملة شعرية ممتد  زمة هنا مكو  " فالال 

الثالثة في عملية استنفار مختلفة لفيض اللغة و المعنى معا، فقد حفلْت هذه القصيدة بتراكم 
 هائل للتكرارات المختلفة :

              مّسُه الضرُّ هذا البعيد القريب                                          "
 المسّجى بأجنحة الطير 

                                  شاخت على ساعدْيه الطحالُب                      
والّنمُل يأكل أجفانه                                                                 

                                                                                   والذبابْ 
مات ثم  أناْب                                                                         

                         ..                        وعاد إلى منبع الطين معتمرا رأسه األزلي 
وء،                                                                   أوقد ليال من الض 

غادر نعلْيه مرتحال في عيون المدينة                                                  
طاف بداخلها ألف عام                                                      

......................... 
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                                                       مّسُه الضرُّ هذا البعيد القريب 
 المسّجى بأجنحة الطير 

شاخت على ساعدْيه الطحالُب                                                       
والّنمُل يأكل أجفانه                                                                  

                                                                              والذباْب     
مات موَت الت راْب                                                                      

                                                   ... جر المر                 تدل ى من الش 
م  استوى عند بو ابة الر يح                                                            ث

أجهش،                                                                              
      بوابة الر يح                                                                      

بو ابة الر يح                                                                           
فانبثق الماء من تحت أقدامه غدقا                                                     

        كان يسكنه عطش للث رى                                                       
كان يسكنه عطش للث رى                                                             

                                                              .......................
مّسُه الضرُّ هذا البعيد القريب                                                        

ّجى بأجنحة الطير المس  
شاخت على ساعدْيه الطحالُب                                                       
والّنمُل يأكل أجفانه                                                                  

               والذباْب                                                                
مات موت التراب                                                                   

         ارتدى جبال وحذاء من الن ار                                                  و 
باح بعيدا                                                                      كان الص 

وكان المساء قريبا                                                                    
وبينهما صفحة من كتاب تالها ...                                                   

        وأسقط إبهامُه فوقها                                                           
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         تسربَل زيتونًة فأضاء                                                           
فر  وجه المساء حينها...عرفتُه الن ساْء..."141                                               

  ***   ***  

د ال ر" تترد  ْن..زمة "وعلى شكل مسند ومسند إليه "شبه جملة+ مبتدأ مؤخ  " بشكل فيكِّ شيء  مِّ
" وتبسط نفوذها على محمد العبودي( لإلماراتي "فيكِّ شيء  من وجوديواضح في قصيدة )

                                                                          عري بكل  تفاصيله:  القصيدة في تكثيف صوتي/لغوي متناٍم ينطبع على المتن الش  

            وجودي                                                      مْن  كِّ شيء  في" 
..سؤال                                                                       لفتة  ..سرٌّ

          وفرا                                                                            ونقاط  ..ونقاط ..
        لم أجْد مثلكِّ قبلي ..                                                            

          لم أجد مثلك قبلي                                                             
                                                             صمودي فيكِّ شيء  من 

                               واعتناقي، واحتراقي، وجمودي..                          
  ثورة  بيضاء من غير جنود ودماْء!!                                                 

وصراخ  دون صوٍت..                                                                
      وشموخ  ..كبرياء .. وارتقاْء                                                         

                                                                 عناديمْن  فيكِّ شيء  
فيكِّ صمتي خلف قضبان السماءْ                                                     

نازف  في ظلمة الل يل الر هيب                                                       
.................. 

              فاعذريني ..                                                              
                               إْن يكْن فيكِّ وفي عينْيكِّ                               

 شيء  من قيودي!"142

                                                           
 385، ص: 4مم،س( ، )،عراء العرب المعاصرينمعجم الباطين للش: 141
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***   *** 

أمرررا النَّررروع الثررراني، فيتجسرررد فررري الرررنَّص وال يرتكرررز علرررى بداياتررره ، بقررردر مرررا يترررردد عبرررر مراحلررره 
فري قصريدته  مرن الشرعر  د رضاي الشماساي""محمّ المختلفة ، من ذلك قول الشاعر السعودي 

 :التي مطلعها)فردوس الشاعر( العمودي  

أقصيها وتدنيني  الفراديس"أي    
؟                                     شْأُن المحبذيَن من قاٍل ومفتونِّ  

ما غن ى الهزاُر بها  الفراديسأي    
ْعر محز                            ونِّ ؟ إال  على فنٍن للش   

 ***   *** 
ر كلمة " مر ات عبر مواقع مختلفة في القصيدة الط ويلة وهي بذلك تمث ل 6" فردوسحيث تتكر 

بؤرة مركزية تدور حولها القصيدة ،بْل هي موضوعها ،  والر اجح أنه اسم لمعشوقة الشاعر 
 التي لم يفصح عنها إال  لماما، وهو ما نرصده عبر كافة مراحل القصيدة : 

 
دها وهي تغري في منازلها أري  

تغريني !   الفردوسفليتها بحمى                           
 راودتها وهي خجلى في تمن عها 

روَد المحبذين من حيٍن على حين                           
............................... 

ياجن ة األحالم وارفةً  فردوُس   
الظالُل ولكْن في تالحينيبكِّ                              

محِّ سامقةً   أراك عند الخيال الس 
فينانَة العودِّ في شت ى التالوينِّ                             

يحضنني  الفردوس فليتني وحمى  
أغدو إلى فيئهْم حينا ليأويني!                             

                                                                                                                                                                                     
 454/455المصدر السابق،ص: : 142
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............................ 
ْبُح إال  من خ الل دجى ال يجتلي الص   

و الز هر إال  بشوٍك فيه مقرونِّ                               
بها امتزجْت  بفردوسأي  الحياة   

؟                            رؤى الن عيم بأطياف المجانينِّ  
 اسم  رقيق  ولكْن ال رواَء به

                           فليتُه مثلما أجفوُه يجفوني...!!"143
***   *** 

 
أ عليها الشاعر لتبليغ مراده، وتحسس انفعاالته صعودا فردوسلقد كانت " " الال زمة التي توك 

وهبوطا،  والشاعر هنا  يعكس أهمية ما يكرره مع االهتمام بما بعده حتى تتجدد العالقات 
 144وتثرى الدالالت وينمو البناء الشعري 

 

ررحها بعنرروان /الزمررة    (، يعررزُف الشرراعر الكررويتي لااكِّ روحااي)وفرري "همزيترره" الهفهافررة الترري وش 
"  على كمان "الحب"  بإيقاع فاتٍح جميل يتناسُب و الحالرة عبد العزيز سعود البابطينالكبير "

د في قوله:  الشعرية التي تتَّسم بخطاب القلب للقلب ،والروح للروح ،وهو ما يتجسَّ

                                                                                                                       ، أما سمِّْعتِّ الن داَء                            لكِّ روحي"
فهُمومِّي قد أورثْتني العناَء                                                                            

                                                                  وحنيني إليكِّ أْضحى ُشَعاعا       
قد تَعالى فمسَّ حت ى السماَء                                                                           

                 مأَل الكوَن والفضاَء و أمسى                                                            
كِّ يسكبِّ األضواَء                                                                بيَن عينيْ 

                                                           
 626/627، ص:4معجم البابطين للشعراء العرب، م :143
م ، 1984،  ليبيا، 1مدحت سعيد الجيار، الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي ، الدار العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية للكتاب، ط:144

 . 47ص:
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............................ 

نيني                                                                        لكِّ روحي ، ومهجتي، و سِّ
 فداَء  كل  ما بي أهدي إليكِّ 

                     هْل سمْعتِّ الن داَء يا إْلَف روحي                                                                                            
                                  أْم هديَر الن داء ول ى هباَء؟                            

داُء يسري وريدا                                                                                                  سيظلُّ الن  
 ليعيد الهوى إلي  هبررررررررررررراءَ 

………………………………….. 

رد ي إلي  لقاَء                                                                    لكِّ روحي
 145فهمومي قد أورثتني العناَء.."

                                       ***       *** 

ترد دت بداية الن ص ، ووسطه، وخاتمته  كعالمة بارزة تؤثثررُه  "لكِّ روحي"إن  الالزمة  
تستجمع أنفاسه كلما انتهى المطاف بالشاعر إلى القلق و الشعور بالوحدة القاسية، فكانت 

ك  استحواذ المحبوب هذه الال   د مرة أخرى بما اليدُع مجاال للش  زمة تمث ل انعطافة راقية تؤك 
 على فكر الشاعر وقلبه، وحياته. 

 

 التكرار التراكمي: -
يتَّخررررذ هررررذا النَّرررروع بعرررردا ُلغويررررا/ لفظيررررا كاسررررتعمال مفررررردات بعينهررررا أو أسررررماء أو أفعرررراال أو حروفررررا  

علررى أن ال يكررون لهررذا التكرررار موقعررا محررددا فرري الررنَّص،  مسررتوى داللرري وإيقرراعي مررؤث ِّر،لصررياغة 
فهو يخضع لما تقتضيه الحالرة الشرعرية ومرا يفترضره االشرتغال اإليقراعي الرذي يتشركل كلمرا أوغرل 

التنويعررات التكراريررة سررواء كانررت معجميررة، مجازيررة، الررنَّص فرري تنويررع التنويررع و االنفترراح، فهررذه 
 لرئيسية ، ومحركها الحافل باالبتكار والتفاعل.  صرفية، نحوية يبقى الصوت مادتها ا

                                                           
 257، ص:3لبابطين للشعراء العرب، مج معجم ا: 145
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 :تكرار الوحدات المعجمية -أ/

" تستدعي الوحدة المعجمية مثيلتها لتعمق يقوم على أساس الحقل الداللي المتماثل إْذ 
، وبذلك فهي تدعم الخيارات العروضية للشاعر وتشدُّ من 146الوصف و تؤكد التعبير.."

يد الوصول إليه في خضم النَّص، ويمكن التمثيل لذلك من عضد المعنى/ الدال الذي ير 
 " حين يقول:تقي البحارنة( من "الرمل"  للبحريني "همسات الّليلخالل قصيدة )

فاك قليال                                                                            قّربي من أذني"
                                                                 ، وال تخشْي عذوال     فيها همسياو

إن  سمعي لم يطاوعني فقد                                                                         
عب ورام المستحيال                                                          ركب الص 

.............                                                                     ................
من فيك ولو                                                                   الهمَس ما ألذ  

         أخطأ المعنى، ولو ضل  السبيال                                                    
ما شْئتِّ إن ي سامع                                                                         وشوشي

، قصيرا أو طويال                                                            الهمسأعشق 
".............................147 

 ***   *** 

" الذي يدور في فلكه عدد من الوحدات المعجمية مثل:  الهمسهو "فالحقل الداللي الطاغي 
" قر بي من أذني، اهمسي،  وشوشي، الهمس.."  كل ها تؤد ي المعنى نفسه، غير أن  دورها 

 " وانسجامها الت ام معها. فاعالتناإليقاعي عامل  مفصلي لتالؤمها مع "

يوسف عبد الّلطيف لسعودي "( من "الرمل" أيضا، يرصف امن يبكي معْك؟وفي قصيدة )
" تؤث ث الن ص و تكث ف معانيه بالتوازي مع الخوف" جملة من ألفاظ تنتمي إلى حقل "أبو سعد

وتي فال تعارض بينهما:  الجانب الص 

                                                           
 م،س( .)اإليقاع في شعر نزار قبَّاني، يُنظر :: 146
147                                                                                                 :topic-6501https://wamadat.forumegypt.net/t  
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؟                                                                            أفزعكْ أنَت فمْن ذا  قلق  " 
؟                                                                       رّوعكْ  و، وقْل منْ بْح بما تشك

أسهاُم الحب  في ثورتها                                                                         
                        في اللَّيالي مضجعك؟                                           أقّضْت قد 

أم تذك رَت حبيربا نازحا                                                                           
؟                                                                   ضيَّعكْ في صحاري الحب  قسرا 

                                                                قلقال تكْن يا صاحبي في 
الحزُن ، وأوهى أضلعْك                                                         هّدكَ 

"...........................148 

***  *** 

.." كل ه يثير الخوف، وأحدَث ضّيع، هدّ ، قّض ، رّوع، قلقفالمعجم الذي استعمله الشاعُر "
ال إيقاعيا هيمَن على القصيدة ككل، والتي استعمل فيها الشاعر خطابا جهوريا صادحا صلي

 دون تكل ف.

تكرار"الوحدة المعجمية على مستوى البيت يؤدي وظيفة داللية تختلف باختالف مقصدية  إن  
د الشاعر، باإلضافة إلى الوظيفة الداللية للترابط الت رادفي، فإن ه يؤدي وظيفة جمالية تتحد  

وت والتركيب.." اه إلى 149على مستوى الص  ، وال يقتصر األمر على البيت وحده، وإنما يتعد 
يضيق ويت سع، وال يمكن حصُره في  -في رأيي –المقطع، أو القصيدة ككل، فالحقل الداللي 

د.    حي ٍز محد 

 :   تكرار المكون النحوي  -ب/

وية، يمكن أن يكون شكال إيقاعيا إذا إنَّ التشابه الحادث في مكونات الجملة الشعرية النح
تكرر وفق نسق يحدث أثرا موسيقيا، هذا التشابه الذي يحدث نتاجا ألشكال من التوازي التي 

المتشكل من انتظام عناصره على أنحاء  اإليقاع"تتناسب فيتحول بها الكالم إلى هيئة من "
 .متشابهة

                                                           
148                             :                                               .html41post_-blog/2017/02https://aldiwaan.blogspot.com/ 
 58م،ص:2017، األردن،1عصام شرتح، جمالية الخطاب الشعري عند بدوي الجبل،دار الخليج، ط: 149
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راكيب النحوية كالجمل الفعلية واالسمية و "، تكرار التالتكراروما يمكن رصده من أشكال هذا "
وظائفها ، إضافة إلى التراكيب اإلضافية، والنعوت، وتركيب الجر...كلها مكونات نحوية 
تؤث ِّث المستوى اإليقاعي والداللي للنَّص، وتجعل من تكرارها أثرا يقف عليه المتلقي/ الدارس 

ي النصوص السردية والنثرية، كما في وال يعني هذا إغفال النثر، فقد اهتم الدارسون به ف
 150النصوص الشعرية..

 تكرار الحرف المشب ه بالفعل: -

" عبد الهادي المخوصر( من تفعيلة "الوافر" للبحريني "إّن الّصبًح قد أسفرجاء في قصيدة )
 قوله:  

 

م                                              كأّني"             بالسيوف الغارقات بأبحر الد 
                                                                          تنهش الجسدا

م مختضبهْ  كأّني                                                        أنظر األوصال بين الد 
در يحمُل سيفُه...                                كأّني ر  فوق الص                                 الش 

وعلي  مت ئدا                                                                                      
ماء                                                             -هذا الطفلَ –الطفل  كأنّ  هم الد  و الس 

ب  المنحَر                                                                                    تخض 
الل يل قد غط ى الفرات يحوطه،                                                            كأنّ 

 والل يل كالخنجر...

 ".....................151 

 

" ، فقررد بنررى كااأنّ الحرررف المشررب ه بالفعررل " مررا يلفررت االنتبرراه  ذاك التكثيررف المسررتمر  الررذي وق عرره
عليرره الشرراعر انطالقترره، ثررم  واصررل برروتيرة متصرراعدة ترسررم للررن ص مسررارا إيقاعيررا  مجلجررال مررن 

                                                           
 م.1995، تونس، 1ط يُنظر: محمد الخبو، مدخل إلى الشعر العربي الحديث، دار الجنوب للنشر، :150
  537، ص: 3معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين، مج : 151
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ررزا مررن جهررة أخرررى، كررل  ذلررك بفعررل تكرررار الحرررف المشررب ه بالفعررل فرري  جهررة، وتكثيفررا دالليررا مرك 
د ال عري و انسيابيته.حركة تماثلية تجعل منه عامل توازن و اتساق في تجد   بوح الش 

 تكرار الفعل:-

 

" عاادنان الّنحااوي ( مررن "الطويررل"  للسررعودي "ملحمااة فلسااطينومررن ذلررك مررا جرراء فرري قصرريدة )
د الفعررررل " " ملقًيررررا بخيامرررره اإليقاعيررررة والدالليررررة  علررررى الررررن ص  صرررروتا و أداء و بكااااىحيررررث ترررررد 

 صياغة:

 

                                                                                                                            من أسى لم ا رأى ذل  حيرتي                    بكى" 

خر الدموع السواجُم                                                                                  وفاضْت على الص 
   ي الن قلبُه                                                            ؟ وقد كنت الذأتبكي

 اضْت منَك عن ي التراجُم رررررررررررررررررعلي  وف                     

 ألن ي قد رأيُت مرابررررررررررعا بكيتُ 

 وقد ُهتكْت أعراضها و المحارمُ                             

 وال هب  ضيغم                                                                          وما انتفضْت دار  

الدُم.                                                                                            وال حمحمت بين البطاح الص 
                                                         ألن ي قد رأيُت موائدا                     بكيتُ 

 152وأشبرراُه الرجال سواهُم..." ،هناكَ                         

*******   ******* 
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إن  هذا الن وع من التكررار قرادر "علرى التعبيرر عرن حالرة الشراعر النفسرية ضرمن بنيرة الرن ص    
لق ري علررى االنشرداد نحرو المبرردع بسربب طبيعرة الخطرراب الشرعري...خالقة برذلك جررو ا يسراعد المت

 153الشعري.."

" علررى التقنيررة عيسااى جااراب( مررن "الكامررل"، يشررتغل السررعودي "نساايج اآلمااالوفرري  قصرريدته )
 نفسها بتكرار الفعل"ود ع.." بطريقة جلية:

مُع قد هتنا                                                       وّدعتهُ "..                        والد 
ّلل  ما صنع الفراُق بنا                                                                            

والقلُب محترق                                                                              وّدعتهُ 
                                                               و الحزُن في أحشائهِّ سكنا            

                   ورحلُت عنُه فلْم                                                           وّدعتهُ 
 154ولم يذْق وسنا.." ،يهنا الفؤادُ 

***   *** 

سح المجال لمزيد من الحراك فكل الجمل الفعلية الموظفة في هذا المقطع متعدية، تف
اإليقاعي، وتجعل باب تفاعل المتلقي/ القارئ مع النَّص منتجا، يشعره بكثير من الل ذة، 
وبشيء من الرغبة في دفع هذا النسق اإليقاعي الجهوري الذي هزهزته الجمل الفعلية 

 المتواترة بشكل مط رد .

 تكرار الت ضاد:-

" فحسرررب، وإنَّمرررا يقررروم علرررى التقابرررل أيضرررا علرررى شررراكلة لالتماثاااوال يقتصرررر هرررذا النَّررروع علرررى "
اإلنساااُن علااى " فرري نصرره )علااي حساان أحمااد أبااي العااال" مررثال ، كقررول السررعودي  "الطباااق"

ات:دروب الحياة  ( موظفا جملة من التضاد 
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          "عالَم تكابُد هذي الحياْة                                                                    
وفيم تعاودنا الذكرياْت؟                                                                              

                                                               ونغدو مساء ، نروح صباحا
                                                                       ماض وآْت نصارع أحالم 

                                                                                             ......................... .....
                                                                         ى البنات ،ونعطَ 

                                                                        فنبغي البنينَ 
                                                               ونعَطى البنين،فنبغي البناْت 

نا هللا بالحسنيْين                                                                          فإْن خص 
شكونا الكثيَر من الضائقاْت                                                                        

ضقنا به                                                                           عّضنا الّدهرُ وإْن 
 155كن ا الطغاْة....." بّسم الحظُّ وإْن 

***   *** 

ررح  فرري الررن ص أعطررْت لقررد و  ات كمررا هررو موض  ررا هررائال مررن التقررابالت/ التضرراد  ظ ررف الشرراعر كم 
نسررقا إيقاعيررا مرتفعررا، فحفررل الررن ص بهررا وانتشررى حيررث أث ثتررُه إيقاعيررا ، وكثفترره معنررى، و جعلررْت 

 منه مستطابا عذبا قراءة أو سماعا. 

 :تكرار الصيغ الصرفية-ج/

" على خالف يقاعي للنَّص الشعري ، فهي للصيغ الصرفية دور بارز في التشكيل اإل
الوحدات المعجمية من أصناف التكرار التي تتشاكل في البناء و تختلف في الداللة وهذا 

 ، ويتجلَّى ذلك في  توظيف:156ما يجعل دورها مخصوصا بسمات تميزها.." 

 .الصفة المشبَّهة:  

" رسة تكرارية بامتياز نظرا " يجعل منها مماالصفة المشبهةإن التنوع الذي يميز أوزان "

                                                           
 652، ص:3معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين،مج: 155
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لتركيبتها الصوتية و وزنها و داللتها في وسم النص بالترجيع والمعاودة التي تمثل إحدى 
له في المقطع التالي من قصيدة ) الز يتون والحلم( 157خصائص اإليقاع.." ، وهو ما نسج 

 للسعودي "علي محمد صقيل" حيث تعد دت الصفات بقوله:

مسِّ                                                                     مولود"هو من جبين الش 
                                                                                        مسكوبو

                                                                     األصيلْ على الر مل 
                                                                 مسكوناو وّهاجا الوالدة جاء منذُ 

ليلبرن ات                                                                             الصَّ
                                                                         الّصعبومن المخاض 

الظهيرة                                                                             طْلقمن 
هبَّ مجتازا                                                                                  

 158دورب المستحيل ..." 

***   *** 

الصفات المشب هة بأوزان مختلفة " مفعول، فعيل، فْعل.." غير لقد وظ ف الشاعر جملة من 
رت مر ات ثالث محدثة وقعا ملحوظا  أن  الصفة المركزية جاءت على وزن "مفعل" حيث تكر 
ومبرزة في الوقت نفسه جمالية توظيفها، فاألمر له عالقة بالجو  العام للقصيدة القائم على 

 جملة من التوصيفات المكث فة.

" جملة من الصفات المشب هة في  علي عبد هللا خليفةآخر، يرصد البحريني " في موضع
، حزن ليلىقصيدته ) (، حيث  نرصد سبع صفات مشب هة على أوزان مختلفة " فاعل، ُفْعل 

عرية توز عا إيقونيا :  فعيل، أفعل.." توز عت على األسطر الش 

                                              قلب ليلى،                                   دامع  " 
                                                                            شريد طيٍر  حْزنُ وليلى بها 
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وطير يناُم عليه الحديْد                                                                          
                                                                   نازفنها وطير على حض

من قرار الل هيْب                                                                                      
                     قلُب ليلى ...                                                             دامع  

طاردتني كالُب القبيلة                                                                عاشق  أنا 
كل  العهود                                                                                 

                       ...........................                                                 
قوا رؤيتي ،                                                                                   صد 

من دماء الورود                                                                 أحمر  فالمدى 
                                                                                 التي فاجأتها البنادقُ 

ومن ُمهج الطير ،                                                                               
                   ذاك الذي لم يبْع ريشُه،                                                        

 159لم يبْع صوتُه في المزاْد...."

***  *** 

ا قاله السعودي " د إلى شاعر العروبة "المتنّبي"" في قصيدته )عبد هللا الحقيلومم  ( يؤك 
 بصوت مسموع إيقاعية "الصفة المشب هة" و مفصليتها في التحريك الموسيقي:

                                                           عظيما"مأْلت الدهوَر أديبا 
كشمس النهار لدينا سطوعا                                                             

                                                                 هبوب ال شديدَ تصارُع ريحا 
                                                أبى أن يطيعا                      عصيّ بدهر 

                                                                  نابع   ر رررررررقريضك من عْبق
                                                                          البليَغ الّضليعاوما أنت إال  
                                                              بليغٍ وم بنحٍت قهرَت الخص

ا                                                                               عااااااااقريولسنا نرى لك ند 
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                                                            وبة يا من أضْأَت   أديب العر 
لنا بدروب القريض الشموعا                                                                       

                                                                    هُ رررررررررررررررررررررررروتاج اإلمارة كلٌّ ل
                                                                   عاررررررررررألْمرَك بات مجيبا مطي

                                                              والساكنون لَعْمري      ومالكون 
                                                                   را سميعاااااااااااابصيلقولك إال  

                                                              درٍة       أخذَت الصدارة عن ق
 160رفيعا.."وحْزَت على الكل  مجدا 

***   *** 

" على الصفات المشب هة المشار إليها، فمن أصل فعيلما ُيالحظ في هذا المقطع سيادة وزن "
ا يعني أن ها خيار  إيقاعي مدروس،خصوصا " مفعيلعلى وزن " 9صفات ، جاء منها  11

وأن  القصيدة من بحر "المتقارب" ، فهي تتَّسق تماما مع تفعيلته "فعولن" ، وتحافظ على 
 انسيابية القصيدة و إيقاعيتها. 

 .صيغ الجموع:

الجموع باختالف صيغها تشكل وحدات تكرارية من شأنها إضفاء حركية في النص فهي تسُم 
وقد نقف ، 161نوع والتناوب في جريان الصيغ مما يثري التشكيل اإليقاع..."" التكرار بالت

علي بن يحي للسعودي ""البسيط"   من بحر)شعر وبحر(  في قصيدة التنويع الجمعي على
د مناقب الجزيرة، محتفيا بها، من خالل المقتطفات التالية:البهلكي  " وهو يعد 

                                                             أمواه  وحيتانُ "هذي الجزيرُة 
                                                                      أحالم  و إنسانُ هذي الجزيرُة  

هذي الجزيرة رغم الد معِّ تذرفُه                                                             
                                                                          آنُ ااااااااااااوشطموج بحرا فيأسرها 

                                                           
 375نفسه،ص::160
 142اإليقاع في شعر نزار قبَّاني،)م،س( ، ص:::161



 ُ  تحليلية/ُُوصفية/ُُأسلوبيةُمقاربةُالمعاصرةُالخليجيةُللقصيدةُاإليقاعيةُالّتمثالت 

83 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

ألَقا                                                                          الرؤى هذي الجزيرُة تنداُح 
                                            األطياُف ألوانُ في أْفقها، فإذا 

............................... 

هو اإليماُن يصنعنا                                                                         القائلونً و
فجرا،فنسكبُه شعرا له شاُن                                                                                

بحلمهُم                                                             األوطانإلى  راحلون الو
وسعداُن                                                                      شوك  شوق فينضحهْم 

                                                               مرابعنافي  شموسا الّصانعون و
تمز ق الل يَل فاإلشراُق فت اُن                                                                       

،لهْم                                                                     البحارإلى قعر  الغائصون و
                                                   162سرٌّ سيكشفُه لول  ومرجاُن.."

"........................... 

***   *** 

ل جمع الكثرة خصوصا ما جاء منها على وزن "فعالن"  لقد وظ ف الشاعر في المقطع األو 
على نحو: " شطآن، حيتان"، ووزن "ُفعل"  نحو "رؤى"، وجمع القلة ما جاء على وزن " 

ْز على نوع واحد، وإن ما مارس تلوينا إيقاعيا مستطابا.أحالم، أمواه، أطياف، ألوا  ن"، فلم يرك 

 القائلون، الراحلون،وعا جديدا وهو جمع المذكر السالم "وفي المقطع الثاني ، وظ ف ن
انعون، الغائصون" ، ينضاف إلى جموع الكثرة بأوزان مختلفة "شوك، شموع، بحار"  الص 

، ُفعول، فِّعال"، مع وجود جمع صيغة منتهى الجموع " بحار" على وزن "فِّعال"  يقابلها " َفْعل 
... 

وتية الال فتة هنا، تركيزه على جموع الكثرة بأوزانها المختلفة من جهة،  ولعل  الظاهرة الص 
لْت حضورها اإليقاعي  ر السالم  حيث أحدثت هذه  قرقعة صوتية متنامية ، وسج  وجمع المذك 

د أننا أما نص إيق  اعي بامتياز.بشكل مسموع يؤك 
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" محمد عبد هللا قطبة( للقطري "أم القرى في موضع آخر، يتجل ى تنويع الجموع في قصيدة )
 حين يقول:

 

داعيها                                                                  األشواق"أم  القرى أشعل 
                                         كنُت أخفيها                               شجون  ونازعتني 

                                                              كوامنهاأثار ذكركِّ في نفسي 
ُيحييها                                                                    األيامِّفطاَف فكري على 

                                                                     فأج جها      آالميوأيقظ الشعر 
                                                                  قوافيهاولم أجْد لي مفر ا من 

   إن ي تذك رُت في بطحائها زمنا                                                                 
نيا وحاميها.."سادة كن ا به   163الد 

 *******   ******* 

فمن جمع القل ة نجد " األشواق، آالم، األيام" ، ومن جمع الكثرة "شجون، سادة"، ومن صيغة 
ل نسقا صوتيا/دالليا ينساب مع القصيدة ويفضي إليها فال  منتهى الجموع "قوافيها"..كل ها تشك 

وتي أكثر.نلمس ارتباكا وال هلهلًة، وإن م  ا نقف على ات ساق جميل يخدم الجانب الص 

ناصر بن منصور ( للعماني "مآثر األمجادوال يختلف األمُر كثيرا عم ا جاء في قصيدة )
 " إْذ يقول:الفارسي

تعاهدكِّ الخْلُد                                                                 مآثُر أمجادي"
                                                       دُ ررررررررررررعراك  وال جهْ  من الد هر ال ضير  

هُر يزده مآثُر أمجادي ي                                                                     ررربك الد 
                                                   دو               ررررررررررررررررررررررررررررعلى مر ه نشواَن في زهوهِّ يب

إذا فاخر الورى                                                                         اديااااااامآثر أمج
                               ُد                                         ررررررررررررررررررررررررررررررربمجدهُم لم يرَق مجدُهُم مج
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                     حي ًة                                                      شواهدُ  اديااااااااااااااااامآثُر أمج
عن حضارتهْم تشدو                                                               بمنطوق صدق 

من صمودها                                                                في وجه المدى أوابدُ 
تهيُن المدى لو فاَق في طوله المدُّ                                                       

"............................164 

***   *** 

األوزان " مفاعل، أفاعل، يبرُز في هذا المقطع  سيطرة صيغة منتهى الجموع من خالل 
ل" بأربعة جموع + أوابد/ شواهد"  مقابل جمع القلة "أفعا4فواعل" بمجموع ستة جموع "مآثر

رة "أمجاد"  نْت "مفاعل/ أفعال"   ممث لة في " مكر  " تنائية إيقاعية كأن هما مآثر أجداديحيث كو 
بعة األولى، فحافظت توق عان رقصة مشتركة على شكل  استهالل إيقاعي في األبيات األر 

خْت دفقا شعريا مستميتا.   بذلك على التوازن اإليقاعي، ورس 

ه ) ز الشاعر الكويتي "ذاكرُة الجداروفي نص  " على جمع المؤن ث السالم نشمي مهنا(، يرك 
ل منها  كظاهرة تكرارية إيقاعية بارزة عبر كافة مراحل قصيدته، وسنكتفي هنا بالمقطع األو 

 للوقوف عليها:

..                                                                                    العائداتُ  "
بوجه نافذتي..                                                                     الهامساتُ 

                             المحال؟                                             أوردةمتى أشعْلَن 
..                                                                                       القادماتُ 
نزف                                                                                         وجوهها

                                                                           األمس البعيد...     مواسمتعيُد 
لبدئهِّ                                                                                          

              الظالْم                                                                   أروقةتفتض  
تتسل ق السور العتيق المنحني ،                                                                 
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المنى                                                                        فضاءاتتطوي 
 165أشتاُق همس ركابها وتكاُد ترسمني سؤال..." 

***   *** 

ما يجعل الجمع المؤنث السالم ظاهرة إيقاعية في هذه القصيدة هو استهالله بها إن     
لمقاطعها الثالثة، وال يعني هذا غياب جوع أخرى، حيث وردت" مواسم، وجوه" كجمعْي كثرة، 

 و "أروقة" كجمع قل ة لتؤث ث توزيع الجموع على المقطع الشعري بكل  تمثالته.

لة )ونختتم هذه الجزئية بأبيات من  " هاشم الموسوي ( لإلماراتي "حكاية حبّ القصيدة المطو 
عري إْذ يقول:  حين يحتفي بالجموع أي ما احتفاء في توزيع محبوك ومنسجم مع الز خم الش 

                                                                                                                             حكاياتي" حسناُء،هْل أحكي 
؟                                                                         اتيااااااااااااااااااااآه أوتارِّ على  منغماتٍ 

سامرة                                                                        ألحانعلى  مرسالتو
                                                                  الخطيئاتِّ تلك  على طيوباُتضفي 

واهبة                                                                           األحالمتعط ُر الل يَل و 
                                                                 اتيااااااااااااغوايالحي  نورا من  لفتيةِّ 

حكايُة الحب  يا حسناُء ملهبة                                                                   
قلبي كأن  الهوى حْكم  على ذاتي                                                               

مُع منهمرا                                                                    إن ي عشقُت ففاض الد 
                                                            متاهاتيفي  القلوب الحيارى يسقي 

إن ي عشقُت فألهبُت الحياَة جوى                                                               
                                                     االتيااااابتهو أرسلُت  حولي عليكِّ 

"........................166 

***  *** 
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 صيغة منتهى الجموع  جمع الكثرة  جمع القلة  جمع المؤن ث السالم

 حكاياتي/آهاتي/

 منغمات/مرسالت/

 الخطيئات/غواياتي/

 متاهاتي / ابتهاالتي 

 أوتار/ألحان/

 أحالم/فتية

 حيارى  طيوب/قلوب

 

من الجدول السابق ، تتَّضح هيمنة الجمع المؤنث السالم  التي حافظت على اتساق القصيدة 
د قصدية اختيارها من جهة، و صوتيتها التي  و نغميتها باعتبارها قافية للقصيدة، ما يؤك 

 انحاز إليه الشاعر ووقعها الجميل على المتلق ي. 

 .المصدر:

ر بأنواعهررا يمكررن أن تررؤدي وظيفررة إيقاعيررة وجماليررة فرري الوقررت نفسرره، فعنرردما يتررواتر المصرراد
ررررة تشرررركيال تكراريررررا يررررؤدي الرررروظيفتين اإليقاعيررررة و الدالليررررة نظرررررا لقرررروَّة  مصرررردر بعينرررره، فررررإنَّ ثمَّ
دي مرررررا يجعلررررره عنصررررررا إجرائيرررررا صررررروتيا فررررري كثيرررررر مرررررن  المصررررردر ووْقعررررره ، وحضررررروره  التررررررد 

( ذاكاااارة الموساااايقىعري الررررذي ندرجرررره فرررري هررررذا الشررررأن، قصرررريدة )والن مرررروذج الشرررر النصرررروص،
" حيث تضم نت بداياتها تركيزا واضحا على المصادر ساهمت  فري عبد هللا الفيفيللسعودي "

إثرررراء الداللرررة ، وأعطرررْت دفعرررا قويرررا للرررن ص الشرررعري فيمرررا يشررربه اإللحررراح للتأكيرررد علرررى الحالرررة 
فري -مرثال–إليهرا كأهميرة الموضروع الرذي يتناولره  الشعرية التي أراد الشاعر استقطاب األنظرار

ه:  نص 

                                                              االنهماْر "تنساُب نورا سلسلي  
                                                                   انحداْر و  اعتالء كالعزم تمتاحُ 
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.في جنحها                                                                      بنا . محلِّقة  روح 
غار                                                                             أرواحنا تسمو على دنيا الص 

                             تسل لْت                                            الوجودمن ثْغر ما خلف 
                                                                      الدواْر وسقْت بكأٍس ما تمل  من 

                                                           يأسهاو بآمال الحياةناجْت 
                                                   انهياْر و  انبناءوحكْت لنا سر  

 "........ .........................167 

***  *** 

جاءت على وزن "انفعال" وهي تعكس  4مصدرا مختلفا من بينها 12لقد تضم ن هذا المقطع 
ل  حالة االنفعال التي يعيشها الشاعر من جهة، ومن جهة أخرى كانت "قافية" في البيتين األو 

حيُث يمارس المصدر دوره اإليقاعي بشكل صريح ، ويساهم في تلوين التشكيل  و األخير
وتي للقصيدة.  الص 

( من تفعيلة أشواق دامعةويظهر حراك المصدر أكثر من ذي قبل في مطلع قصيدة )
 " حين يقول:أحمد أمين المديني" لإلماراتي "الرمل"

                                                                   انتظاري "ال تدعني ..في 
طاويا جرحي..                                                                              

                                                                           انكساري و آالم 
                                                           في جموح الن اس أمضي حاماًل            

حب ِّي وبغضي ..                                                                            
؟                                                         بانهياري كيف ترضى 

".........................168 

 *** *** 
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عرية وحافظ على  حيث أد ى المصدر دورا تقفويا ، وتموقع في نهايات األسطر/الجمل الش 
وتي محدثا اتساقا بهيجا مع تفعيلة الرمل "فاعالتن".  الجانب الص 

كما عكس المصدر في موقع آخر حالة الفقد المشوب بالخوف التي يعيشها الشاعر 
( ، فقد أطرنا بوابل على حبيبتي من البحرأخاف " في قصيدته )إبراهيم صعابيالسعودي "

 من المصادر خصوصا في األبيات الثالثة األولى :
البحارِّ                                                                       غدر" أخاُف عليكِّ من 

                                                                   الّدوارِّ أخاُف عليكِّ من هذا 
األماني                                                                     مْوتأخاُف عليكِّ من 

الن هار                                                                          موتِّ على عينيكِّ أو 
دائمِّ من                                                              رحيلٍ أخاُف على الر 

إلى المجهول في أقصى الديارِّ                                                    
"......................169 

***   *** 

.."تدور في فلك داللي واحد، وفي الوقت نفسه تعزف الغدر/الموت/ الّرحيلإن  المصادر" 
حزينة" عكسْت أعطْت صورة "قاتمة" عم ا يعيشه الشاعر فعال، فقد تكاتفت سمفونية مرتبكة "

، انحسار..." وصنعْت استثناء احتضاري ،انكسار، انتحاري المصادر على امتداد القصيدة " 
 إيقاعيا حزينا لكنه ليس رتيبا.

 

 :تكرار الحروف-د/

تاج الوقوف عنده كثيرا ما يطغى حرف  بذاته في النص الشعري ، فيحدث أثرا صوتيا يح
ر له قراءاتُه الصوتية، وأبعادُه  كظاهرة فن ية سماعية تلقي بظاللها على الن ص، وهي مؤش 
الداللية بالتأكيد ألن ه "يحدث نغمة موسيقية الفتة للنظر لكن وقعها في النفس ال يكون كوقع 
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تكرار الصوت  تكرار الكلمات، وأنصاف األبيات، أو األبيات عامة، وعلى الرغم من ذلك فإن
د على أن   170يسهم في تهيئة السامع للدخول في أعماق الكلمة الشعرية.." ، ما يجعلنا نؤك 

هذا الن وع التكراري "ظاهرة فنية تبعث على التأمل، واالستقصاء السيما إذا أدركنا أن تكرار 
لتوتر، ينطوي على دالالت نفسية معينة؛ منها التعبير عن االنفعال، والقلق، وا  الحروف

وهذا يدلل على الحالة الشعورية لدى الشاعر، ومنعرجاتها النغمية ضمن النسق الشعري الذي 
 171يتضمنه.."

ه ) " يحي توفيق حسن(  من "البسيط" يوظ ف الشاعر السعودي "صغيرتي ال تبكيفي نص 
 " بكفاءة صوتية /توزيعية  عالية، خصوصا في مطلعها حين يقول:الهاءحرف "

على أهداب أشعاري                                                             "جاءْت تسيرُ 
تدنو، تهدهدها أن اُت قيتاري                                                                       

ْحُر ضحكتها                                                                العْطُر نكهتها ، والس 
 172والر قُص خطوتها، يا بؤَس أقداري.." 

........................... 

ر حرف الهاء  مر ات محدثا حركة ارتدادية تعج  بالتأويل و تفتح باب التأم ل للقارئ 7تكر 
 خصوصا ذلك التوالي المحب ب إلى الن فس.

" حيث يعقوب الرشيدلكويتي "( من "البسيط"  ل غنيت ألميويكاد األمر ينطبق على قصيدة )
ر حرف " ر مر ات الهاءتكر  " بطريقة متوزانة في األبيات الثالثة األولى، ففي كل  بيت تكر 

ق  ته ووقعُه  كل ما أوغل في تذو  ثالث محدثا بذلك توازنا صوتيا يلمس المتلق ي/القارئ قو 
 : الن ص مسج ال بذلك انطباعا خاصا لديه يمي ز هذه القصيدة عن غيرها

"مالي وللد هرِّ يرميني و أرميهِّ                                                                      
وك في دربي، فأجنيهِّ؟                                                                    ويزرع الش 
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                             صبري يجر عُه في طعمه ألما                               
نثني ُمثخَن األعطاف و الت يه                                                                        فيَ 

ما كنُت للد هر يوما خانعا أبدا                                                                        
 173ديهِّ..."أجول في بيده ،أسمو فأه

***   *** 

( للسعودي قبالت على جبين طيبة" أضفى أريحيًة صوتية على قصيدة )الحاءغير أن  وقع "
هاف بشكل ال يدع مجاال ع حضوره الجمالي /اإليقاعي الهف" ووق  بشير سالم الّصاعدي"

 للت أويل:

                                   "ياطيبُة الفيحاُء أنت مدينتي                                          
ومدينُة اإلطراء حين أقرررُررررررررررروُل                                                                          

أنت الجفوُن لمقلتي  حبيبتي                                                                       
ُد بيننا و يحرررررررررررررروُل؟                                                                      من ذا يباع

أولم ترْي يوم الر حيل تباطئي                                                                         
                                       عند الذ هاب وفي اإلياب عجول؟                          

يا أقدس األقطار حب كِّ مورق                                                                                        
            في خافقي ال يعتريهِّ ذبرررررررررررروُل                                                                  

دور ترعرعي                                                                     يا غرس حبٍ  في الص 
فلكِّ القلوُب المؤمناُت حقررررررررروُل                                                                    

                                                       يا مئزر اإليمان َحسبك رفعًة               
حين اصطفى فيكِّ المقاَم رسوُل                                                                       

شر فتِّ حين أتى إليكِّ مهاجرا                                                                    
فوق ترابكِّ الت نزيررررررررررررررررررررررُل                                                                  وأتاُه 

 "...............................174 
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***   *** 

د حرف "الحاء"  مر ات ولم يخُل بيت  واحد منه، وهذا الحرُف له أبعاده الروحية  10ترد 
ن عربي"، و األجواء الروحانية للقصيدة تثبُت ذلك خصوصا وأن  والصوفية خصوصا لدى "اب

مع،  وتي يت سم بالهدوء واالنسياب و الشعور بالراحة الن فسية فهو ناعم  على الس  وقعُه الص 
 قريب أقرب إلى القلب.  

 

 :   . الوظائف األسلوبية للتكرار اإليقاعي3.2.1

بل أنَّ تفعيالت بحور الشعر  ر قائم على التكرار،في  الشع "اإليقاع"مما ال شك  فيه أنَّ     
العربي تقوم على هذه الخاصية في أغلبها، كتكرار "فعولن" في "المتقارب" أو "فاعالتن" في 

"الرمل"، وال ينتهي األمر عند هذا الحد، فالتفعيلُة نفسها قائمة على تكرار مقاطع متساوية  
" نواح عدة ناسقة في النَّص الشعري، فللشعر مما  يشكل توليفة موسيقية  متناغمة و مت

للجمال أسرعها إلى نفوسنا ما فيه من جرس األلفاظ وانسجام توالي المقاطع وتردد بعضها 
، فاإليقاع وفق هذا الت صور أكثر ما 175بقدر معين وكل هذا ما نسميه بموسيقى الشعر"

ن توقعنا سواء كان ما نتوقع "التكرار والتوقع، فآثار اإليقاع والوزن تنبع ميعتمد  على 
إال  أن "نازك المالئكة" تعتبر "التكرار" أسلوبا مثل باقي .176حدوثه يحدث أو ال يحدث"

األساليب ال يحقق غايته إال  إذا وظ ف أحسن ما يكون، وهو ما يعود إلى تجربة الشاعر،فقد 
"يمتلك ي مأزق  ألنَّه يكون "التكرار" هنةً  أو مطبًّا ُيفقد النَّص جماله ، ويضع الشاعر ف

طبيعة خادعة فهو على سهولته وقدرته في إحداث موسيقي يستطيع أن يضلل الشاعر 
ويوقعه في مزلق تعبيري، فهو يحتوي على إمكانيات تعبيرية تغني المعنى إذا استطاع 
الشاعر أن يسيطر عليه ويستخدمه في موضعه وإال فإنه يتحول إلى مجرد تكرارات لفظية 

 .177مبتذلة"

" فحسب، وإنما يتعداه إلى صياغة المعنى، والحفر اإليقاع" في "التكراروال يقتصر أثر "   
                                                           

 .8م،ص:1978، القاهرة، 5موسيقى الشعر، مكتبة االنجلو المصرية،طإبراهيم أنيس،  : 175
أ.ريشاردز ،مبادئ النقد األدبي، ترجمة : مصطفى بدوي، مراجعة: لويس عوض، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، المؤسسة العامة للطباعة : 176

 .88م، ص:1961، القاهرة، 1والنشر،  ط
 وما بعدها. 263م، ص:1983، بيروت، 7صر، دار العلم للماليين،طنازك المالئكة، قضايا الشعر المعا :177
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في الداللة، وتنويع المعجم الشعري ودالالته وإن كان في شكله السطحي ال يعدو كونه 
تكرارا، فإنه ال يكرر المعنى نفسه، و إنما يعطيه داللة أعمق و أكثر إيغاال في المعنى مما 

دالالت و إشارات مختلفة ليست هي نفسها بالضرورة، وإنما قد تكون انعكاسا لحالة يحمل 
 شعرية تقتضي الوقوف عليها.

ا " نتبيَّن أن من خصائص التكرار خلق جمالية المخالفة، إضافة إلى ما يحققه من وهكذ
به الف في ما هي ُتفصح عن المتشامؤالفة و إعادة، فالعناصر المعادة فيه ُتظهر االخت

 .178تؤلف المفترق فيما هي تجمع المختلف.."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  129اإليقاع في شعر نزار قبَّاني،)م،س( ، ص:  :178
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 . إيقاع القافية الشعرية :2

و تعررورف عليهرا بهررذا  179"، بمعنرى  تبعرره واقتفرى أثررهقفاااه واقتفااه، وتقفاااهلغررًة مرن " القافياة""
" الشاااعر يقفوهااا، أْي يتبعهااا فتكااون قافيااة بمعنااى مقفااوة، كمااا قااالوا "عيشااة االسررم كررون 

إال أنهرا تختلرف فري  ، 180أو تكون على بابها كأنها تقفو ما قبلاه.."راضية" بمعنى مرضية، 
مفهومهررا مررن ثقافررة علررى أخرررى، ومررن عصررر إلررى عصررر، فقررد عرردَّت ركنررا مررن أركرران الشررعر 

 قديما.

" مصااطلح يتعلااق بااآخر البياات، يختلااف فيااه العلماااء اختالفااا ياادخل فااي أمرا اصررطالحا، فهرري
" مررا وقررع بررين آخررر سرراكنين والمتحرررك قبررل خلياالالواعتبرهررا "،  181عاادد أحرفهااا وحركاتهااا.."

ل ، 182" آخر كلمة في البيرت الشرعري األخفشأولهما في حين اعتبرها " هرذا المفهروم الرذي تحروَّ
" تكرار أصاوات متشاابهة أو متماثلاة فاي فتارات منتظماة، وغالباا في األبحاث األوروبية إلى 

داخال  لنثر )كالسجع عند العرب( أوفي ا ما تكون أواخر األبيات الشعرية، وقد تكون أحيانا
 .183البيت من الشعر.."

، ومجال توافق صوتي بين الكلمات أو بين أجزاء 184" فاعتبرها تكرارا صوتيالوتمانأما "
، هذا التكرار الذي قد يقترن بضروب أخرى 185منها، في مواضع محددة من الوحدة اإليقاعية

من التكرار كالتكرار النحوي، والتكرار الداللي؛ ومن ثم يمكن الخلوص إلى أنها مجموعة 
أصوات تتكرر في أواخر األشطر أو األبيات من القصيدة، وتكررها هذا يكون جزءا هاما "

لسامع ترددها، ويستمتع من الموسيقى الشعرية، فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع ا
بمثل هذا التردد الذي يطرق اآلذان في فترات زمنية منتظمة،وبعد عدد معين من مقاطع 

 .186ذات نظام خاص يسمى الوزن"

                                                           
 .170م،ص: 1989، بغداد،2،  ج1أحمد مطلوب، معجم النقد العربي القديم، دار الشؤون الثقافية العامة، ط: 179
 المرجع نفسه والصفحة نفسها.:180
 .207م، ص: 1986، بغداد، 1مصطلحات العروض والقوافي، طرشيد العبيدي، معجم : 181
 .282معجم المصطلحات العربية في اللغة واآلداب،)م،س( ، ص::182
 .246المرجع نفسه، ص::183

184                                                 :118:  , p1970;  I. Lotman, Le structure du texte  artistiqueGallimard ,paris 
 المرجع نفسه والصفحة نفسها.:185
 .    246إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر،)م،س( ، ص: :186



 ُ  تحليلية/ُُوصفية/ُُأسلوبيةُمقاربةُالمعاصرةُالخليجيةُللقصيدةُاإليقاعيةُالّتمثالت 

95 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

" في اإليقاعو التناغم ألنها بمثابة ضابط " االنسجامولعلَّ من المهام الوظيفية للقافية إحداث 
بعدًا من التناسق ثر الذي تحدثه ، مما يعني أنَّ لها "األركسترا " نظرا لوقعها المتواتر و " األو 

" تشكِّل لذلك فهي،  187والتماثل يضفي عليه طابع االنتظام النفسي والموسيقي و الزمني "
عري الصوتية"   .188قسمًا من شبكة المقطع الشِّّ

 
ل الشعري الراهن، لم تعد تخضع إلىو ما تلك  يجدر التأكيد عليه، أن القافية في ظل التحوُّ

القوانين الرياضياتية بالغة التدقيق، وإن ما انزاحت من بعدها النَّظمي المكر س إلى دائرة 
والحركة بدال من المراوحة و التهافت  فقد أصبح لها بعد داللي فاعل في إنتاج  اإليقاع""

في " الصفة االختتامية التي تتميز بها القافية، سواء أكانت المعنى انطالقا من موقعها ألن
البيت أم في الجملة الشعرية أو المقطع الشعري أو عموم القصيدة، ال يمكن لها أن تكتفي 

تشترك اشتراكا فاعال في التشكيل  بدور الضابط الموسيقي المجرد...إذ البد لها أن
الداللي، فثمة انسجام يجب أن يكون تامًا بين بنية اإليقاع وبنية الداللة، إذ أن أية مفارقة 

بالضرورة إلى خلخلة وارتباك في التشكل العام لهيكل القصيدة ويفقدها  تؤديبينهما 
 .189تماسكها النصي"

" كوحدة عروضية  لها دور إيقاعي/ القافيةوما نخرج به من خالل هذه المقاربة هو أن "
" برمته لم يعد مفصوال عن سياقه الداللي بقدر إليقاعداللي متواٍز، وهو ما يحيلنا إلى كون "ا

" جزًء هو متشابك ومتفاعل مع كافة معطيات النَّص كمتن وكمنجز إبداعي،  فهي ليست  ما
منفصال مكمال يدخل في صميم العملية الشعرية من الخارج، كما أنها ليست أداة قابلة 

 .190للحذف و االستبدال والتعديل ألن دورها في تحقيق اللغة الشعرية ال يسمح بذلك..."
  

" بمنأى عنه، فقد بدأت تفقد بعضا القافيةعرفته الشعرية العربية لم تكن " إنَّ التحول الذي   
دا وخاضعا لقواعد متعارف عليها وموضوعة سلفا، و  من صرامتها ولم تعد ثابتا معياريا محدَّ

" اتخذت أشكاال أخرى تراوح بين االطراد في بعض األبيات دون األخرى، وبين تغيير إنما 

                                                           
 13أدونيس، الشعرية العربية ،)م،س( ، ص: :187
 .234م، ص: 1986، بغداد، 2منيف موسى، الشعر العربي الحديث في لبنان، دار الشؤون الثقافية العامة، ط:188
 .    90الداللية والبنية اإليقاعية،)م،س( ، ص: القصيدة العربية الحديثة بين البنية  :189
                                                                                                                                         88نفسه، ص:: 190
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عري مع االحتفاظ بالروي، لتصل في بعض الكتابات الحديثة إلى موقعها داخل السطر الش
مجرد االحتفاظ بالصيغة دون الروي ، فضال عن التوزع داخل الجملة الشعرية بدل 

، فهي مول د إيقاعي/معنوي نظرا 191التحصن في مواقعها التقليدية عند نهايات األبيات "
وتية  بعيدا عن كونها عنصرا ُتعرف به أواخر األبيات في الفكر الن قدي القديم ،  لبنيتها الص 

حيث تتجلَّى قيمتها الصوتية والجمالية في تركيبتها المكونة من حروف وحركات و مقاطع 
 صوتية باألساس. 

 
 .عناصر القافية الشعرية:1.2

 
 " عناصر ثالثة للقافية الشعرية، بقوله:المسعديميَّز "

  
 وتّيا تتضافر في تركيب القافية: عنصر ذو جرس"إّن ثالثة أنواع من العناصر مختلفة ص

 حرفي وعنصر ذو جرس حركّي وعنصر جامع بين جرس الحركة ومداها وهما الرويّ 
الشأن في  والمجرى أي الحرف األخير وحركته. وقد يكفيان وحدهما لتكوينها كما هو

ح عدد أخرى ويصب القافية البسيطة. أما في القافية المرّكبة فتضاف إليهما أصوات
من هذا المنظور تخرج ، 192العناصر الثابتة التي ال تتغير أكبر ويتراوح بين الثالثة والستة"

ارم" الذي يحددها ضمن حيز واقع  بين آخر ساكنين والمتحرك  عن مفهومها العروضي "الصَّ
 قبل أولهما، لتكون مجاال صوتيا متحركا ومتجددا باستمرار بدال من الجمود والصرامة. 

 إحصاء عدة أشكال للقافية، هي: ويمكن

 

 : القافية البسيطة. 1.2

يتسم هذا النَّوع بأحادية الشكل والتكرار فال تغيير وال تنوع فيها ، والقصيدة العمودية مجالها  
الخصب،غير أننا نجدها في النصوص الحرة خاصة مع بدايات التحول الشعري على غرار 

                                                           
                                                                                  .134في البنية اإليقاعية للقصيدة العربية الحديثة،)م،س( ، ص::191
                                                                                                       54/5اإليقاع في السجع العربي،)م،س( ، ص::192
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بور صالح"، وبدايات "نازك المالئكةنصوص " "..ومع ذلك فإنها ال تزال  تجد لها عبد الصَّ
مكانا في النصوص الراهنة على غرار األسطر و الجمل الشعرية ، بحيث لم تعد حكرا على 

 النصوص العمودية، ومن أبرز أشكالها: 

طرية:1.1.2  . القافية السَّ

طر الشعري يعتبر البديل الحداثي للبيت الشعري وهو وحدة من الوح دات الداللية إن السَّ
للنص الحر أو النثري ولكنه ال يستقل عما عداه كما هو الحال في الشعر  ةالمشكل

"التقفية التي يعتمدها السطر الشعري هي من أبسط أنواع التقفية البسيطة الكالسيكي ، و
الموحدة، إذ إنها تنهض على أساس تكرار قافية موحدة في كل سطر شعري، قد تتعاقب 

قطاع فيه، وقد تنقطع بين الحين واآلخر لكنها في كل األحوال تعتمد السطر تعاقبًا ال ان
في قصيدته "ناجي بن داود الحرز"  ، وهو ما يجسده قول السعودي 193أساسا لها.."

طرية تقي دا تام ا:)يومان (   إْذ تقي َد بالقافية الس 

                                             بعيدهْ الوفاء..وأنتِّ عن عيني  يومان ياهب ة" 
                                                شريدهْ يومان..واحترقْت على كف  األسى روح 

                                                    الحصودهْ ساق الفراُق على معاقل صبرها الريح 
                                                   حدودْه شالء حلٍم دك تِّ الشكوى أفتناثرْت 

                                      194.."البديدهْ وأنا على الد مع اتكأُت أراقُب الحرَق 
                                                                      *******   ******* 

ا ال يختلف كثيرا عن النُّصوص العمودية، وتقي د في فقد وظَّف الشاعر القافية توظيفا كالسيكي
هذا المقطع بقوانين العروضيين، مم ا يجعل حراك النَّص خطيا/ أفقيا دون توتُّر ملحوظ، فمن 

ل الشاعر حضور خمس قواٍف متماثلة من ارتداد.  خمسة اسطر شعرية سج 

                                                           
 .                                                                              100البنية الداللية والبنية اإليقاعية،)م،س( ، ص:القصيدة العربية الحديثة بين  :193
 443، ص:5معجم البابطين،مج : 194
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مبارك بن  لررلقطري " )المالئكة فوق أرض اإلسراء( ويتجل ى ذلك بوضوح  أكثر في نص   
" حيث تبرز الن مطية التقليدية في التشكيل القافوي و حتى في توزيع األسطر سيف آل ثاني

 الشعرية:

                                                                           الديجوْر "من غابة 
                                                                              تموْر أرضي تفوْر من حمم 

وتدفقت صرخاتها الثكلى لتبقيها على طرف اللسان                                          
 195" الصخوْر عوالق األغصان آالف 

***   *** 

ض إن  توالي القافية بهذا الشكل المتراتب يجعل حركية النَّص أفقية أكثر، فيفقدُه بع   
مالمحه الجمالية، وُيغي بُ عنصر المفاجأة المتنح ي لصالح االستمرارية األفقية دون االشتغال 

توثباتها.    على الفجاءة بكل  

 قوله:(، زين الشهور"عبد المحسن أحمد الطبطبائي" ) ومم ا جاء في قصيدة الكويتي

                                          البدوْر                                         بالحب  تلقاكَ "
و الّسروْر                                                                  ضيف األماني 

و األجوْر                                                                              فيك العطايا
                                                               الشهوْر         يا مرحبا زين

                                                                       ***              
والّنشيْد                                                                        أحلى القوافي

السعيْد                                                                        رِّ في مقدم الشه
نيا يزيْد                                                                              الن ور في الد 

 196شكوْر.." والرب  ثواب  

***   *** 

                                                           
 292،ص:4السابق،مج:195
 649،ص:8نفسه،مج:196
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ل كان لكل  سطر شعري قافية  شبيهة، وحرف روي  واحد، واألمُر نفسه ففي المقطع األو 
بالن سبة للمقطع الثاني، والشاعر في هذه الحالة التزم التزاما كالسيكيا بها، وكأن  الن ص الذي 

 أمامنا قصيدة عمودية.

ز علي الشعالي( لإلماراتي "نور  أنتَ وال يختلف األمُر كثيرا عم ا جاء في قصيدة ) " ، فقد رك 
ه تركيزا عاليا فبدا وقعها صريحا:القافية البسيطة في ن  ص 

عَت صدرا                                                                             سْؤددا   "رص 
                                                                                      المدىوبلغَت بالسيف 

                                                                      ورقعَت أنفاس الكرم 
                                                                الّردى كأن  كف ك و 

ان.. قد تلُد الكرومُ                                                                   ضد 
                                                                           داسيّ لدى المعارك 

                                                                              أمجداحين تطيُر نورا 
                 فلقد سبقَت الن ار                                                                

                                                                            الموعداثم  سبقَت ذاَك 
ماء                                                                            وطرقَت بابا في الس 

                                                                               ترّددا  فما وقفَت 
                                                           تأّكدا  -يشم   ال–لكن  خيط الفجر حينا 

             ما كل  ما نفشْت يميُن الل يثِّ                                                                              
                                                                        الّصدى يفهمُه 

"..........................197 

***   *** 

طرية كل يا على أحمد العّباسي( للبحريني "إلى حبيبتيوفي قصيدة )  " تسيطر القافية السَّ
ابة إلى حد  ما، فقد كان بإمكان الشاعر كسر هذا الن ص، فتجعل حراكُه أفقيا يشبه الرت

                                                           
 709السابق،ص:: 197
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طرية إلى مستويات أدنى للر قي  االحتكار الكل ي وإحداُث ومضات تخفف من سطوة القافية الس 
أكثر بالنص،غير أن  هذا الخيار اإليقاعي يبقى من خصوصيات الشاعر فقد يرى ماال يراه 

 المتلق ي أو الن اقد:

 "دعينا كلينا نصب جنونا ً 
 شفتيناككأس من الخمر في 

 وتريناونبدأ بالعزف على 
اتينانؤلف أغنية   عن   قصَّ

 عليناونجمع كل جنون الزمان 
 .. ثم نَحلرر ِّرق نحو الفضاء

 مقلتيناومِّلء السعادة في 
 .. نطير كما الطير
 لدينافما أرحَب الدنيا 

 سنجعل منها تمطر وردا ً 
 ساعديناوتزرع عشقا على 

 .. فنحن لدينا
 يدينافاتيح تلك المساحات بين م

 وبالحب نبني قصورا ً 
 عليناوأقمارًا تضيء 

 198.."كبديناوبستانًا من العشق في 

***   *** 

 محمد إبرهيم( لإلماراتي "قمة..وبشكل أوضح يتجل ى هذا الن وع من القافية في قصيدة )
 " حين يقول:إبراهيم

                                                           
http://www.jehat.com/AR/Arabia/Pages/bahrain.html                               أنطولوجيا الشعر البحريني المعاصر:: 198
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                                                                             قّمهْ "القم ُة تتبعها 
                                                                                        قّمهْ واألخرى تتبعها 

    ورقاُب األحرار جسور                                                                             
                                                                                القّمهْ مابين القم ةِّ و

واألمُل البارُد ملتهب                                                                                   
                                                                         األّمْه مضطرب  في قلب 

                                                                   الغّمهْ فمتى تنصهُر 
؟                                                                              الهّمهْ ومتى تنبعُث 

                                                                    ال يبدو للن صرِّ سبيل   
وبنوُد الغيرةِّ قد ُحذفْت                                                                  

 199القّمْه.."من جدول أعلى 

***   *** 

كل من حيُث اليكاُد يختلف عن القصيدة العمودية  في هذا الن ص الذي ال ر ش  حيث يكس 
طرين ماقبل طرية ملقيًة  بظاللها بصورة ال نمطيتها في الس  ُز القافية الس  تحتاج  األخير ، تترك 

إلى كثير شرح، غير أن  أهم  مالحظة يمكُن تسجيلها هي مساهمتها في إحداث جلجلة ووقع 
امل رتابة وتراٍخ بقدر " مر ات أربع إال  أن ها لم تكْن عقّمةقوي  في الن ص ، فرغم تكرار كلمة "

 ما كانت عامل قوة وتوت ر.

طرية سليمان أحمد خليل الحايكي(، يمارس البحريني "الحصاروفي قصيدته ) " التقفية الس 
التي تماهت مع خياره اإليقاعي "فاعالتن" فجاءت مسترسلة ، منسابة، سلسًة ،أدْت دورها 

وتي  بكفاءة عالية رغم كالسيكيتها، فالقافية ا طرية الص  على قل ة توظيفها في المنجز -لس 
ليسْت عامل رتابة دائما، و الفيصل هنا هو التجربة الشعرية ومدى  –الشعري العربي الر اهن 

 قدرة الشاعر على توظيف ممكناته اإليقاعية دون ارتباك: 

                                                           
199:                                           144hat=ssd&shid=er&doW3http://www.adab.com/modules.php?name=Sh 
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 .." كان طفالً 
 النجومْ حينما تبرق في الظهر 

 ينامْ  ينطفي مثل سراج ال
 الحرامْ كالعشق يشتعْل في الماء 

 الغيومْ ثم يمضي هائمًا خلف 
 ..ذات يوم

 وساْر قرأ السورة في المقهى.. 
 ..الغباْر كان يومًا شق من أعماقهِّ سيل 

 الحصاْر كان لياًل حينما اشتد 
............"200 

***   *** 

 " التيفاطمة الجبيلي( للسعودية "قلب امرأةوخاتمة لهذه الجزئية نقف عم ا جاء في قصيدة )
 تقول في مطلعها:

                                                                                          أغاْر "إن ي 
                                                                               الدوارُ ويكاَد يصرعني 

                                                                                  الحواْر وتهدني لغُة 
:                                                                  مستطاْر فأصيُح في ألٍم وقلٍب 

                                                                                   أغاْر إن ي 
 ! " أغاْر ي دي ، إن ي يا س

***   *** 

لم تكتفِّ الشاعرُة في هذا المقطع بالقافية السطرية فحسب ، بْل إن ها وظفْت القافية نفسها 
وتية، إال  أن ه أغار" ، ولئْن كان لهذا التكرار دالالته الجمالية والص  " مرات ثالثا  من أصل ست 

  ال يخرج عم ا سبق. 
                                                           

 https://ar.wikipedia.org/wiki:                                                                                                  حمدالحايكيأ سلمان: 200



 ُ  تحليلية/ُُوصفية/ُُأسلوبيةُمقاربةُالمعاصرةُالخليجيةُللقصيدةُاإليقاعيةُالّتمثالت 

103 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

غي ر بعيدا عن الحركية والتغيير يجعل من هذه القافية "مطب ا" إن  خاصي ة الثبات وعدم الت
شعريا تقليديا تجاوزه الز من حت ى وإْن لم تفقد بعضا من جمالياتها خصوصا في الحفاظ على 
الن سق اإليقاعي غير أن  االستمرار فيه يول د حالة من الرتابة، ويغي ب عنصر الفجاءة و 

وتي في المتلق ي، وهو ما يذهُب إليه أغلب نق اد الشعر المعاصرين، فاالنفتاح  االستعذاب الص 
على التأويل يصنع االستقطاب، والتغييُر الال متوق ع عنصر مهمٌّ  في العملية اإلبداعية، أم ا 

دا باستمرار.  اإليقاُع فلم يكن التزاما بقدر ما أصبح حراكا متجد 

 قافية الجملة الشعرية:.2.1.2 

د سطور الج ، مكتملة المعنى ملة الشعرية بعدد ما، بقدر ما هي بنية داللية مستقلة ال تتحدَّ
استقالليتها ليست استقاللية داللية بل استقاللية موسيقية، إذ إنها ، و"والفكرة والشعور

تعتمد على الدفقة الشعورية التي تتناسب في طول موجتها من الموقف النفسي والعاطفي 
، 201"هة، ومع طول النفس عند الشاعر من جهة أخرى والفكري للتجربة الشعرية من ج
تمتد  أو تقصر بحسب ما تقتضيه الدفقة  الشعورية من  202 فهي بنية موسيقية مكتفية بذاتها

"إتاحة الفرصة واالستمرار  في  وقف نهائي   وبالتالي فإن الوقفات الداخلية  بمثابة "قافية"
لها دالالتها  203" نهاية السطر الشعري  وهي عملية أدق و أرهف من الوقفات المألوفة في

إزاء جملة شعرية فال سبيل مطلقا للبحث عن وقفة "  اإليقاعية و النفسية و الفنية، فإذا كن ا
هذه الوقفات وظيفتها التصعيد اإليقاعي حد  204" موسيقية مريحة عند نهاية كل سطر

، أفضلية إيقاعية القافية الذروة عند نهاية الجملة الشعرية ، فيمتلك بذلك هذا النوع من 
( من تفعيلة أنين متقّطع) وكنموذج لهذا الشكل اإليقاعي، أقف عند المقطع التالي من قصيدة

 :" إْذ يقولمحمد العليلرِّلسعودي " "المتدارك"

"حين جاء الخريُف تلف َت جاري                                                                   
                 ............................................وقفة أولى                                                                        و نادى..

                                      ثم  راَح يطيُل الن ظْر..................................وقفة ثانية                                                

                                                           
 .108القصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية والبنية اإليقاعية ،)م،س( ،  ص: :201
 .108م، ص: 1981، بيروت، لبنان، 3دين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر،قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ، دار العودة، طعز ال :202
 .120نفسه ، ص: :203
 115نفسه،ص: :204
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قافية الجملة الشعرية                                                                                ..............................أفاقْ  لثرثرةِّ الن هرِّ حتى
                                                            حينما سمعْت جارتي المفردات الجماْن.................وقفة أولى   

                هي أْت وجهها للمرايا..................................وقفة ثانية                                                             
                                          المرايا التي هي أْت نفسها ُحقبا لترى :                 

 قافية الجملة الشعرية.......................................205؟" مالوجوهْ 
 

***   *** 

رد عنرد نهايرة كرل  في هذا المقطع الشرعري لرم تكرن الوقفرات الثانويرة قوافيرا، برل أنَّ القافيرة تتجسَّ
ل إقرررالع و هبررروط إيقررراعي بحسرررب الدفقرررة جملرررة شرررعرية، وهرررو مرررا يجعرررل بررراقي الوقفرررات عوامررر

 الشعرية، فهي بمثابة عناصر مساعدة للوصول إلى قافية الجملة الشعرية /الذروة اإليقاعية.

 " قوله:فهد الرديني( للكويتي "إلى وطنيومم ا جاء في قصيدة )

                                                    "حيَن كان الفجُر في عيني  أشالء وطْن.......................وقفة أولى            
          ومخاضا سرمديا حط ه رحم الز مْن............................وقفة ثانية                                                         

                            كان بين الموت واإلشراق لحظْه                                         
لم أخنها                                                                                         

أو أبْع وجهي ونبضي                                                                                
      ...........................وقفة ثالثة                                                                                        أو أساوْم........................

لم أنك ْس رايَة المجدِّ على الذ ل  فأشقى                                                                                 
 قافية الجملة الشعرية...............................206ْن وجها بال وجه وماْء"أو أك

***   *** 

يء ما يعطي  فقد تواصلت الجملة الشعرية على امتداد وقفات ثالث، وكانْت طويلة بعض الش 
إشارة واضحة على طول الن فش الشعري عندما يتعل ق األمر بالجمل الشعرية، فقد كانت 

ًا بالتوازي مع توالد تفعيلة الرمل "فاعالتن" التي ساهمْت بقسط وفير في إيجاد تتناسل اتباع
                                                           

 463،ص:4معجم البابطين للشعراء العرب،مج:205
 129نفسه،ص::206
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 مساحات واسعة لالسترسال وممارسة التوليد اإليقاعي الذي ينسجم مع الن سق العام للن ص.

حها مرثيتان" في قصيدته )محمد العربيوعلى الوتر نفسه، يعزُف السعودي " ( حيث وش 
ة في ال ئا على تفعيلة الكامل "متفاعلن" التي يتجل ى بجمل شعرية ممتد  طول واالنفتاح متوك 

 حراكها المتواتر بشكل الفت:

                                                                                        ... "مطر 
                             تطاردني العواصُم ال أرى منها                                           

               سوى أشباحها...................................وقفة أولى                                                                      
                   ونخيلها الذ هبي منفيا على طرقاتها العذراء                                              

حيُث الن اُس اليمشون،                                                                            
وهم تراثها في دلة البدوي                                                                      

                              فية الجملة الشعريةقامحموسا على األوطاْن.........................
وأكاُد ألمُح وجهها في أعين الشعراء                                                              

             مسحوبين من آذانهْم...........................وقفة أولى                                                          
في أعين البسطاء                                                                         

 قافية الجملة الشعرية.................207يحضنها التراب ولوعة الجدراْن "

***   *** 

 " حين يقول:أحمد الستراوي ( للبحريني "جميلون والختام سيكون بقصيدة )

 مُل الشعراءِّ " شارعنا أج
 ِّ  بخيلوَن حدَّ الفجيعة بالنص 

 يمتلكوَن مجراتهم ومقابرنا...............................وقفة أولى  
 يموتوَن حين تكون الحراسُة أكبُر من غيهم

  :قلُت لهم
 هل تكون البالغُة 

                                                           
 398السابق،ص:: 207
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 نصُف ثياٍب تعالج أزرارها 
 ........وقفة ثانيةأو تكون المجراُت أخرى تتيُه ؟....................

َل بالقتلِّ  كر جيشًا تكحَّ  فقاموا من السُّ
 فضَّ المجاَز بشرقيٍة 

 و انكسارْين 
 قاموا من الظل ِّ 

وا لتابوتنا نصَف أحرفهم  مدُّ
 ................................قافية الجملة الشعرية208ومشوا لشوارَع أخرى"

***   *** 

 .  القافية المختلطة:3.1.2
" الذي ال يعتمد النظام السطري على نحو الموحدةلثالث من أنواع القافية البسيطة "النوع ا

مستقل وال على نظام الجملة الشعرية ، بل قد تأتي في القصيدة الواحدة قافية موحدة لكنها 
 موزعة توزيعا عفويا ال يخضع لنظام ثابت بل يخلط بين النظامين آنفْي الذكر.

حرية أكبر في االستخدام التقفوي، فهو يترك للقصيدة حريتها في وهذا النوع يعطي الشاعر 
اختيار مناطق التقفيات بال تخطيط مسبق مما يجعلها أقل عرضة للملل عند المتلقي بفعل 

 سيولة التقفية وانسيابيتها.

" االسررتثناء فرري هررذا ناصاار الباادري ( للعمرراني "ملحمااة الفااارس الااذي لاام يعاادتشررك ل قصرريدة )
تتررروز ُع القافيرررة علرررى المقطرررع الترررالي توزيعرررا سلسرررا تمترررزج فيررره القافيرررة السرررطرية  الجانرررب، حيرررثُ 

رررردة حالررررة مررررن االتسرررراق الكامررررل فرررري قصرررريدة مررررن تفعيلررررة الكامررررل  بقافيررررة الجملررررة الشررررعرية مجس 
 "متفاعلن" منحْت هامشا مهم ا إلفضاءات الشاعر إذ يقول:

.........."وألن ني يوما أردتكِّ نخلًة شرقي َة  قافية سطرية                                                               الّثمرِّ
وأردُت أْن أهديكِّ آنيًة من الفخار................ق/س                                                                    

                                                           
 http://www.jehat.com/AR/Arabia/Pages/bahrain.html                   أنطولوجيا الشعر البحريني المعاصر: :208
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                                                                        يلهو طفُلنا اآلتي بها..........................وقفة أولى      
...................... ق/سوأدوكِّ تحت شوارع  الّسفرِّ وتكوُن لي زو ادُة 

................... ق/س                                                                        المطرِّ
.............................وقفة ثانية                                                                             وسقوكِّ من دمهمْ 

فأنبَت خصركِّ األسماء و األحالَم                                                               
                                                      وامتزجْت بكِّ الدنيا                           

فكان الخصُب ..ثم  الموُت كاْن.............. قافية الجملة الشعرية                                               
............... ق/س                                         قاءِّ                                 آهِّ وامتزَج الشقاُء على الش 

"...  .... ق/س209فإلى الل قاء.. إلى الل قاءِّ إلى اللقاءِّ

***   *** 

إن  القافية وإْن جاءت في مجملها سطرية على تنوعها إال  أن ه ال يمكن فصرلها أو تمييزهرا عرن 
صر األبرز فري قافية الجملة الشعرية إال  في نطاق ضي ق، والحال أن   اختالط القافية هو العن

هذا الن ص على اإلطالق، وهذا االختالف أعطى طبقات صوتية جديردة للرن ص و أثرتره بشركل 
 واضح.

" يتجسررُد االخررتالط القررافوي بشرركل حبيااب الصااايغ( لإلمرراراتي "كساار فااي الااوزن وفرري قصرريدة )
صريح محدثا جلجلة و صوتا مائزا خصوصا عند الخلوص من الرن ص بقافيرة الجملرة الشرعرية 

ترري تمث ررُل عررامال إجرائيررا بررين البدايررة و النهايررة ،وفرري الوقررت نفسرره تحمررل داللررة أعمررق بكررون ال
 النهايات هي عودة إلى البدايات في مقاربة فلسفية إيقاعية جاذبة:

              وقالت: أجر ك حااًل إلى ليلتي...............قافية سطرية                                                         
قلت: بل ليلتي.............................ق/س                                                                              

                                واختلفنا...................................قافية الجملة الشعرية                                                        
ليلتي شغف كالمجون،،                                                                      

جامح ومشاغب..........................ق/س                                                                          

                                                           
 457،ص:5معجم الباببطين، مج:209
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...................ق/س                                                                               كإناث الكواكب........
ليلتي الوقت حين تحاصر ويالته أولْه.....ق/س                                                           

                                           ليلتي شرفات تجيء فال تتقدم إال على                    
جثتي ،                                                                                            

       و تموء كما قطط األسئلْه...............قافلة الجملة الشعرية                                                         
ليلتي سأم عتقته السنون................ق/س                                                                      

 ليلتي مشكلْه............................قافية الجملة الشعرية

ها شاطئ                                                    وليلتها قطعة من لهيب رد 
الذكريات                                                                                   

 على قدر أحالمها المذهلْه.............قافية الجملة الشعرية

***   *** 

ه بعدد معتبر ومختلف من القوافي التي تبادلت األدوار فيما بينها عبره  لقد أث ث الشاعر نص 
طر الشعري "الكالسيكية" لصالح االنسجام  مكر سة رة لقاعدة الس  "هفهفًة" شعرية و مكس 

وتية و الداللية رافعًة مقام التلق ي إلى أعلى مستوياته  واالتساق الموق ع لحالة من األلفة الص 
د و التوت ر و اإلبهار و التحليق اإلبداع الجميل.   من الش 

 " قولها: بدرية الوهيبي"( للعمانية وردةومم ا جاء في قصيدة )

 "...وكنُت أشُد الرحاُل على هودجِّ 
 تغفو السماُء على كف ِّ ساحر

 وتدنو الشواهيُن حتى تصيَب رؤوَس الجبالِّ بدوختِّها...........ق/س
 ثم تدنو الرياُح لتزرَع في هدأةِّ الطيرِّ أعشاَشها................ق/س

 لقد كانت األرُض في راحةِّ الغيمِّ تفاحةً 
 نتظارِّ نت هناك أصلي على شرفة االوك
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 لعل الجراَح تعوُد ألوكارِّها..................................ق/س 
 .......قافية الجملة الشعرية210فأغدو ألزرَع فوق الرذاذِّ قبورا بال ساعٍة أو يديْن.."

***  *** 

ات عديدة في هذا لقد أحدثت الشاعرة حراكا إيقاعيا بفعل التنويع القافوي حيث وظ فْت خيار 
الشأن على مجل الن ص تقريبا فمنحتُه قدرة كبيرة على االسترسال و الحركة المستمر ة من 

 غير ربكٍة أو اضطراب.

 

 . القافية المتواطئة:  2.2

، وهو عيب عروضي مخل  بالقصيدة "اإليطاء"كانت ُتسم ى في الفكر النقدي القديم 
فسها في بيتين متتالين ُيعتبر قاصرا بالغيا، ولو أنَّ فالشاعر الذي يكرر القافية ن 211ونظامها

أطلق  )نضرة اإلغريض في نصرة القريض(" صاحب كتابه 1295المظفر العلوي ت:"
 واعتبره مالذا بديعيا. "تجنيس القوافي" عليه تسمية 

ثمَّ انزاح هذا المفهوم  ليصير عنصرا فنيا في الشعر المعاصر بما يمنحه للشاعر من قدرة 
" لم  يهملوا القافية في القصيدة الحرة  ى تجديد المعنى، صناعته أو اختالقه، و الشعراءعل

" تعاطت مع و ذلك لكونها 212بل طوروها لتكون أكثر مؤاتاة للبناء في القصيدة الحديثة" 
اإليطاء على أساس أنه حدث إيقاعي يترجم قدرة النص على تكثيف اللغة الشعرية ، 

عادة بناء طبقاات المعنى...فليست هناك إعادة للمعنى الوحيد والغوص في أعماقها إل
نفسه،وإنما تناسل و نمو لمعان جديدة، ففي كل مرة ترد المفردة إنما تعاد خلقا جيدا عبر 

ل 213محيطها السياقي المتجدد بما يولده من معان حافة جديدة" هذا التوليد خاصية تفع 
و قد كان المغربي " محمد بنيس" من ر. هذا وتجدد الحدث اإليقاعي في النَّص باستمرا

                                                           
210    :                                                 .html09-15http://www.jehat.com/ar/KetabAljeha/books/Pages/badria 
م ، 1955، القاهرة، 2، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، ط1ه، جانظر: ابن رشيق، العمدة في صناعة  الشعر ونقد:211

 .       171/ 169/170ص:
 .  240ص:م، 1979لبنان، ، بيروت، 1صالح أبو إصبع، الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط:212
 142،)م،س( ، ص: في البنية اإليقاعية للقصيدة العربية:213
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الشعراء و النقاد العرب الذين اهتموا بهذا النوع من التقفية في الشعر الحديث و "رصد النقد 
القديم لظاهرة تكرار القافية في الشعر العربي، حيث كانت تعتبرها عيبا سمي باإليطاء، 

،  214ت الموالي أو األبيات الموالية.." و"يقصد بها القافية التي تنادي على توأمها في البي
 ( من بحر الر مل:كلمات الّلحن األّول" في قصيدتها )حصة العوضيتقول القطرية "

"يا حبيبي كم طربنا بالهوى                                                                                
                                                          ؟           الهوى  كم تغنَّانا كم سمرنا ،

كم شدونا ،كم مرحنا، كم هوى                                                                                        
 215؟"الهوى قلبنا شوقا ،وكم طاب 

***    *** 

نما حتى العروض في الشطرين األوليْين، ورغَم لم تكتف الشاعرة هنا بتكرار القافية نفسها، وإ
ر القافية  إال  أنها لم تكْن عبئا على النَّص بقدر ما كانت توليفة إيقاعية متَّسقًة،  "الهوى"تكرُّ

قة على بساطتها، عميقة أعمق في المعنى متخطية كل الت مثالت، ففي كل  مستطابة ، مشو ِّ
ن األسئلة، كثير من التوهج يتجاوز "اإليطاء" إلى مرة ُتحدث زخما الفتا مفتوحا على كثير م

 التحليق في سماوات المعنى، و البوح الجميل.

( رسالة إلى واّلدةو ال يختلف األمر في القصيدة  الحر ة، وهو ما نقف عليه في قصيدة )
 "  حين يقول:راشد عبد العزيز المباركللسعودي "

                                                                         محّرمهْ " حبيبتي ...
                                                                      محّرمهْ حبيبتي في أرضنا... 

 216.."محّرمهْ حبيبتي .. محّرمْه في كل  ما تروي دفاتري األلى...

*******   ******* 

مرررر ررررطرية "محر  ْه" كرررران ذا أثررررر ملرررريح مسررررتحب  مسررررتلَطف حررررين حررررافظ علررررى فتكرررررار القافيررررة السَّ
                                                           

post_1886-http://cafelitteraireojd.blogspot.com/2012/11/blog.               الطيب هلو،الرؤية وجمالية اإليقاع:             :214

    
 180، ص:2اصرين،جمعجم البابطين للشعراء العرب المع: 215
 346نفسه،ص:: 216

http://cafelitteraireojd.blogspot.com/2012/11/blog-post_1886
http://cafelitteraireojd.blogspot.com/2012/11/blog-post_1886
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د عليره.. ولرو أخرذناه  خه، وشد  فق اإليقاعي حتى وإْن كان المعنى نفسه، إال  أن ه رس  منسوب الد 
بظرراهر "اإليطرراء" الحاصررل ، لكرران هنررةً  فرري عرررف "ميكررانيكي ِّي" البالغررة و  العررروض ، لررذلك 

 سياق المعنى. فال ينبغي الحكمُ  على التكرار إال في 

د السعودية "  " موقفا إيقاعيا رائعا وهي تعزف لحن ثريا العريضوفي موضع آخر، تجس 
ياع، فجاءت القافية المتواطئة سلسال يشفي غليل  الكبت ويوث ق الخيبة والشعور بالفقد و الض 

األم  لحظة فارقة في زمن ليس ككل  األزمنة، زمن يشعر في الشاعر/المثقف كما  /للوطن
ة لاللتحام باألرض/الوطن/الحياة ،ولعل  عنوان القصيدة  المواطن بحاجته الملح 

ره : وطني..وطني)  ( له ما يبر 

"أرشُّ على الجرحِّ ملحا..ونارا ويبقى الن زيف..                                                    
                                                                                        وطنيوطني ...

                                                                   ............................
                                                                وطنيذاك الذي يجهضون بوادرُه.. 

                                                      وطنيعد  إلحراقه ..والذي يضرمون الهشيَم الم
والذي يتصاعُد صرخَة حزن بال نأمة ..وطني                                                        

                        يتجر ُع أحالمُه ويغص  بأشواكها                                                           
ويموُت من الوجد                                                                               

ثم  يموت من الوجدِّ                                                                           
 217! "وطنيثم  ُيبعُث كي يتذك ر سيرة آالمهِّ .. 

***  *** 

" بمثابة توليفة إيقاعية صع دت األداء وحق قت الغاية "...وطنيلقد كانت القافية المتواطئة 
عُد كل ما تردد ت ، وبالتالي فهي  لت بهذا التوزيع توترا عاليا يص  اإلبداعية المنوطة ، وسج 

 عامل قو ة وارتكاز لهذا الن ص المحل ق في سماوات اإليقاع/المعنى بامتياز.

                                                           
 759،ص: 1معجم البابطين للشعراء العرب،مج:217



 ُ  تحليلية/ُُوصفية/ُُأسلوبيةُمقاربةُالمعاصرةُالخليجيةُللقصيدةُاإليقاعيةُالّتمثالت 

112 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

اإليطاء بديل إيقاعي واكتشاف صوتي خرج من دائرة "المسنونات العروضية" المجحفة  إن  
في بعض األحيان إلى فضاء الموسيقى المتعدد الطبقات و الخيارات ، فأصبح إضافة بعد 

 أن كان نقيصة.
 

.القافية المتوالية والمتناوبة:3.2  

صرررامة القرروانين العروضررية  فرري  يقرروم هررذا الشرركل اإليقرراعي علررى الترروالي والتنرراوب بعيرردا عررن
" تناازع القااوافي فااي بنيااة التااوالي إلااى االطااراد المعااروف فااي القصاايدة هررذا الجانررب، حيررث 

العربية الكالسيكية  وذلك مان خاالل رصاف أبيااات متتالياة ذات قاواف تنتهاي باروي موحاد  
بيات المنتهياة بينما تتأسس بنية التناوب على المراوحة بين رويْين أو أكثر بحيث تتخلل األ

"قافيتنااان أو  أو هرري، 218بقافيااة وروي موحاادين أبيااات أخاارى ذات قافيااة وروي مغااايرين.."
أكثر...لكنهااا قااد تتكااّرر فااي أكثاار ماان بيتااين صااوتيين ثااّم تنوبهااا قافيااة ماان نااوع آخاار غياار 

الترري "ماجااد ساايف"  لرررِّلكويتي)حقيقااة...( وكمثررال علررى ذلررك، أقررف عنررد قصرريدة ، 219األول.."
طة عن هذا الشكل التقفوي:تقدم صور   ة مبس 

 ............ ......  الّصباحْ "وعندها سيشرق 

 قافية متوالية         يطير حر ا سالما                                 

 بالرماْح................... ويقتل الرياح 

 ويرجُع الطيُن إلى معادهِّ 

 ...      ..........ألقدامْ ألرضهِّ..ألصلهِّ  تدوسه ا

قافية متناوبة                                                       كيف لُه أن يفهَم الكرامَة                          
 ..........................الكرامْ أو يعرَف 

.............................. 

                                                           
 .134في البنية اإليقاعية للقصيدة العربية،)م،س( ، ص::218
  199م، ص:2003، القاهرة،1عبد الرحمان تبرماسين، البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر و التوزيع،ط: 219
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 هو الذي يفاخر الطيوَر..     

 الجباليفاخُر الرمال و الصخور و 

هِّ   بأن  أسَّ خلقهْم من طين طين جد 

 مباحْ مقد س  ..محر م   ..ولم يكْن 

هِّ      لكن ُه لم يدر أن  ماءُه ،  قافلة متوالية              وماء طين جد 

 سفاحْ من نطفٍة 

".............................220 

***  *** 

لى شكل أزواج أو على شكل  ويجب التأكيد على أن   التناوب يمكن أن يكون منتظما ع
، فال يتقي د بعدد معي ن من القوافي غير أن ه يحافظ على وتيرة التناوب و التوالي  221أسراب

بشكل ماثل في الن ص يضمن الحركة و االستمرار واالنتقال من وضعية موسيقية إلى 
وتية التي تؤث ُث القصيدة . د للمقامات الص   وضعية أخرى في تعد 

" على القافية المتناوبة حّصة الباديارلعمانية " تشتغللك تغفو الحكايُة( )هنافي نصها 
 والمتوالية بشكل صريح  إْذ تقول:

 "في الروحِّ يغفو الجسُر 
 قصْب يا َمن تعبرون إلى مدائَن من 

 في الروحِّ نورسة  تناْم،، 
 متواليةقافية                 تعبى تهدهُد درَبنا المجدوَل أعماًرا من الذكرى   

 عتْب وعمًرا من 

 

                                                           
 269،ص:4لبابطين للشعراء العرب المعاصرين، مج معجم ا: 220
 90ص: م،2001، 9حسين العوري ،الشعر الحر في تونس، مجلة القصيدة،مطبوعات التبيين،الجاحظية، الجزائر،العدد::221
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 في الروحِّ نورسة  تناْم،، 

 الكالْم      تلهو بأوراقِّ المسافةِّ والترقبِّ و
 قافية متناوبةالكالْم         درُب الغوايةِّ ُمْذ بدأنا كان سيُدها 

 في الروحِّ نورسة  تناْم،، 
 تلهو بلعبةِّ حزننا الغافي على وجٍع 

 حلم ارتواْء..بألوانِّ البدايةِّ في توجسها على 

 من ذلك الوجهِّ الُمعتَّقِّ في دمِّ الذكرى على ظمأٍ 
 222.."الغمامْ ووجُه الرملِّ غادره 

***  *** 

لعبة إيقاعية جريئة وزَّعت من " إن  توظيف "التناوب" على طريقة "األزواج المتكررة    
راحل القصيدة خاللها الشاعرة القافية وفق تصورها ، وقد يت خذ أشكاال روي  أخرى في باقي م

 تها  الشعرية.ببما يتناسب والرؤية الشعرية بعيدا عن التقييد الن ظري ، ووفاء لقناعاتها وتجر 
" التوالي و التناوب بشكل مدروس هاشم السبتي( يوظ ف الشاعر الكويتي "أغنية لمصرفي )

د ، فقد صنع ت لها تماما ، حيث حافظ على وتيرة القصيدة المتراوحة دون ارتياب أو ترد 
 خصوصية إيقاعية صارمة ومثيرة:

............................" ألم تكْن بالُد كل  تواٍل                                                                  العربِّ
........................ والظل  و الفردوس ..كل                      توال                                        اإلربِّ

..............................تناوب                                                                            العّشاقْ ونيلها يسامر 
                        تناوب                                              المشتاْق........................... يهفو إليه العاشق

............................تناوب                                                                       بضّفتْيهِّ وتزدهي الدنيا 
 ....................تناوب  223راحَتْيهِّ " تناُم في أحضان 

***   *** 
                                                           

222:                                                                    poetas.php?id=3150-allehttps://www.poetasdelmundo.com/det     
 587،ص:5معجم البابطين ، مج: 223

https://www.poetasdelmundo.com/detalle-poetas.php?id=3150
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زواجا أزواجا، ولم يعْد إلى القافية األولى ليمارس لعبة لقد نو ع الشاعر هذه المر ة في القافية أ
الغلق،وإنما استحدث قافية بروي  جديد ليحافظ على ثنائية التوالي و التناوب من جهة، 

علوي ( للبحريني"الطوفان، مماثال بذلك ما جاء في  قصيدة )وليشر ع الن ص من جهة أخرى 
ل اعتماد "التكتيك" نفسه بالهاشمي  قوله:" الذي فض 

                                                                       قلبيطيرا يخفُق في  "..يا
                                                                             هدبيويرف  على 

مس على شب اك  يا                                                             غديساهرًة كالش 
                                                      و يديطالعًة كالحلمِّ على جفني   يا
                                                                         ولعي ياسكري .. يا

 224؟..."وأنت معيالحزن .. يجيءمن أين 

***  *** 

ليين فنظام ال يختلف عما هو عليه في السطرين الثالث و الر ابع، ثم  قافية في السطرين األو 
السطرين الخامس و السادس، ولكل  شكل من أشكال القافية نفس  إيقاعي خاص به، وممي ز 

 عن اآلخر خصوصا باعتماد حروف روي  قوية األداء.

، وإنما يتشك ل في النصوص وال يقتصر التوالي و التناوب على النصوص الشعرية الحر ة
الشعرية العربية، فلكل  أبيات أربعة قافية  تمي زالعمودية أيضا خصوصا في الرباعيات التي 

" علي أبو القاسم( لإلماراتي "كّل يوم كان عيداتختص  بها، وهو ما نقف عليه في قصيدة )
 معتمدا التدوير الشعري:الذي عزف رباعيته على إيقاع "الرمل" 

ليل  تبعُث الشمُس عليه من ضياء الفجر نوْر                                              أنتِّ "
رررررروْر                                                       يا طيرررررُرررررررررررروفا مل ها الهجُر وتاق الوجُد فيها للسُّ

شعوْر؟                                                       كم نسجنا من خيوط الل يل حلما وحنررررررررانا و 
وارتمينا نحضن األمس ونسهو حينما تشدو الطيوْر                                          

***   *** 
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   ،، كل  يوم كان عيْد                                              كنُت طفال أجمع األزهاَر شوقا 
كنتِّ لي أحلى نشيْد                                              تِّ يومي واشتياقي وانطالقي،كن

وأماني العْمرِّ تلهو في صبانا.. تحتوي كل  الوجوْد                                         
                          والتقينا وضياء الفجر يضوي فوق هاتيررررررررررَك الخدوْد                       

***  *** 

وانطررررررروى                                                      ..كان أمسا كسناٍء في دجى ليٍل تبد ى
تنفُث األنداء فيه من صبابات الهوى                                               ..كان زهرا

م فيها وانزوى                                             وبراءات تناغي هْمَس صبٍ  ، ها
عر ينساُب عليال فوق أن ات الجوى                                                و خميل الش 

***  *** 

لي غيُر أمسي وطريقي وخيررررررررررراالتي وآْل                                                 لم يعدْ 
وعلى رف  الل يالي صرُت منسي ا وأضناني السؤاْل                                               
فتعالْي بسمًة من قلب طفٍل أو تعالْي كخيرررررررررررررَاْل                                                

                                                       225كرؤى األحالم ترنو،ثم  تدنو وتناديني :  تعرررررراْل.."
***  *** 

د يختلف عما ولي ُه من  لقد خص  الشاعر كل  مقطع من المقاطع السابقة بقافية وروي  محد 
مقاطع في عملي ة تترجم رغبة الشاعر في تنويع خياراته اإليقاعية وإعطاء الن ص فرصة 

ه  للتل يبرز االهتمامات الموسيقية  حين و الط رب، مااستقطاب كل  األذواق، فكأن موج 
 للشاعر، فهذا الت نوع مرتكزُه إيقاعي بامتياز.
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 . القافية الحرة و المنوَّعة:4.2

د/الحراك الشعري الحداثيب ظاهرة إيقاعية تختص  يمثل هذا النَّوع  الذي حم ل ثرورة علرى  المتجد 
ائد بمختلف تجلياته، وهروبا نحو التألق و ا رارمة الس  ر مرن كثيرر مرن القيرود الص  النبثاق والت حرر 

مررن شرركلها النَّظمرري الكالسرريكي المتعررارف عليرره إلررى  "القافيااة"تحولررت  لعررروض الخليررل حيررث
حالرررة أخررررى تتسرررم بنررروع مرررن التكثيرررف و التشرررابك لتمث ِّرررل عنصررررا  فنيرررا لررره دوره فررري التشررركيل 

مررن جهررة أخرررى لمررا  و الفجرراءة المفترروح علررى التأويررل اإليقرراعي مررن جهررة ، وفرري فعررل التلقرري
 226تتميز به من دقة الجمال الموسيقي وعذوبته ..

راهنية مختلفة المحموالت و يعكس  عربية عامةإنَّ هذا التحول الذي عرفته الشعرية ال
إلى الموسيقى  الموسيقى المركبة منها"الشاعر أكثر ميال إلى  الخلفيات المعرفية، فأصبح

أن هذا الشكل من القافية ينبني على عنصر التنوع والحيوية ، وهو ما يعني 227"البسيطة 
وكل  الرتابةتقويض /تقويض،وبما يحمله من مالمح الا ينعكس إيجابا على المتن الشعري بم

توقع-بتعبير هيدجر–تقويض هو لحظة بناء جديدة  رتابة هو شعار الن ص الجديد  فالال  والال 
 بكل تيماته.

على وقرع (أين يكمن سّر البذور )" على هذا الوتر في نصه ايغحبيب الّص " اإلماراتي  يعزف
ررر"السوسررربانس" اإليقررراعي  مو  التنرررو ع تابرررة التررري يمكرررن أن تكرررون عامرررل "إحبررراط" ر حالرررة الكس ِّ ر 

 :ذوقي للمتلق ي، فيقول

؟                                                                     البذورأين يكمن سر 
                                                                      بأنفسهاور وتنأى تظل تد

                                                                             حشاشتها  وكأن اليقين
             ودم النفس..                                                              

                                                                         حرائقْ لكنها تستحيل 
                                                                            مشانقْ وتغدو 

                                  ويحملها الحاطب العدميُّ على ظهرهِّ                              
                                                           

 224/225م، ص: 1977، بغداد، 5صفاء خلوصي، فن التقطيع الشعري والقافية، منشورات مكتبة المثنى، ط:226
 158،ص:م1985، القاهرة، 1علي يونس، النقد األدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط:227



 ُ  تحليلية/ُُوصفية/ُُأسلوبيةُمقاربةُالمعاصرةُالخليجيةُللقصيدةُاإليقاعيةُالّتمثالت 

118 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

                                                              جذعهاكلما ينحني، يتفتق عن بذرة 
                                                                 دمعهاوعن بذرة أختها 

                                                                     كلما ينحني، ننحني
 228؟البذورأين يكمن سَر 

***   *** 

لقد حفل الن ص بجملة من الظواهر اإليقاعية وما يعنينا هو حالة التنويع القافوي،فقد استعمل 
طرية في السطر األول، ثم القافية المتوالية في السطرين الثاني و الثالث،  الشاعُر القافية الس 

في السطرين الثامن و التاسع  رين الخامس و السادس، ثم المتوالية طلمتناوبة في السثم  ا
طرية، حيث جعلها نقطة انطالق / إقالع  ليغلق التوليفة في السطر األخير على القافية السَّ

 في بداية الن ص لتكون لحظة هبوط/خلوص في نهاية الن ص.

تفعيلة الكامل يكتسي الن ص طابعا أيقونيا "  من جنة القريني( الكويتية "حضرة وجدوفي )
ى آثار القافية "المتخف ية"  لكثافته و تداخله حتى لكأن  المتلق ي يشعر بحالة  يجعلك تتقص 
"التعليق" و الشد  الممارسة من قبل الشاعرة التي برعْت في تحقيق رؤية قافوية/إيقاعية 

 مفتوحة في جميع االتجاهات:  

                                                                                             
 المشجرةِّ  يا لحظة الفرحِّ "

 امنحيني واحةً 
 كي أستفئ بنخلك الجذالن

 األسيلْ بالنهر 
 نْ الرياعذوبة أنسك  رشي على قفري 

                                                              بضميني إلى الدوح المشع ِّ 
 لْ الجميزخرف الوصل 

 لْ المحايا مخلوقة من بؤبؤ الزمن ،، ة اللحظاتِّ يا ربَّ 
                                                           

228                                                      :.html09-15http://www.jehat.com/ar/KetabAljeha/books/Pages/badria 
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 العَ يضوع دفؤك في دمي شُ 
 توقع غيث أشذاء

 األواْر ره على حقل يفط ِّ 
 ماذا يضير عنادل األحالم

 لو تبقى تلقمني الهوى 
 وتفك أسر القلب

 ماذا يضير مليكة الفرح الضنينةِّ ؟نْ الظنومن صدر 
 الغماْم؟قود لي أن ت

 وتمس روحي بالرواء
 تنث نرجس بهجة

 229" ؟انتشاءْ  يعلو يمامات
***  *** 

سيطرت قافية الجملة الشعرية باعتبارها حدثا إيقاعيا بارزا وتجديدا في الشعرية العربية لقد 
وتي المتغي ر في كل   وي وهو في حد  ذاته تنويع قافوي باعتبار الوقع الص  مع التنويع في الر 

دت في السطرين الخامس و م رة، و ال يعني هذا استغناؤها عن القافية السطرية، فقد تجس 
ادس و السابع.  الس 

المتلق ي تستفز ه الفجاءُة الفجاءة المحب بة في مثل هذه الحالة الشعرية التي تبرز قدرة  إن  
هوفق رؤية خاصة، عرية الش ِّ  اعلى صياغة عوالمه ةالشاعر  حثا عن ب اوهندسة حركية نص 

 . المستعَذب مختلفال

" على وتر التنويع القافوي شيخة المطيري في موطن آخر، تعزف بلبلة الشعر اإلماراتي "
معنوي إلى  مستغلة كل  المساحات المتاحة في هذا الشأن، رافعة سقف التكثيف اإليقاع/

االنفتاح  قَدرا مهم ا من قصيدةمانحة ال (وللحنين بقية..)مستويات مرموقة في قصيدتها 
عرية أو اللحظة "المسحورة"   –واالنسياب و المراوحة و التصعيد...حسبما تقتضيه اللحظة الش 

 فجاء الن ص على الشكل اآلتي: -بتعبير حسن فتح الباب
                                                           

 844، مج األّول،ص: المعاصرين لشعراء العربمعجم البابطين ل:229
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 "تركت حكايتها على أعتاب ذاكرتي ..وغابْت 

*** 

                                                      ها هنا  واستوقفت ركب البنفسج
بالضبط عند مداخل الحلم القديمْ                                                        

كانت ترت ب كل يوم دمعها                                                           
 وتضيف ملح شقائها لطعامها وحديثها

*** 

كم سافرت..عشرين صمتا في عيون المتعبينْ ؟                                          
هي قصتان من الحنينْ                                                               

                                           حرفان حاولت الكتابة أن تمر  عليهما عبثا 
 فكيف ألحرف قد أدمنت لحن الشقا أنْ  تفهمْ ؟

.....................  

                                                               هي هكذا تركت حكايتها
                                                              .. فأتقن كل شيء حولها 

 لغة الولهْ 

***  

                                                              تدرين من بالباب؟ يسألها:
هنا قلبي وبعض قصائدي                                                             
مر ي سحابًا مثقاًل بالحب يا سقيا انتظاري                                               

                                                      كأن ي ما عرفت الماء يوما  مر ي 
 أطفئي جمري وناري 
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...................... 

هي هكذا تركت رسائلها لديه...وحيدةً                                                   
 وغفت . . . وحيدهْ .."230

***   *** 

صوصا لقد وظ فت الشاعرة القافية السطرية في بدايات المقاطع ثم  أحدثت تنويعا ملحوظا خ
في قافية الجملة الشعرية التي تناسب الخيار اإليقاعي "متفاعلن" الذي سارت على نسقه 
ر نفسها الطويل وقدرتها التكثيف و التوزيع اإليقاعي الذي كان ظاهرة  القصيدُة وهو يفس 

 مسموعة في هذا الن ص تحديدا.

( من م أحبُّك يا أبي..!كفي رائعتها )" عائشة السيفيمن جهتها ، تقدم الشاعرة العمانية "
تفعيلة المتقارب ملمحا صوتيا/دالليا رفيعا من خالل تنويعها القافوي المبهر، وخيارها المتمثل 
اإليقاعي في "فعولن" حيث باحْت القصيدة بجملة من أسرارها ذات الوقع الجميل وقدمت 

 فتوحات الئقة في هذا الشأن:
 

 غائبينْ الأحب أبي ميتا.. في تعافيه من قدر "...
  ..الورودولكن أحب أبي حين ألمسه في 

  حين أراه يطل علي من الماء.. وفي نسمة البحر
 أليْف من عين قط 

                                         .. دافئهْ من ضحكة  وخطو حذاء على األرض 
 البكاءْ من موسيقى مسائية أتسلى بها في ليالي 
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                                                                    ..ومقطع شعر
 وأرجوحة في الحديقة آوي إليها

 هْ هادئومقهى صغير وزاوية 
 أحتاجك اآلن أكثر مما مضى.. وسيأتي

  وأحتاجك اآلن في الشعر 
                                                             هْ الذاكر في الكلمات الوحيدة و

 231الغابرْه.."الذي ال يقال وفي الدمعة  كالمفي ال
***   *** 

ته تكثيفه وتنو عه يبدو ككتلة واحدة يصعب فيها تمييز القوافي  إن  الن ص الذي أمامنا من شد 
مقارنة بالنصوص الكالسيكية ، وهو ما ُيعتبُر نقطة قو ة بالنسبة للشاعرة التي استطاعت أن 

 ماليا بديعا.تفرض نسقها وتحدَث توث با صوتيا ج
 

تعتبر حدثا إيقاعيا بارزا كل ما كان استخدامها في صالح  -على تنوعها–إن  القافية    
وتي للن ص، فالرغبة كل  الرغبة في استقطاب المتلق ي تستدعي ضرورة تحريك  المستوى الص 

ميتها الشاعر لقدراته و تجربته الشعرية في التوظيف األمثل للقافية التي ال ينبغي تجاهل أه
إليوت" بشرط أن تكون إضافة موسيقية/ جمالية -وموسيقاها على نحو ما أك د عليه "ت

معنى مت سقان، وهو ما عبر عنه "محمد مفتاح" بالشعسيقية، أْي انسجام المعنى و فاإليقاع وال
دة إبزيم " -بتعبير سانت بيف–، ولعل ها )القافية( ستظل  الموسيقى لتأدية وظيفة جمالية متجد 

لذهب الذي َيعقد حول خصر فينوس الوشاح اإللهي والذي يوشك أن يقع دائما ويمسك به  ا
 232"هذا اإلبزيم..
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 . إيقاع البياض في البنية الشعرية:                              3

على الصفحات  " في القصيدة، هو كل المسافات والفراغات التي تؤثث توزيعها"البياض
وتحم لها داللة إيقاعية/ صوتية/ صامتة حتى وإن كانت ال تتحدد باألصوات بشكلها المجرد، 
وت تجعل من الفرا / الصمت  عنصرا معياريا لقياس حجم هذا  والخاصية الفيزيائية للصَّ
الصوت وتردداته، قوته وانتشاره، وقعه وصداه،ما يعني أنَّ البياض بشكله الصامت عنصر 

 يمكن تجاوزه  في  فالصوت والصمت يتحددان على المستوى الكتابي للقصيدة بالسواد ال
إذ إن للبياض في القصيدة أهمية الفتة للنظر، فالنظم  "الصمت"" والبياض رمز لصوترمز "ا

 يقتضيه باعتباره صمتًا يحيط بالقصيدة233                                                 

في القصيدة المعاصرة يرتبطان ارتباطا وثيقا بالحالة الشعرية، بياض" و"السواد" "ال إن     
ويعتبران محددا صوتيا/ إيقاعيا و دالليا له عمقه و تجلياته في بناء القصيدة، يحمالن أكثر 

يقوم بشكل "  من معنى، و أكثر من داللة إضافة إلى بعدهما اإليقاعي الالَّفت، فالبياض
صر التشكيلي للمكان الذي يحتله السواد، متخليًا في ذلك عن مساحة أساسي على العن

معينة للبياض، ويعد في التجربة الشعرية المعاصرة وسيلة من وسائل توفير اإليحاء و 
توصيل الداللة للقارئ .."234 ..إذن، فالقصيدة المعاصرة تحتفي بهذا الشكل من اإليقاعي 

بأنواع مختلفة من الوقفات التي " ها، فهي تتميزالناتج عن التحوالت الشعرية بكل تجليات
تحدد حجم السواد والبياض فيها، و الوقفة في األصل هي توقف ضروري للمتكلم ألخذ 
نفسه.وهي بالتالي ليست إال ظاهرة فيزيولوجية خارجة عن النص، ولكنها بطبيعة الحال 
محملة بداللة لغوية" 235. هذا "البياض" الذي ال يقتصر على القصيدة فحسب، و إنما هو 

تأخذ معناها من أصناف ما يجاورها من  " من متعلقات الموسيقى أيضا، فهذه الظاهرة
ألحان، فالصمت على هذا االعتبار لحظة من لحظات الكالم ، والسكوت ليس بكمًا بل 
 رفضًا للكالم فهو نوع منه.."236.                                                         

                                                           
 .                                                                          98ص: ،)م،س( ، بنية اللغة الشعرية:233
 .101م، ص: 1985،  بيروت، لبنان، 2محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، دار التنوير للطباعة والنشر، ط :234
  54نفسه، ص:  :235
 58ص:،)م،س( ، موسيقى في النَّص الشعريعضوية ال:236
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إن القصيدة في هذا اإلطار تعتبر متوالية هندسية متشابكة الخطوط تقوم على ثنائيات    
وت" و"الصمتضدية أهمها " وت يقابالن  -"السواد" و"البياض"، و"الصَّ مت و الص  فالص 

حيث ُتعتبر هذه الثنائيات اختيارات خطية   -اإليقاع، و البياض و السواد يقابالن الداللة 
" تشابكا السوادو" البياض"لصفحات في شكل إيقونات أو إيحاءات يتشابك فيها "تتوزع على ا

را في القصيدة الحرة أو النثرية على اعتبار أنَّ القصيدة العمودية يتحكم " " في الوزن مصو 
هندستها، وبالتالي فهي انعكاس لمجموعة من التفاعالت التي يعيشها الشاعر ويحاول 

اختياره لهذه المقاييس ال يصدر عن تفضيل عنصر على  في "فهو، توصيلها بشكل ما
عنصر آخر، وإنما تتداخل في االختبار الذاتي مجموع البنيات الجزيئية التي يحكم وجودها 
ترابط جدلي، وينتهي البيت عندما يالمسه البياض أو عندما يوقفه البياض فيحد من 

 .237.."حريته في التدفق

 :عالماُت الترقيم .1.3

" من مشموالت هذا العنصر باعتباره صورة مرئية له دالالت عميقة "الترقيم" أو لتنقيطاإنَّ "
يشكل بعدا إيقاعيا مهما بوصفه رسما بيانيا " حتى في أشكال الخطاب األخرى، فهو

-محمد بنيس"   علىقول–"تأريخا للنص والذات الكاتبة معا "، أو بوصفه 238"للصوت ..
لى مفاتيح النَّص و أيقوناته وتفاعالته،فالشاعر له األثر األبرز في الوقوف ع239

مؤّول ألقواله قبل أي واحد من القرَّاء، هكذا يلجأ بعض الشعراء إلى "المعاصر
اإلركامأحيانا،و إلى التشتيت أحيانا أخرى،وإلى الجمع بينها تارات ، إال أن هناك من ُيكثر 

 من عالمات الترقيم ،وهناك من يقلل منها.
الواعي مدون موسيقي،موزع أللحان قصيدته،ومهندس يرسم الخطوط  إن الشاعر   

العمودية والمستقيمة، والمنحنية، وهو فنان تشكيلي يوزع األلوان بحسب تجاربه ومهاراته 
الصفحة، وكل  ومقاصده و أهدافه  شكل الحروف والرسم بها، و البياض والسواد على

وفي هذه 240.."يقاع وتنغيم ووزن و قياسعالمات الترقيم، وكل أنواع الصوت من نبر و إ
الحالة فإن معيار القدرة على التشكيل و إيالج "البياض" في "السواد" و إيالج "السواد" في 

                                                           
 98، ص: نفسه:237
 24م، ص:1988، الدار البيضاء، المغرب، 1شربل داغر، الشعرية العربية الحديثة، دار توبقال ، ط:238
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هو التجربة الشعرية ال غير، ومن ثمة فإن صياغة -كما يقول محمد مفتاح-"البياض" 
 المعنى ال تختلف عن صياغة الصوت. 

ه  إيقاعية مختلفة  لعبة" صالح بن محمد الفهدي" العماني ارس(، يماألربعة الخمسة)في نص 
هذه المر ة من خالل توظيفه جملة من عالمات الترقيم، والبياضات المفتوحة على التأويل و 
المسايرة،غير أن  هدفنا في هذه الجزئية هو الوقوف على عالقتها بالنسق العام للقصيدة، 

وسيقي لها، فلئْن كانت لها أبعاد داللية إال  أن  ومدى إسهامها في الحفاظ على الحراك الم
كل اآلتي يجعلنا نقف على توثباتها و آثارها كبِّ   :   نى صوتية بالدرجة األولىتوزيعها بالش 

روى عن:                                                                                    يُ  "
يٍ  يسلبُ                                                 كل  سفينة رزق( )ملٍك ذي مرٍض نفس 

حتى سلب المْلك أباها                                                                   
أباها                                                               -الملُك المعتوهُ -سلَب 

                                                                           فاسترضى الرقَّ   
نحُن المنتظروَن                                                                             
على أرصفة الن صر                                                                         

تحوينا جدراُن القصر                                                                   
أرغفُة األمس                                                                  مؤونتنا،
         أنسجُة الهْمس                                                               حكايانا،

أي ُة شمس                                                     ، فأي  صباحٍ 
!!...................."241 

***  *** 

ل ما يلفُت المتلق ي كملمح بصري استهالل الشاعر هذا المقطع بقوسْي  التوضيح و لعل  أو 
ر االستغناء عنهما، وقد وث قهما التفسير غير أنهما لم يؤديا هذا الدور،وقد كان بإمكان الشاع

 يحمُل أثرا موسيقيا حيث كي َف المحتملة  على داللته  ذا التوثيقو هلحاجة في نفسه، 
توظيف لم يقف  و، " مستفعلن /الشاعر مابين قوسين مع خياره اإليقاعي التمزيجي"فْعلنْ 

                                                           
 744،ص:2معجم البابطين للشعراء العربي المعاصرين،مج: 241
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إليها بفعل قدرة بل انحاز  -كما قد يتوه م القارئ/المبصر –في وجه "التفعيلة"  القوسين
ُل التجربة الشعرية فليس بإمكان أي  كان ممارسة  كييفالشاعر على التنسيق و الت ، وهنا تتدخ 

له  هذا "التطعيم" اإليقاعي على القصيدة و المحافظة على حركيتها و انسجامها وهو ما نسج 
 عند تقطيع االقتباس:

  (زق ملٍك ذي مرٍض نفسيٍ  يسلُب كل  سفينة ر )

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

لْن فْعر لْنفعِّ  فعلن/مستعلن/فْعلْن فْعلْنفعِّ

حتى سلب الملك أباها                                                             
/0/0///0/0///0/0                                                                           

 تعلْن فعرْ لْن مْستعلْن مسْ 

فرغم غلقِّ القوس، فالتفعيلة مستمرة في انسيابها، وهو الدور نفسه تقريبا الذي مارسته مط تا 
االعتراض في هذا المقطع، فلم يحدْث ارتباك أو خلل إيقاعي ما ُيعطي إشارة واضحة 

 للمتلقي.

قاعي فهي نقاط الحذف، حيث وظفها الشاعر بعد تصعيد إي ،زأم ا النقطة الثانية األبر 
مستمر  وغير متقط ع "فأي  صباٍح، أي ُة شمس.." ليفسح المجال بعدها للمتلق ي كيف يمارس 

.....أي ُة...أي  : "فأيُّ ترك له المجال مفتوحا للت أويل/ المشاركة/التوقع الد ور نفسه بعد أن 
 ة.وهو ما يبرز ثراء األدوات اإليقاعية للشاعر الذي أحدث توليفة باذخ.....أي ُة.." 

ز اإلماراتي "من جهته،   " على توزيع نقطتْي حذف على أكثر من موضعظاعن شاهينيرك 
(، فكانت هاتان النقطتان دليل إقالع/تصاعد إيقاعي تسبقان مواويل حجريةفي قصيدته )

ْق.." فالنقطتان إذْن تؤديان دورا فعل األمر الدال على الحراك والتحول "ابدْأ، ُاصرْخ، حد 
يتم في القصيدة كل ما حدث وقف أو تراٍخ صواتيا بالدرج كما هو ة األولى مهمتهما رفع الر 
 جلي في قوله:

لتنقش من محطات الخريف                                                                    ابدأْ .." من هاهنا 
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                               لنا زمان                                                          
وَت يدرُك..                                                                      ُاصرخْ .. من هاهنا لعل  الص 

ما يخب ئُه الجحيُم لنا،                                                                            
ْبحِّ ويقرُأ سورًة مألى ب في وطٍن يثوُر وال ُيصاْن                                                                       ..نور الص 

                                                           .. يا سي َد الن هرْينِّ و الجبلْين والز منْينِّ
ماُء لها مداراُت،                 حّدقْ                                               فالس 

ُل ما يؤرقها الهواْن"  242وأو 

***   *** 

 

ْق       ُاصرْخ                         ابدْأ                   حد 

 الهوان  توّتر النهرين..يا سي د      توّتر   هاهنا  من توّترمن هاهنا..   

 

كل السابق يمكن رصد حركة التوتر/ الصعود التي تعقب نقطتْي الحذف، ما يعني أن   في الش 
ثم ة عالقة قائمة بينها وبين الحراك الموسيقي للن ص، وقد حافظ الشاعر على التوزيع نفسه 
في هذه القطعة، وَموَقَعُة النقطتْين لم تكن اعتباطا أو مجرد حشو أو تزيين تشكيلي للن ص 

 شتغال ظهر أثرُه فعال.  كلعبٍة بصري ة ما، ولكن ه ا

" وتَر العزف عن طريق نقطتْي الحذف في رائعتها سعاد الصباحوبالشكل نفسه، تخلخُل "
مة لوحًة استعراضية في شكل عزٍف منفرٍد استظل  فيه المعنى ليلة القبض على فاطمة) ( مقد 

 باإليقاع:

 ..َتخترُن القصيدَة األنثى .."هذي بالد  
 ..عهاوتشُنُق الشمَس لدى طلو 

 هْ حفظًا ألمن العائل
                                                           

 837السابق،ص::242
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 ..وتذبُح المرأة إن تكلمْت 
 ..أو فكرت
 ..أو كتبت

 ..أو عشقت
 غساًل لعار العائلهْ 

 ..ال تريد امرأًة رافضة..هذي بالد  
 ..وال تريد امرأة غاضبة
 وال تريد امرأة خارجةً 
 ...على طقوس العائلة

 ..ال تريد امرأةً ..هذي بالد
 243". تمشي أمام القافلهْ 

  *** *** 
 

لقد كانْت النقطتان داللة خط ية على االستمرار/االستهالل بفعل يمارس التعديد في كل  مرة، 
سواء كان مضارعا "تختُن، تشنُق، تذبُح، ال تريُد.." أو ماضيا "فكَّرْت، كتبْت،عشقْت.." وهذا 

النقطتان التوزيع وتبادل األدوار من صميم اللعبة اإليقاعية المرتبطة بعالمات الترقيم، ف
داللتهما التحريك بالدرجة و االستمرار و الت عديد ، و رؤيتهما والوقوف عليهما يفتح المجال 

، وبالتالي فاألمُر مثير  للتفاعل و التأويل في مشهد حمل جملة واسعا للتصعيد فيما وليهما
 من التمثالت المختلفة على نحو قولها:

 ؟اغون في بالدن"ماذا من المرأة يبْ 
 ها مسلوقةً يبغون

 يبغونها مشويةً 
 بشحمها ولحمها يبغونها معجونةً 

 رٍ يبغونها عروسة من سك  
                                                           

243                                                                        :.html1189post_-blog/2010/02https://someself.blogspot.com/ 
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 جاهزًة للوصل كلَّ لحظةٍ 
 يبغونها صغيرة وجاهلهْ 

 هذي هي الوصايا العشر
 244.."!في حفظ تراث العائلهْ 

***   *** 

ُر  ونة النفتاح عالمة االستفهام وتجعل منها أيقالن ص عن طريقة في هذا المقطع الشاعرة تفج 
الن ص دالليا ، والتصعيد صوتيا، فقد حمل هذا االستفهام ردود أفعال متوت ِّرة في فعل 
ُز البعد النفسي/ والتوت ر الث وري  تصاعدي يبلغ ذروته عند نهاية المقطع، واالستفهام هنا يعز 

في كل  خصوصا توليدُه لحركة تكرارية قائمة على التَّصعيد  -بتعبير عصام شرتح–المتنامي
إلى أن ينتهي بها المطاف بعالمة تعج ب تضع جوابا لكل  مرة ولم تقف عند حالة واحدة، 

وتية األسئلة المفتوحة   الخفي ة، وتعلن نهاية "السمفونية" المؤلمة.  و اكتشاف الطبقات الص 

د استعماالتها حدث  مفصلي  ال يمكن يمكن القول إن  عالمات الترقيم  على تنوعها وتعد 
اوزه في الشعرية الراهنة بما تتيحه من إجراءات لفهم الن ص و التفاعل معه فنيا وصوتيا تج

الصوتية الخفي ة لكشفها و اكتشافها خصوصا من جهة، وفسح المجال للوقوف على طبقاته 
وأن نا في عصر القصيدة البصرية الرقمية التي تنبني أساسا على عنصرْي الحركة و الفجاءة 

ي ج دةالمتثلة في عالمات الترقيم و  ولعل  هذه المشك الت البصريةديد، في فتح نص   المعض 
اتيا يرصد ظواهرها الصوتية و تحفيزاتها اإليقاعية في  للنصوص الجديدة  تحتاج تعم قا مِّجسَّ

مه التكنولوجيا الثورة الر قمية من إضافات  قمية ، وما يمكُن أن تقد  ل نحو الكتابة الر  ظل  التحو 
 عملية لهذا الشكل اإليقاعي. تطبيقية 

 البياض و الّسواد: .2.3

اه إلى  تجدر اإلشارة إلى أن  لعبة البياض ال تقوم على توزيع عالمات الوقف فحسب،بل تتعد 
م ملمحا بصريا /تشكيليا يفتُن المتلق ي ،و طريقة  مساحة شغلِّ الكتابة في البياض بما يقد 

الكشف عن داللتها لتأكيد جمالية الّنص ينتظر " تيازالتوزيع في حد  ذاتها ملمح  إيقاعي بام

                                                           
 .السابق :244
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الشعري الحديث، فالبياُض الذي يحيُط بالقصيدة يحتاج إلى معرفة دوره الفاعل في 
د في قصيدة ) 245..."استشفاف صوت القصيدة ( للسعودي  شجر الهوى وأفضل ما تجس 

بطريقة  دواراض األ" حيث وق ع توليفة بصرية تبادل فيها السواد والبيحسين محمد سهيل"
 مختلفة:

 " لنهاٍر مضى
 صب  لي عشقهُ  

 صب  لي عرقُه/قمرا أخضرا
 الطرق الذابالتُ  وت جسديفاحت

 الَح لي في مداها الورى  ماو 
 خرجُت..

 من الطرقِّ الظامئات
 وُرْحُت..

 أفت ُش عن شارع في دمي
 رسمُت به في نهاري قرى  

 وقلُت/لباب قديم
 -تثاءَب حين أفاقَ -

 ا/ناعسا..أيا خشب
 أسمراَ 

 بكى الخشُب المتهالُك 
 حين رآني 
 أرى ما أرى 

 وصا  لنا
 246من قهوٍة مر ٍة عنبرا..."

                                                           
 214، ص: نفسه:245
 173السابق،ص::246
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***   *** 
ُم ويؤخ ر، يصع د ويهب ط ، يهندُس النص     إن  الشاعر يحرُك بياضاته كضابط إيقاع يقد 

م  لنا رسما وفقط، صوتيا/جماليا وفق ما تقتضيه رؤيته الشعرية، وهو في هذه الصورة ال يقد 
التي أفر   ومساحاته و إنما مشهدا تخضع فيه التفاعيل لخط ة تنسجُم تماما مع فلسفة الن ص

المكانية للكتابة  "الصفحة /فالمساحةُ  ،عليها الشاعر فيضا من فيوضات تجربته الشعرية
 فللشاعر الحرية المطلقة غير محددة بإطار ُمسبق كما هو الحال في القصيدة العمودية

في اختيار حجم السواد والبياض لقصيدته،ويخضع هذا ضرورة لطبيعة التجربة وخواصه 
احتدام أو هدوء في الحال  وما يترتب على ذلك من تدفق أو إحجام في المشاعر،أو

قيمة له إاّل من خالل تشكيل الّنص  بياض ال"فحة في األصل كما أن  الص   ،247الشعرية.."
بياض الصفحة و سواد الّنص تتجّلى أهمية كّل  ،فمن إيقاعالشعري على أديمها

 248.."منهما
إن  الحي ز الذي شغله البياض في مقابل السواد يفضي إلى حالة من التناوب، و البياضات لم 
تكن مجرد فراغات وإن ما هي فعل تحريك بصري  و إثارة ، والمتلق ي يجد نفسه قبالة نص  

بالمنكسر في إفضاء شعري مختلف هذه المر ة يتشابك فيه األفقي بالعمودي و المستقيم 
 باشتغاله على المراوحة بين السواد والبياض.  

إن المنجز الشعري الراهن بكل خلفياته وتجاربه  يقوم على محاولة إيجاد توليفة داخلية    
خصبا قائمة على لعبة ثنائية إيقاعية تجعل من بياضات و سوادات النُّصوص مجاال إيقاعيا 

بما يمنحه من توقيعات يخطها الشاعر وفي الوقت نفسه اهتمام الدراسين والمتلقين  يستقطب
ليس بالضرورة صورا و بالغات دائما، و إنما فراغات ووقفات تميز عالم القصيدة و تؤثث 

 الشعريةالتجارب من صميم ، فالبياض في لعبة قائمة على الرصد و االستقطاب  فضاءاتها
عرية حركية قائمة في النصوص الراهنة ،  وتوزيعه ليس اعتباطا بقدر بل هو حالة ش ،المائزة

ما هو تجريب و حفر  يقتضي الوقوف عنده واستقراءه كمحدد إيقاعي يؤثث المتن الشعري ، 
و يقولب "بوصلته" تبعا للحالة الشعرية، فهو يحتاج رصدا دقيقا و هفهافا يالمس نبض 

 النَّص بكل تجلياته.
                                                           

 .    51ص: ،(م،س،)بين البنية الداللية والبنية اإليقاعية القصيدة العربية الحديثة:247
 160م،ص:2008 ، الدار البيضاء، المغرب،1المركز الثقافي العربي، ط محمد الصفراني، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث،:248
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 :قصيدة "النثر"وخلفيتها المعرفية .1

ل لهذا الشكل الشعري، تخل ِّيه عن تقييدات " " ، واعتماده عناصر الوزن لعلَّ أهم ميزة ُتسجَّ
الذي "أنسي الحاج" ربيإيقاعية أخرى، وهو ما يؤكد عليه أحد روادها في المنجز الشعري الع

الذي صدر في لغته األصلية 249"سوزان برنار" كتاب  من قصيدة النثر  استقى محددات
التماسك و  "ما تكون إلى و أحوج رؤيا صادرة عن تجربة عميقة وهي تعتبرم،1959سنة 

يتخذ خصائص " ،أي أنها نثر في األصل لكنه250"النثر إال تعرضت للرجوع إلى مصدرها
افية، والتوتر،و اإليجاز، و استخدام الصورة الشعرية، و التشابيه وما إلى الشعر كالشف

ذلك مما هو معروف، وطبعا ال تخلو قصيدة النثر من نوع من اإليقاع الداخلي الذي 
يختلف في شدته بين شاعر و آخر ، فهو إذن إيقاع شخصي ال قواعد له ينتج من تزاوج 

تحمل دائما طموحات  "رها النقاد متنا تتحقق فيه لذلك يعتب251"الكلمات وتركيب العبارة..
 .252"المجهول والعبور إلى المستقبل.. الفنان في التجديد والتغيير وتساعده على كشف

تقوم في التفعيلة التي إنَّ قصيدة النثر تفرض نسقا إيقاعيا داخليا باألساس مقارنة بقصيدة 
والمقصود  ، 253إلى عنصر اإليحاءتشكيل بنيتها الموسيقية على البحر الشعري، إضافة 

" الترديد" و"التكرار" و"الّتوازي باإليقاع الداخلي في هذا اإلطار تلك الظواهر الناتجة عن "
"حتى وإْن  القافية" و"الوزن " ...وبذلك فهي ُتعتبر نثرا شعريا موسيقيا خاليا من "الجناسو"

،  و ْلنقْف على المقطع و الحرةاشتركت في بعض الظواهر اإليقراعية مع القصيدة العمودية أ
 " حين تقول:ظبية خميس( لإلماراتية "أحرار نحنالمتمر د التالي من قصيدة )

 دفتر الحساب في"..
 معكم حين تكونون معنا

 ضدناوناقص وجودكم حين تكونون 
                                                           

،  2يدة النثر من بودلير الى أيامنا ، ترجمة: زهير مجيدمغامس ، الهيئة العامة لقصورالثقافة، طسوزان بيرنار ، جمالية قصيدة النثر،قص:249

 م1996القاهرة ، 
 05م، ص:2010، وجدة ،المغرب، 1الطيب هلو، بالغة اإليقاع في قصيدة النثر، مطبعة األنوار، ط:250
 310م، ص:2002طرابلس،  لبنان،  ،1محمد أحمد قاسم،المرجع في علمي العروض والقوافي، جروس برس، ط:251
 317م،ص:1980، بيروت،  1عبد الحميد جيدة، االتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، ط:252
   209م، ص: 1979، بيروت،2أدونيس، صدمة الحداثة، دار العودة، ط:253
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ل العدل والتواضع  سنبج ِّ
 أوطاننا و سنفدي بأرواحنا شعوبنا

 ونعزل الطغاة
 ونحاكم المستبدين

 صادر مال الظالم الحرامون
 شعبهحين يسرقه من أفواه 
 تعجبنا شريعة الغاب لم تعد

 وقانون السيد المستأسد
 254لم يعد سار.."

***   *** 

ما يلفت االنتباه في هذا المقطع شبهه الشديد بقصيدة التفعيلة بوجود القافية و تنو عها، 
دُه الخطاب بض مير المتكلم الجمعي الذي أحدث إضافة إلى حراكها المسموع بقو ة الذي جس 

اإليقاعية وقعا شديدا ال يمكن تجاوزُه. ولعل  التجربة الشعرية الكبيرة للشاعر فرضت سلطتها 
د و التوتر المائز .على المتن و   أفضت إلى حالة من الش 

 وتقول في موضع آخر:

                   هل أنت أيها الحبُّ مستحيل                                           
؟                                                           الحزينهْ كفرح أطفال المدن 

؟                                                           المدينهْ موت العصافير في طرق 
                              والقبلُة المسروقة التي تضيع،  وال يبحُث عنها شاعْر              

                                                                            .. أيها الحبُّ
                                                                      إليَك العالم بحاجٍة 

                                                           
         :م 11/4/2015تاريخ اإلدارج:: 254

                                                                                                           http://thah.poetrybook.biz/2015/04/blog-

post_11.html#.XXGcOUc6_IU                                                                                                                               

http://thah.poetrybook.biz/2015/04/blog-post_11.html#.XXGcOUc6_IU
http://thah.poetrybook.biz/2015/04/blog-post_11.html#.XXGcOUc6_IU
http://thah.poetrybook.biz/2015/04/blog-post_11.html#.XXGcOUc6_IU
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 255.."كذلكَ و أنا 

***   *** 

ذا المقطع بقصيدة التفعيلة خصوصا التركيز على نظام التقفية الذي قوى في هأيبدو الشبُه 
ل نسقا إيقاعيا معتادا إضافة إلى عنصر التكثيف و االشتغال على الجمل االسمية  شك 

 .مقارنة بالمقطع السابق الذي لعب فيه الفعل المضارع فعال تصعيديا غير مسبوق 

قاسم ثر تجريبا في قصيدة النثر العربية " ( يضعنا الشاعر األكمفتولة األحالمفي قصيدته )
ات بين النصوص حتى لكأنَّ الحدود  -في نظري -"حّداد ، ويدخلنا متاهة التماس  على المحك 

تذوب بين قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر مستنفرا في ذلك أدواته الشعرية، ومشتغال على 
 تجربته الشعرية الباذخة عمقًا و ثراء:

 مفتولة األحالم"
 جنية وال تعشق الماء ال

 لهاتأتي من حيث ال نتوقع 
 ولها نخل وخيول وزعفران

 مربوطة بالتذكر الصاعق:
 هل أنت واحدة  أم كثير ؟-

 وال تأبه كأن ال أسئلة تستعصي
 لها والشعر أجنحة وأفق وحنين

 أسرارهاولها الزينة و 
 والمرايا مرصودة للقوانين والقيد

 وال تأبه كأن ال حدود تستعصي
 أحالمهاقذف حبل ت

 256وتظلُّ مربوطًة في عروة الريح..."
***   *** 

                                                           
 10ص:م،1985،بيروت، لبنان، 1طظبية خميس،قصائد حب، المؤسسة العربية للدراسات و النّشر،:255
256 :                                                                                                     .html10755https://www.aldiwan.net/poem  
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إن  المتلق ي يجد نفسه أمام نص  قابل لكل  التوصيفات، فهو قصيدة تفعيلة/ نثر، وكيفما كانت 
ويحضر اإلدهاش  الشعر/النثر، القراءة فإن ها ُتشبع نهم القارئ بكل  مستوياته، ويغيب عنه 

عة، والوقفات الفتة، و الت صعيد مشهود فالشاعر عازف  ساحر في متنو  بديال عنه، فالقافية 
هذا المقطع وفي مختلف نصوصه، ومن ثم ة يمكن التأكيد على فعالية اإليقاع الداخلي 

عرية بعيدا عن "مسنونات"  الوزن التي يمكن أن تذوب أمام نصوص وارتباطه بالتجربة الش ِّ
    بهذا الشكل.

المحافظة على نسق القصيدة الكالسيكية  "جوهرة القويضي"يتية الكو  من جهة أخرى، تحاول
ى شكل قصيدة التفعيلة الكالسيكية في اعتمادها شجن وعتبنصها )أساسا في  ( حيث تتقص 

 القافية السطرية كمرتكز إيقاعي أساسي رغم بعض االستثناءات:

..ال                              غربة معك..                                       "شجن  وعتب 
                                                                                      الوطنْ فأنت 

لم يكْن                                                               الرفض فيك و كأن  شيئا 
                                                              امتهنْ الغضُب  في عينيك كالمعتاد 

                                                        وشجنْ تمزقني وبداخلك حبٌّ 
                                                              سأترك المكان حين تأتي،، 

                                             نْ ن فبكل  ما خطُب تقاطيع  وجهَك تعاتبني 
                                          أحرقُت شواطئي و أمانيَّ حتى تأم التي عدَن ..

 257بال أمْل..."

***   *** 

ابقين و أية مقاطع أخرى من شعر  من حيث الشكل ال يمكن التفريق بين المقطعين الس 
فية" و "جناس" و "تضاد" لم يخرجهما من دائرة القصيدة النثرية رغم التفعيلة، فوجود "قا

" و" ظبية خميس" مقطع، و شدة توتره،  فالشاعرتان إحساس المتلقي بقوة حراك هذا ال
" اشتغلتا على التقفية و تكرار بعض الحروف الصواتية كالنون والكاف جوهرة القويضي

                                                           
257           :                                                                       8681https://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id= 
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يقي للن ص، والمحدثة قرقعة واضحة، كلها تفرض القريبة المخارج  المؤثرة في النسق الموس
"ال يتعّلق بشكل قصيدة النثر فحسب "ريتًما" يجعل التوتر ظاهرة قائمة بامتياز، وهذا اإليقاع

بعض عالماته في النصوص الموزونة ذاتها وخاصة في شعر التفعيلة،  بل يمكن أن نجد
كيب والصورة ال يمكن أن تعّدمن فإّن إيقاعات الحروف والالزمة والجملة والتر  وبالتالي

 258خصائص قصيدة النثر دون سائر األشكال الشعرية األخرى.."

 -في بداياته–رغم تأثره تجاوز النمطي السائد إلى المختلف يحاول الشكل الشعري  كما أن  
" لينهي سلطة الشكل اإليقاع" إلى "الوزن تجاوز "بالنسق الكالسيكي لقصيدة التفعيلة ، و 

لجاهز و الموروث ، و يولد الشكل مع القصيدة، فيصبح لكل قصيدة شكلها الذي الخارجي ا
، لها هيكل وتنظيم وتمثل وحدة عضوية قائمة نتجسد إيقاعيا في 259تختص به دون غيرها

المقاطع الصوتية والتكرارات المختلفة، وهي بذلك  عالم كامل منتظم، جميع أجزائه متماسكة، 
مهما كانت شعرية تدخل في رواية أو صفحات أخرى قصيدة  فال يمكن أن تسمى صفحة نثر

الخاضع للرؤيا  والتجربة الشعرية للشاعر هو المحدد ، وبمعنى  اإليقاع"ألن عنصر " 260نثر
يقوم على إيقاع الفقرة أو السطر ألنه يستند بقوة إلى الفصل والوصل . فقد "آخر فإنه

م على طول التفعيالت وحدودها ،وعلى كانت مبادئ الفصل والوصل في الشعر الخليلي تقو 
 261".ونهاية البيت . الشطر ثم على السطر ، والشطر والسطر محددان بالقافية

بكل ما تحمله كلماة بالغاة   بالغة اإليقاع تؤسس جماليتها على "" أنَّهرا الطيب هلوويرى  "
ع، بماا يادل من دالالت على الخصوصي والمتغير،وبمحاولتهاا لعاب دور الباديل لنحاوِّ اإليقاا

قاانوني، تخلااق بالغااة اإليقاااع جماليتهااا الخاصااة بهااا، القائمااة علااى  علياه ماان ثبااات وبعااد
 المنسجم مع إيقاع الحياة كلها والمتوطد مع اللغة الشعرية، في محاولاة خلاق إيقاع الروح

 262"قصيدة نثر قائمة على اإلمتاع واالنفعالية والتميز

ضررت إنَّ هررذه القصرريدة كانررت تحرروال مفصررل    يا فرري حركيررة الشررعر العربرري المعاصررر حيررث قوَّ
آخر مراسم الشفوية فيه، أي الوزن والقافية، بتجريب أدوات مختلفة سعيا للبحرث عرن مصرادر 

                                                           
،  1العربيّة من خالل كتاب:"لن" ألنسي الحاج ، دار أسبيس للنشر والتوزيع ، ط قيس مرابط، أزهار القانون ، قراءة في قصيدة النثر :258

                                                                           108م، ص:2008تونس، 
 111م، ص:1975، بيروت، 2أدونيس، مقدمة الشعر العربي، دار العودة، ط:259
 97م، ص:1988، بغداد، 1ة وحداثة النمط، دار الشؤون الثقافية العامة،طسامي مهدي، أفق الحداث:260
 221م، ص:1981، بيروت 2كمال أبو ديب، في البنية اإليقاعية للشعر العربي، دار العلم للماليين، ط:261
 م ، ظهر الغالف2010، وجدة ،المغرب، 1الطيب هلو، بالغة اإليقاع في قصيدة النثر، مطبعة األنوار، ط:262
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مثلاات فااي عمقهااا وفااي عديااد ماان أصااواتها الجااادة قطيعااة معرفيااة "كمررا أنهرا263شرعرية جديرردة
ميتافيزيقااا  منقااادة إلااى مسااتوى اللغااة واإليقاااع، بينمااا ظلاات بنيااة المجتمااع العربااي علااى

للوزن والقافية، وكأن هاذه  محافظة على العقل الثابت ولغة النظام والحسابات وإيقاع األذن
رفضت االنصاياع والمهادناة والتكارار. رفضات  التجربة الشعرية الجديدة دخيلة بالفعل، ألنها

ة التاي عاشات مساتوعبة كال التجاارب الشاعرية العربيا مكاان، أو أن يارتبط اإليقااع بتوقيات
والقافيااة وعباارت بصاادق وعفويااة عنااه، تجربااة تحتاارم الماضااي وال  إيقاااع عصاارها بااالوزن 

تنساااق إليه،رافضااة الثبااات )المقاادس(، منتميااة بيساار إلااى إيقاااع الغمااوض حسااب ضاارورة 
 264"والحياة.  التحول
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  الخليجية: اإليقاعية لقصيدة النثر تمّثالتال.2

لى أنَّ هناك تعابرا إيقاعيا داخليا ال يختلف كثيرا في قصيدة "التفعيلة" عنره ع البد  من  التأكيد
 265"يقاعية للشعر العربي فاي عموماهعن الروح اإلتبتعد كثيرا  ال" فهري"النثر" ، في قصيدة 
ُمااراوغ وزئبقااي ماان الصااعب القاابض  اإليقاااع الااداخلي أن  " "، يرررى نجيااب العااوفي وإْن كرران "

و اإلشرارة إلرى هرذه المحرددات لريس  266"فه توصيفا موضاوعيا دقيقاا علْيه، وتحديده وتوصي
مرررن بررراب التفرقرررة برررين الشررركلين النثرررري و التفعيلررري، وإنمرررا لمقتضررريات الموضررروع، خاصرررة وأن 
هنررراك اختالفرررات عديررردة فررري تنررراول  فهرررم البنيرررة اإليقاعيرررة لهرررذا الشررركل الشرررعري، حيرررث يتمثلررره 

ويعتبرررره  ،267العالقرررات حركرررة النمرررو ونسررريج و حركرررة مكونرررات الرررنصبعرررض النقررراد تكثيفرررا  ل
الشعورية الواحادة، فتكاون القصايدة النثرياة مجوعاة دفقاات شاعورية  "آخرون تجسيدا للدفقرة
 268"يسكبها الخيال الفني

عاان إيقاااع القصاايدة "هررذا االخررتالف فرري الرررؤى يجعررل النقررد العربرري  مطالبررا بالبحررث  إنَّ    
الررذي يمثررل وضررعيًة متعاليررة  269"باال إيقاااع وكفااى النثريااة الااذي لاايس بالخااارجي أو الااداخلي

كاال مااا يمكاان ماان شااكلية موساايقية خارجيااة، وتقااوم علااى  "تسررمو فرروق كررل تحديررد  وتلغرري 
موسيقى داخلية تنبع من الحدس بالتجربة الشعرية، تجربة أحالت التفجيار محال التسلسال، 

علااى صااورة موساايقية والرؤيااا محاال التفسااير، و يفياادنا هااذا الكااالم أن قصاايدة النثاار تعتمااد 
 .270"نفسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتجربة الشعرية 

اإليقااااع "علرررى رفرررض ارتبررراط -"فااارج العربااايكمرررا يرررذهب إليررره "-لقرررد بنرررى هرررذا االتجررراه فلسرررفته 
 مستوعبا كل التجارب الشعرية العربية التي عاشت إيقاع عصرها بالوزن  بتوقيت أو مكان،

تجربة تحتارم الماضاي وال تنسااق إلياه، رافضاة الثباات  والقافية وعبر بصدق وعفوية عنه..
فرري  271.."والحياااة )المقاادس(، منتميااة بيساار إلااى إيقاااع الغمااوض حسااب ضاارورة التحااول
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" بكرل تجلياتره اإليقااع الاداخلي" و توظيرف "ارجياإليقاع الخاإحالة إلى التخلص النهائي مرن "
قياسرا ميتشاونيك" عنرد " دال جروهري  اكتشاف خباياه التي تتكفل قصيدة النثر بتشركيلها ألنره و

باإليقرراع الخررارجي الررذي ال ُيعتبررر ضررروريا فرري هررذه الحالررة مادامررت هنرراك دوال إيقاعيررة أخرررى 
للقصيدة كرالتكرار الصروتي، والتروازي بكرل أنماطره، والتجرانس  تساهم في إثراء اإليقاع الداخلي

غيرر أن رُه مرع هرذا الميرل إلرى ، قي، والتشركيل الهندسري لفضراء الرنصوالترديرد الموسري اإليقراعي
" الررذي يبقررى محررددا معياريررا يلررج مررن اإليقاااعالغمرروض والتحرررر ال ينبغرري القفررز علررى عنصررر "

فاي " خالله الناقد عوالم هذا النَّص و يتكشف مفاتيحه و أيقوناته، حيرث يسرعف هرذا العنصرر 
يحادد الارابط الادقيق تحليل النص الشعري، تحليال علميا يقارب مكوناتاه الظااهرة والخفياة، و 

بين هذه المكونات، التي كانت متناافرة قبال ولوجهاا عاالم الانص، ومنحهاا "اإليقااع" تشااكال 
أكثاار ماان أْن يكااون قياساايا... تناااغم حركااي ..تناااغم داخلااي حركي "وْفررق،272"وانسااجاما..

هررو  "النثاار"فرري قصرريدة "اإليقاااع"وعليرره فررإنَّ ، 273اخلي،هااو جااوهر الموساايقى فااي الشااعر "د
محصاالة للعالقااات الداخليااة فااي القصاايدة ومااا ينااتج عنهااا ماان قساام فنيااة وجماليااة "ابررة بمث

مرتبطة بالنشاط النفسي للشاعر ، هذا النشاط الاذي ال يبارز صاوت الكلماات باْل ماا تحملاه 
 274"من معنى وشعور..

 " محددات ثالث أساسية لقصيدة النثر، تتمثل في :الطيب هلوو يضع "

 اإليقاع اللغوي.. 

وتي.اإل.  يقاع الصَّ

 اإليقاع الداللي.. 

 :اإليقاع اللغوي في قصيدة النثر-أ/

النطالقه من خصائص صوتية و تركيبية  "يعتبر من أبرز محددات إيقاع قصيدة النثر    

                                                           
 383ص: م،س،الشعر العربي الحديث في لبنان، :272
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، فالمفردة سواء كانت اسما أو 275"عبر الثنائية التالية :إيقاع المفردة، وإيقاع التركيب..
قدرة إيقاعية ذات  "عيا له داللته و أثره في المتن، لما لها منفعال أو حرفا تشكل حسا إيقا

ة الحروف و ثائية تأثير خاص في نفسية المتلقي،وذات إيقاع داللي ورمزي تحققه رمزي
فتكرار الحروف ،  276"وتناوبهما داخل الفعل واالسم على حد سواء.. ،الحركة والسكون 

يعبر جسرين  "من جهة، و 277"نسه األذن..يخلق نمطا من الجمال تألفه العين و تأ "مثال 
أساسين، جسر المخارج وجسر الصفات، وهذان العنصران أبرز ما يمكن أن نبحث من 

فالمخارج تتعلق بطبيعة الحروف من ، من جهة أخرى 278" خالله اإليقاع الداخلي للحرف..
الجهر  حيث مخارجها كاألسناني و اللثوي، و الشفوي ...فأما الصفات فتتعلق بالهمس و

والرقة و التفخيم، و طغيان صفة ما يمثل شكال إيقاعيا يمكن الوقوف عليه واستجالء 
" ، فيحمل أبعادا إيقاعية ال محدودة لطبائعه المتعددة و تنوعه االسموأما " خلفياته و حركاته.

أسماء ذات طبيعة  "من صفات ومصادر ونعوت و ظروف، وإضافات.. فهو يتوزع إلى
ذات طبيعة غير محددة ، وهو ما جعل لالسم شعرية محققة إليقاع  محددة و أسماء

 .279"داخلي بين مبدأْي التشاكل والتباين األساسيين. 

التي هي -" الذي يوحي بالحركة التصريف" يمتلك صف أساسية وهي "الفعلوبالمقابل، فإن "
نستطيع  وضع وإذا كنا ال  "و التناسل المفضي إلى ممكنات ال حصر لها،  -صميم اإليقاع

قوانين ثابتة لألسماء لكثرتها، فإن األفعال يمكن فيها ضبط ذلك من خالل الثنائيات "الزم/ 
متعد، ثالثي/غير ثالثي، مجرد/ مزيد، تام/ناقص." ثم أيضا عبر  اتصالها 

مما يعني أنَّ طبيرعة الحركة تتعلق بصيغ هذه األفعال فالحركة في صيغة  ،280"بالضمائر..
رعة لتوالي الحركات، أما صيغة "أفعُل" المضارعة فتتوجه نحو السرعة بعد " تتمفَعلَ " يز بالسُّ

على أفقيَّةِّ خط  " التي تفيد االستقبال مثال؛ فإنه  يحافظالسينالسكون ، وإذا اتصلت به "
إضافة إلى التركيب الذي ُيعتبر عنصرا إيقاعيا لغويا  يقوم على ما حركته و توسطها، 
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ن ترددات إيقاعية بحكم العالقة القائمة بين المسند والمسند إليه، فالفعل تحدثه المفردة م
مرتبط بفاعل و مفعول و ظرف...كما أن يتطلب خبرا أو تابعا من التوابع اللغوية على 

 كالنعوت والحال... 

إنَّ المقصود بالتركيب هنا هو الجملة الفعلية واالسمية وشبه الجملة، وتكرار نوع من هذه    
نواع الثالثة يشكل ملمحا إيقاعيا يميز النص يستدعي رصده ، والوقوف عند تشكالته  وما األ

يحقق إيقاعه بإنتاج وشائج إيقاعية بين "يدخل في ذلك من تقديم و تأخير و تأكيد، فهو
 مكوناته صوتيا ودالليا ،إما عن طريق تكاملها أو تماثلها.

في إيقاع التركيب بإبراز هذه العالئق، بعد النظر  ولعلَّ ذلك لن يتمَّ إال بعد البعد الحركي
إلى جمالية كل مكون على حدة  ونعني بذلك النظر إلى طبيعة األصوات المكونة للكلمة 

عنصرا أساسا يساهم –إلى جانب الفعاليات الصوتية والداللية  -وإبراز دور النبر باعتباره 
 . 281".في ترسيخ اإليقاع، و إبراز مقاصده

حقا ومستمرا حراكا إيقاعيا متال "خلود المعال"اإلماراتية تنحُت  (جدوى.. ال)في نصها
لت توترا غير مسبوق هزهز بضمير المتكلم أفعال بتوظيفها جملة  أعطت صدى الفتا ، وسج 

المتن و فرض نسقا استباقيا يجعل من الفعل محركا إجرائيا لتجل ي الن ص ، فتتعدد الرؤى ، 
عيدا عن "ينبغيات القاعدة العروضية، فتكرار األفعال إيقاع متصاوت وُتستنفُر المكنونات ب

   في حد ذاته وإن كان ال يبدو كذلك في الوهلة األولى:

 الوجود لأشك ِّ بقلبي "
 ..مسارات الغيم أرسم

 مصابها أعرفلتتحول بين كفي أنهارا 
 من البحر أدنو
.... 

 ها أنا
 عيني أغمض

                                                           
 42-41ص: ،م،س،بين البنية الداللية والبنية اإليقاعية القصيدة العربية الحديثة:281
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 حلما أرسم
 بالدا أختار
 وه الذين تخلو ا عن الحياة بعزيمةوج أتذكر
 صاعدين أراهم

 نحو قمم ال نعرفها
 282..."ليست لسواهم

***   *** 

فعال مضارعا كلها دالة على االستمرار ، ما  11 فقد وظفت الشاعرة في المقطع الماضي
يعني أن  االشتغال على توظيف األفعال  من صميم  اإليقاع ومن عالمات تطور و نضج  

عرية، إذ تبرز القدرة على المناورة و التحليق و التنويع وهو ما ال يتأتى لكثير من التجربة ال ش ِّ
 الشعراء. 

ه الر ائع  ) " عاليا من خالل سيف الرحبي..( ، يغر د العماني "أسّرح الّنظرومما جاء في نص 
بشكل مكث ف ودقيق ، أحدث بصمًة موسيقية توليفة قائمة على توليد األفعال وتنويعها 

اعد أداؤها بتوالي األفعال بصرف الن ظر عن أزمنتها، فالث ابُت في هذا المتن هو الحراك  يص 
فق و االستمرار:  والمراوحة و الد 

 من صباحات ُمحاصرة  تتقافز"مدن 
 ل متسكعين وغرقى تحم

 مقاهي  تحمل
 فيها ذات يوم  جلسربما 

  .عشاق ومقاتلون في حروب عبثي ة
 م في النو  زاروكالبارحة 
 المسافة كاملة بين السور العظيم وصحراء الجزيرة  افترسوا

 طويال  غبتإنك  قالوا

                                                           
  51ص:م،  2011، اإلمارات العربية المتحدة،  1دار الّصدى،ط خلود المعال، دون أن أرتوي،: 282
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 عن خوفهم من الرمال والجبال  تحدثوا
 بهستيريا  يشربون ويضحكون  أخذوا
 الصباح على رأسك  انفجرحتى 

  .على خوار المكي فات استيقظَت و 
 من كل جهات األرض  يأتون هكذا دأبهم  

 يارات مال حو أفالك وانه
 هدوئي كل يوم  يقتحمون 

 الرعاة من البلدات المجاورة  يقتحمكما 
 طالبين تواقيع على أراٍض 
 غير موجودة في الخارطة 

  فيرحلون قهوة وتمرًا  أسقيهم
 آخذين معهم هدوئي 

 بقدومه  ما زلت أحلموبقايا صباح 
 لي أخبارًا من ربوع المغرب  يحملربما 

 من بغداد والقاهرة 
 283ت.."من بيرو 

 ***   ***   

مضارعا داال على الحراك المستمر  مم ا  فعال 12من بينها  فعال 22لقد وظ ف الشاعر 
فرض نسقا إيقاعيا عاليا يتكاثف و يتصاوت بشكل غير مسبوق خرج بنا من دائرة الخليل 
إلى دائرة أكثر رحابة منحت الشاعر ممكنات إيقاعية جديدة تحتفي بالتحريك وتجعل من 

لة.  فعل  المناورة و المراوحة واالستمرار لعبتها الموسيقية المفض 

" على هذه التقنية في "تقويض" سلطة "التفعيلة" باالنبثاق من سميرة عبيدتشتغل القطرية "
اخل وتحريك الكمون الموسيقي من خالل استفزاز كمٍ  هائل من األفعال:  الد 

                                                           
=shqas&qid=6649http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat  سيف الّرحبي، أسّرح النظر:     :  283

             

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=6649
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                                                                        جسد الرحيل"
                                                             بي إلى أشواق تعبة يمضي
                                                                  صالبة األظافر تخر ب

                                                                            من ولهي تبقىما  تتلو
                                                                     حزني يشربال دمع 
                                                               رقصتي األخيرة يسمعال نداء 

                                                                             على لج المفازات
                                                                          ظهر المحال أطوي 
                                                            الحلم من شدة شموخ نخلة تقوس

                                                        الضيقة للفرحفي الشوارع  تتوهجالروح 
                                                                            من وحدتي أحزاني لهيبها المتبقي تستحيل

                                                 الناجون من الحرب يسمعهخرسي كي  أعزف
                                                   صمتي تحرق وفي قفصي الصدري كبوة ثلج 

                                                               على آلة البيانو المهجورة
 284"..عناكب الظالم تجتاحهاالتي 

***   *** 

د فعال 14ل في عملية استقطاب مكث فة "رك زت الشاعرة حركية نصها على األفعا " ما يؤك 
د األصواُت   أهم ية هذا الجانب في تفعيل و إثراء إيقاعية القصيدة الن ثرية بامتياز، حيُث تتعد 
وُتتبادل األدوار وكأنا أمام أوركسترا عناصرها أفعال يؤد ي فيها كل  فعل دوره الموسيقي 

.المنوط به ضمن مجموعة متكاتفة قائمة ع  لى احترام الصوت العام / الواحد للقصيدة ككل 

م اإلماراتي " ه ذي الثالثة أبعاد )ناصر جبرانويقد  ( ماذا لو تركوا الخيل تمضي؟!" في نص 
دة للنسق اإليقاعي ، فلم يكتف الشاعر بعملية  متوالية صوتية بطلها جملة من األفعال المعض 

                                                           
 

 م:16/01/2015بتاريخ: :284
/http://m.aljarida.com/articles/1462456126708104600 

http://m.aljarida.com/articles/1462456126708104600/
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بصيغ و أزمنة  عل حي زُه الذي يتحر ُك/ يتفاعل فيه"التجميع" و "التكثيف"، وإن ما اختار لكل  ف
 بكثير من اإلدهاش: مختلفة 

جفاف الر يق                                                                            بلعتُ "
صدري                                                       تسكنالصفحات أفاعي  أحسستو 

حلقي،                                                                        تشطر وجباال
فة السفلى والعليا                                                           فتبع د ما بين الش 

  بشيء كالغثيان                                                              شعرتو 
في أحشائي..                                                                   يكبر

                                                                                  يتفجر
          كالسيل الخارق                                                                    يطفر

ل الممتد                                                                         ال يثنيه الس 
                                                                             تقيأت ..بعسر تجشأت
                                 كالبحر                                          يمرق شالال 

سحب الزيف..                                                                           لن تهزمه
                                                                                        لن تقهره

                                                                               ال يرتدماض كي 
شفتي بأناه                                                                                 تلمست
                                                                             أسعدنيآه ما 

نق                                                       كأن يتر جميل  للمرء لحظات قبل الش 
فيها                                                                            يتنفس

مضمون وصيته                                                                   يختم
 285فيها خلجات النفس.." دمينابعبارات 

 ***   *** 

                                                           
 م:27/10/2011، الثقافي ناصر جبران، بحر الصورة و لغتها جريدة االتحاد، الملحق  : 285

                                                                      https://www.alittihad.ae/article/40113/2011                                      
                     

https://www.alittihad.ae/article/40113/2011
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الدفقة الشعرية فلم يكن مسار  /تتفاوت أداءاتها وفقا للحالة فعال 21لقد رصد الشاعر 
ه بفعلين ماضيين  ره المتلق ي للوهلة األولى حين استهل  نص  القصيدة خط يا كما قد يتصوَّ

األفعال المضارعة على يتَّسمان بصفة الهدوء؛ وإن ما بدأت يعرف منحى تصاعديا بدخول 
فترات وفي مواضع بينها كأن ما تحدُث "الديكليك" اإليقاعي في كل  مرة  فيتقاطع الصعود 

 الموسيقى الداخلية للن ص.بالهبوط في سجال هو من صميم 

 :اإليقاع الصوتي -ب/

التشاكل على اعتبار أن اع على عناصر التوازي والتكرار و يقوم هذا المستوى من اإليق
" القافيةمن "  -في بعض األحيان -" من ُمهَمالت قصيدة النَّثر، و إن لم تتخلَّصوزن ال"

يعدُّ هذا النمط اإليقاعي أكثر أنماط " كعنصر أساسي من عناصر  اإليقاع الخارجي ،  لذلك
اإليقاع بساطة ومباشرة، إذ ينهض على مجموع القيم الصوتية التي تولدها المفردات، 

لك في القصائد التي تكثر فيها التقفيات وتتكرر األصوات ذات التردد وغالبا ما يتحقق ذ
العالي لينصرف الذهن إلى صوتية القصيدة أكثر مما يحاول بلوغ قيمتها الشعرية 

 286"..األخرى 

في المقطع  -كما سبقت اإلشارة إليه-""االختالف" أو التماثلهو شكل إذن من أشكال "
ء كان صرفيا أو نحويا، أو دالليا، وتكرار هذه المكونات، الشعري، أو في النَّص إجماال سوا

تتعانق هذه  "يعطي القصيدة قوَّة تعبيرية و إيقاعية تحق ُِّق الدهشة و الفجاءة ، و التأثير إْذ 
عرية اإلضافية، أو تمكينه من قوَّة شعرية بديلة ،كما  المستويات إلعطاء النص قوته الشِّّ

 287"في قصيدة النَّثر

 التكرار:-

ويبرز بشكل جلي في قصيدة  -كما سبقت اإلشارة إليه -" على اإلطالقاإليقاعأبرز ظواهر "
استعاضة منها  به عن غياب اإليقاع الخارجي ، النثر التي اشتغلت عليه بقوة ونوَّعت فيه

يسبغ على القصيدة طابعا من النظام المتميز، يوحي بالتماثل الجمالي كخصوصية "فهو 

                                                           
 51ص: ،)م،س(،النثر بالغة اإليقاع في قصيدة : 286
 59نفسه، ص: :287
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"النَّص الشعري  جوهرية في كتابة يصعب " " بأشكال عديدةالتكرارو يظهر "، 288..
استقصاؤها في كل المتن الشعري لكثرة حضورها في قصيدة النَّثر..تعكس قوَّة حضوره 

"، اللفظيإال أنَّ أهمها " 289"مكونا إيقاعيا ودالليا قويا في هذا النَّوع من الشعر 
وعين األوليين سابقا، فإن النَّوع الثالث تكرار "، ولئن أشرنا إلى النَّ التجاوري "، و "الصوتيو"

 .لحروف كلمتين متجاورتين أو أكثر و هو أصل التسمية

" حضور هذا الشكل اإليقاعي في كثير من نصوصها على نحو بروين حبيبتوق ع البحرينية "
(، حيث يجاور الفعل نفسه، وكذلك االسم في مواضع عديدة كما نحن الثالثةما جاء في )

ح في قولها:هو   موض 

 هذا الحضور الباهظ،  لسُت أقرأ "
 لست أكتب

 أجلس في شغفي،
 وأنتظر..

 وترسُم، المرآة تنظرني
 وتكتب.. المرآة تقرأني

 لص حائر المرآة 
 بستاني بال باب

 ومسائي مرور خاطف.
............................ 

 أعطيت المرآة ظهري، 
 فقالت:

 في كهفأنت كهف، والحبيب مسافر نائم 
 تعال وفارقْ 

                                                           
 70م، ص:1990، مكناس، المغرب، 1محمد الكنوني، البنية اإليقاعية في شعر محمد الخمار الكنوني،منشورات السفير، ط : 288
 51ص:  ،)م،س(،بالغة اإليقاع في قصيدة النثر : 289
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                                                                                 الغربة نول، 
                                                                             نسيج،  والوقت
 حرير ما قالت امرأة لرجل مسافرالوقت 

 ساطع.. لكن الخاصرة.. ألم  
 في ملكوت الشوق 

 أدركت 
 أخيرًا ،

 أن جسدًا واحد ال يسع األرض كلها
 بهجتنا تموتُ 

 290.."في مرح الكأس
***   *** 

إن  التماثل الصوتي الذي أحدثه التكرار التجاوري ال يحتاج إلى توضيح ، فبمجر د تكرار لفظ 
جديدة مغايرة لداللة  دالالتيعطي "أو حرف أو بنية ما دون أن يفصل بينها هامش كبير؛ 

السمة و لعل  291.."اللفظ المفرد .. كما ينتج هذا التكرار إيقاعًا بارزًا في محل التكرار
أقرأ، " فعالعلى تنوعه، حيث نجد تكرار األ"التكرار"  اإليقاعية األبرز في هذا المقطع  هي

ي ز كالقاف ، وتكرار حروف بعينها في أكثر من موضع بشكل مم" أكتب، تكتب" و "تقرأني
بروين النَّص األولى وخصوصية "في لعبة النَّص العميقة/ لعبة كل ذلك يدخل  ..مثال

ها  يجعل" في الكتابة بتأن ق حبيب السمات " تكرارأحيانا بمفتوحا على التنوُّع و الفجاءة  نص 
ف إلى اقتناص ما  الشعرية و معاودتها في النص، بشكل تأنس إليه النَّفس التي تتلهَّ

 292..."اءه من دالالت مثيرةور 

بتكرار بنية ( وقت للحّب..ى الوتر نفسه في قصيدتها )" علحمدة خميسطنتها "وتعزف موا
"أي ها الرْ..." على إيقاع التجاور، والمناورة بين التصعيد و التنزيل في حركة مثيرة 

 لالستقطاب، مستفز ة ، مخلخلة للنسق الرتيب، وأكثر ديناميكية :  
                                                           

 96/97م، ص: 1،2012دار الصدى، دبي الثقافية، ط بروين حبيب، الفراشة،:  290
                                                       م:10/6/2013آمال يوسف، التماثل التكراري في الّنص الشعري عند مطلق الثبيتي، مجلة الجسرة:: 291

http://aljasra.org/archive/cms/?p=156 
عر العربي المعاصر، إفريقيا الشرق،ط : 292  159م ، ص: 2001،الدر البيضاء، المغرب ،1حسن الغرفي ، حركية اإليقاع في الّشِ
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 حب  أيها ال"

 السري في كيمياء الخليقة أيها اللهب
 وانتشلنا، أدر نخبك
 ..أيها الحب  

 قصيدة الكائنات الجميلةيا 
 شعاب األرض امألْ 

 انسرْب في األصابع والصدور واألجساد و
 لهبا حميما

 يستعر بالطمأنينة والجذل
 أيها الحبُّ 

 عتلي قمم األشجار الشوامخأ سوف 
 وأضرب على صدري 

 توق واالحتراقبقبضتين من ال
 293.."وأدعو المتعبين إلى مائدتك

***   *** 

" حالة استثنائية أحمد عيسى العسمتي "ا( لإلمار عيون كبيرة للوسواسكما يمثل نص  )
وعودها  جميعنثر وف ْت بكقصيدة  -لفظا و صوتا و تجاورا– التكرارات أنواعتستقطب 

 خصوصا في موسيقاها الداخلية موضوع دراستنا هذه:

  د الحذاء وبطانتهُ فس"
 يد الوسواس طويلة 

 في الصباح   الموتىتغمض عيون 
 آخر الشهر  الموتى
 على أسرتهم  الموتى

                                                           
 116/117م،ص:2003، عمان ،األردن، 1موسوعة أميرات الشعر العربي، دار أسامة للنشر و التوزيع،ط:  293
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 العاملون  الموتى
 في أعلى عمارة  الموتى
 الذين سالوا في الحسرة  الموتى

 وسحلهم الروتين 
 من قفص الروح 

 طارت الشمس 
 كنت منكوبًا 

 إيقاف الهوى على أطرافه حاولت
 وتداعى 

 حاولت منع هجرة البحر 
 إال أنه أسرع لليابسة 

 طمس السلوك في ضلوعي  حاولت
 إال أنه نما في بستان 

 درء الشبهات عن ثيابي  حاولت
 لكن مجنونًا أصدر صوتاً  في جيوبي 

 ضال أنا ووحيد 
 وآمل

 أن تنقلب الجغرافيا 
 وتصبح "شمل" مدينة 

 294........"ويذهب الناس إلى خزام

***   *** 

د في ألفاظ     إن  إلقاء مسح بصري  على القصيدة يجعلنا نلمح التكثيف التكراري الُمجس 
"الموتى/ حاولت...." إضافة إلى أصوات الحروف كحرف السين على سبيل المثال ال 

                                                           
294                                   :                                                           p=98&a=3181elchamal.com/ar/?-http://aswat 
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..وكل ها إضافات صوتية جعلت الن ص في حالة استنفار قصوى من جهة، ويمارس الحصر
ه.استفزاز المتلق ي من   جهة أخرى بدء من العنوان الرئيسي الذي وسَم به الشاعر نص 

 

 اإليقاع الداللي في قصيدة النثر:  -ج/

" التي تجسد في النَّص حراكا التباين" و"التشاكل" على ثنائية "اإليقاعيتأسس هذا الشكل من "
طبيعة الموقف تفاعليا متناميا وفق خطوط تتراوح بين الصعود والهبوط تبعا للحالة الشعرية و 

تعتمد دالليا على عناصر و موضوعات إما متوافقة ومنسجمة  "أو الموضوع، فقصيدة النثر
وإما متباينة متنافرة. وهذا ما يجعل داللة النَّص تتأرجح بين هذين المستويين أو بين 

 .295"خطين في مستوى واحد، ومن هنا يتولد اإليقاع الداللي للنَّص

خضر محمد " السعودي ، يوظف(الّصبي األسود..)ن قصيدة  في المقطع التالي م     
ن إيقاعه في كل  مرةاأللوان" حقل "الغامدي   :" كتقنية إيقاعية تحرك النَّص وتمو جه و تلو 

 "مرَّ زمن بعيد 
  األسودقبل أن نرى الصبي 

 يمر  من هنا 
 منذ أن مرَّ مبتسما 
 فأضاء في دواخلنا 

  األلوانأسئلة 
 296.."بالبياضاص الملتفين وبشاعة األشخ

***   *** 

جعل الشاعر من االشتغال على األلوان مرتكزه الحراكي في أكثر من نص  من نصوص لقد 
الديوان، وهذا الن ص عي نة  منه تبرز بوضوح تلك الحركة القائمة على التعالق بين مكونات 

دالالت لغوية ومعنوية  وإن كان لهذا التوظيف حقل األلوان، فقد وظ ف البياض و السواد.. 
                                                           

 71ص: ،)م،س(،بالغة اإليقاع في قصيدة النثر: 295
 46م، ص:2002، عّمان، األردن، 1محمد خضر الغامدي، مؤقّتا تحت غيمة،أزمنة للنشر و التوزيع، ط: 296
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"  ،ية إال  أن  أثرها اإليقاعي بارزو أخرى اجتماعية نفس " يتحقق اإليقاع الدالليوعليه فإنَّ
بتفاعل الدالالت و تقاطبها وتداخلها وتجل يها وانبعاثها وفق لعبة نصية قائمة على التماثل أو 

ب وعيا شعريا لدى شعراء يتطلَّ "كتوظيف حقل بعينه ،وهو ما -سبقت اإلشارة إليه -التنافر
قصيدة النَّثر يمكنهم من تحقيق هذه المعادلة القيِّمة بإعطاء اإليقاع الداللي مشروعية  

  297.."البديل للوزن 

 " قولها:سعدية مفرح..( عن الكويتية "ألوانومم ا جاء في نص  )

                          " ياليُل..                                                            
إضافية،                                                               ظلمةإْن كْنَت ترغُب  ب

هي ا اغمْس ريشَك فيَّ                                                                       
                                                  و يابحُر..                                    

                        يوما،                                            الفيروزية زرقُتكإْن بهتْت 
اشربني                                                                                        

نيا كل ك وأنتِّ يا أشجا                                                                   ُر الد 
                                                                             ارتشفي دمي 

                                                             أكثر اخضوضري و 
.......................                                                                         

                                                                               من ي ألوانكَ خْذ 
                                                                                             يا كوُن 

                                                                             ،واترْك لي ما يتبق ى
   298..."الشف افاترْك لي لوني  

***   *** 

                                                           
 317ص: ،م،س، االتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر: 297
298                      :7&r=&rc=87267er&doWhat=shqas&qid=3.php?name=Shhttp://www.adab.com/modules  
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إن  لعبة األلوان القائمة على تبادل األدوار و الحراك المستمر  شج رت الن ص، وأخرجته من 
وتي و الداللي في الوقت نفسه، استطاعت الشاعرة من خالله حالته ا لخطي ة إلى التنويع الص 

وتي في كل  مرة باالعتماد على الحقل الداللي المشار إليه.   تجديد الن فس الشعري و الص 

فوزية ( للبحرينية "في خلوة الذبيحةفي ختام هذه الجزئية، نقف عند مقطع من قصيدة )
 " حين تقول:الّسندي

                                                                       يالقسوة برتقالة األرض "...
                                                                     جث ة لم تعد هناك 

                                                             القبرفي قصعة  يجثوهناك ما 
                                                                               جنازةوال  جث ة ال

كل  ما هنالك                                                                                   
                                       نسيان يشبه الن اس                                 

لك                                                                       الموتدْع عبء 
م األخيرةو                                                                       نفضة الد 

   299مثل كاس الكالم األخير ..."

***   *** 

لعل  حقل "الموت" هو األبرز في هذا المقطع " الجثة/الجنازة/ القبر/ الموت/ نفضة الدم    
 / هذا الحقل ترت ب عنه وقع  حزينإال  أن   يرة"...وبصرف الن ظر عن الد اللةاألخ
..خصوصا و أن ه "أكثر التصاقا بشخصية الشاعر العربي المعاصر عما كان عليه قاتم

 .را ال يمكن تجاوزهبديال إيقاعيا مؤث -على قتامتها–ه األلفاظ ، وكانت هذ 300سابقوه.." 

وإجماال للقول، يمكن التأكيُد على أن  الن صوص النثرية بدأت تفرض وجودها كخيار شعري 
ة هنا وهناك، غير أن   جديد في هذه المنطقة من العالم العربي رغم ردود األفعال المضاد 

                                                           
 158/159،ص: 4معجم الباطين للشعراء العرب المعاصرين،مج :  299
  447م، ص:1999، سوريا ، 1وليد مشوح،الموت في الشعر العربي السوري المعاصر، مطبوعات اتحاد الكتاب العرب،ط: 300
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التجريب و التأثيث لخالف في هذا الشأن، وسعْت إلى كثيرا من التجارب الشعرية تجاوزت ا
 و الكشف بدال عن نقاش "ُمفر " ليس له نهاية.
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ُالفصلُالثالث:
ُمقاربةُإحصائيةُ/نتائجُ
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 : حيثيات المنجز باألرقام و التحاليل.1

 أوال:

 أّوال: التمثيل اإلجمالي:

 

 الكويت  السعودية   اإلمارات      البحرين سلطنة عمان  قطر 
محمد -1

 علي قطبة
مبارك بن -2

سيف آل 
 ثاني

حصة -3
 العوضي

سميرة -4
 عبيد

 

سعيدة بنت -1
 الخاطر

ناصر بن -2
 منصور

محمد ياسين-3  
هالل -4

 الحجري 
حسن -5

 المطروشي
بدرية البدري -6  
ناصر بن -7

 علي البالل
بدرية -8

 الوهيبي
حصة البادي-9  

عائشة -10
فيالسي  

صالح 11 
بن محمد 

  الفهدي
سيف  -12

قاسم حداد-1  
إبراهيم -2

 بوهندي
عبد الهادي -3

 المخوصر
عبد هللا -4

 خليفة
أحمد -5

 الستراوي 
أحمد -6

 العباس
علوي -7

 الهاشمي
بروين -8

 حبيب
حمدة -9

 خميس
قاسم  -10

 حداد

حبيب -1
 الصايغ

فاطمة -2
 المزروعي

حسن علي -3
 النّجار

علي -4
 الشعالي

هدى -5
 السعدي

كريم -6
 معتوق 

فواغي -7
 القاسمي

محمد -8
 العبودي

هاشم -9
 الموسوي 

أحمد -10
 أمين المديني 

علي أبو -11

منتهى -1
 أحمد القريش 

ي غاز -2
 القصيبي

أحمد -3
 الّلهيب

محمد -4
 الثبيتي

محمد رضا -5
 الشماسي

عدنان -6
 النحوي 

عدنان أبو -7
 العالء

علي أحمد -8
 صيقل

عيسى -9
 جرابا
عبد هللا -10

 الحقيل
علي بن -11

عبد العزيز -1
 سعود البابطين

سعاد -2
 الصباح

غيداء -3
 األيوبي

جاسم  -4
 الفهيد 

نشمي مهنا-5  
يعقوب -6

 الرشيد
عبد -7

-8المحسن   
أحمد 

طبائيالطب  
فهد -9

 الرديني
ماجد -10

 سيف
هاشم -11

 السبتي
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 القاسم الرحبي
شيخة -12

 المطيري 
إبراهيم  -13

 محمد إبراهيم
ظاعن -14

 شاهين
ظبية -15

 خميس
خلود -16

 المعال
ناصر -17

 جبران
أحمد  -18

 عيسى العسم.

 يحي البهكلي
عبد هللا -12

 الفيفي
يحي -13

 توفيق حسن
إبراهيم -14

 صعابي 
بشير -15

سالم 
 الصاعدي

ناجي بن -16
حرزداود ال  

فاطمة -17
 الجبيلي

محمد -18
 العلي

محمد -19
 الحربي

راشد عبد -20
 العزيز المبارك

ثريا -21
 العريض

حسين -22
 محمد سهيل

محمد -23
 خضر الغامدي

جّنة -12
 القريني

الجوهرة -13
 لقويضي

سعدية -14
 مفرح

 
 جدول بأسماء الشعراء الواردة أسماؤهم في الدراسة
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ر بوضوح الحراك الشعري  تمثل السعودية واإلمارات النسبة األكبر في  الدراسة ، وهو ما يفس 
و التنوع الذي يمي ز هذين القطرين  ومكانتهما في المنجز الشعري الخليجي  ت فيهماالالف

     بالخصوص و الشعر العربي عموما.

                                    

 
 

قطر
5%

سلطنة عمان
15%

البحرين
12%

اإلمارات 
22%

السعودية
29%

الكويت 
17%

طانالتمثيل النسبي المئوي للشعراء حسب األو

قطر
8%

سلطنة عمان
22%

البحرين
9%

اإلمارات
26%

السعودية
13%

الكويت 
22%

تمثيل الشواعر في الكتاب حسب كل دولة
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ضور األنثوي اإلماراتي الفت  من خالل الشكل البياني السابق، وهو ما يعكُس بوضوح  الح

، حيُث عرفْت االنفتاح الشعري الذي تعرفه اإلمارات  إضافة إلى سلطنة عمان و الكويت 
الحركة الشعرية النسوية الخليجية تحو ال غير مسبوق ، واشتغاال متزايدا على التجريب بفعل 

ر.  بروز قصيدة ال  نثر كشكل كتابي متحر 
 
 

 
 

 كتابواعر مقابل الشعراء في التمثيل بياني يوضح نسبة مشاركة الشَّ   
 

سوي في منطقة الخليج العربي ببروز يعكس الشكل السابق بوضوح الحراك الشعري الن ِّ 
وأخريات بدأن شق  طريقهن  في رحاب الشعر بثبات، ولعل  "عمان"،  شاعرات متألقات،

 األكثر حضورا . اإلمارات""و
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 تمثيل قصيدة النثر في الدراسة:: ثانيا
 
 قطر عمان السعودية الكويت البحرين اإلمارات

 ظبية خميس-
ناصر -

 الجبران
 خلود المعالّ -
أحمد علي -

 العسم

قاسم -
 حداد

فوزية -
 الّسندي

حمدة -
 خميس

بروين -
 حبيب

سعدية -
 مفرح

جوهرة -
 القويضي

 محمد-
خضر 

 ديالغام

سيف -
 الرحبي

سميرة -
 عبيد

 
 

 
 
 قارن تمثيل الشواعر بالنسبة للشعراء في قصيدة النثريبياني مخطط   
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شاعرات من  8في الشكل السابق تبرز بوضوح سيطرة العنصر النسوي على قصيدة النثر بر:
عري الجديد نسبيا  13أصل  يحق ِّق للمرأة  شاعرا مختارا في الدراسة، ولعل  هذا الشكل الش ِّ

ر من نفوذ القافية و البحث عن االنبثاق و التألق.  الخليجية رغبتها في التحر 
 

 
 

 قصيدة النثر حسب كل ُقطرح تمثيل الشعراء و الشواعر في مخط ط بياني يوض  
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 نتائج: .2
 
د، ي ما شتغل على وقفنا عليه من خالل هذه الدراسة يدعو إلى التبشير بحراك شعري متجد 

و يفضي إلى رسم خارطة شعرية جديدة  خصوصا في شق ه اإليقاعي، عيالتجريب و التنو 
بتعبير الدكتور حبيب –، وكناتج موضوعي ببروز الصوت الن ِّسوي كظاهرة لها دالالتها

من نواتج الحركية التعليمية و الثقافية الموج هة لخلق جيل من األنتلجنسيا يوازي  -بوهرور
الثقافية واإليديولوجية ماشاع سابقا في مجتمعات غربية وعربية أخرى في في خلفيته 

 .قرن الماضياألربعينيات و الخمسينيات من ال
 

عرية الخليجية المعاصرة      د مستويات /أنساق الخطاب الشعري في التجربة الش ِّ إن  تعد 
يواكبها ، ولعل  ي فتوحات كبرى مفضية بالضرورة إلى حراك نقد يشر ع الباب أمام تحوالت/

عري، فلم يشذ  هذا  /الثراء الموسيقي اإليقاعي هو الميزة األكثر تمثال في كل  هذا الز خم الش 
مسنونات" واالشتغال على االختالف المنجز عن القاعدة، ولكن ه حاول تكسير كثير من "ال

 التجريب السلس الذي يراعي الخصوصية الشعرية العربية بكل  مشموالتها. و 
 

يخفى على الدارسين تلك الرغبة لدى شعراء الخليج المعاصرين في التجاوز و التألق  وال    
عرية باالنفتاح على مختلف  و استغالل مختلف الممكنات المساعدة على تطوير تجاربهم الش ِّ

ته/التجارب و محاولة إعادة قطار الشعر العربي إلى  " شهودبعد ذلك التوجه "المجمهوره سك 
واية، فكان رهان المشروع الشعري على إعادة هذه الل حمة عامال محف زا على الممارسة نحو الر 

ائد إلى المختلف اتفاقا مع الروح الشعرية الباحثة دوما عن التمي ز  و التغيير و العبور من الس 
د،  و اإلبداع و التجديد  القلقة من الرتابة واالستنساخ و االنكفاء على الذ ات، فالشعر تمر 

د.   ثورة، وتجد 
 

إن  المنجز الشعري الخليجي الراهن، منجز  مشرف يمي زه ذلك التواصل الجيلي بين مختلف    
لتجاذبات أو نقاشات تحاول فرض نسق شعري بعينه  التجارب/األسماء الشعرية، فال وجود 
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باآلخر أو الت عصب له على غرار مناطق أخرى من العالم العربي، وإن ما نلمس ذلك االحتفاء 
مات التأل ق و االنفتاح.  واإلفادة منه في سياق مت صل يحمل الكثير من مقو 
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ُقائمةُالمصادرُوالمراجع:

                                                                                 :أّوال
 :هميةحسب األ المصادر و المراجع العربية والمترجمة

معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين، مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع  -
 م.2002الشعري، الطبعة الثانية، الكويت،

 م 2003عمان، ، األردن،1موسوعة أميرات الشعر العربي، دار أسامة للنشر و التوزيع، ط -

                         م2013، 1، طوأدباء اإلماراتكتاب  دما، اتحاالمزروعي فاطمة، خطب  -

 م2012،، اإلمارات العربية المتحدة1بروين حبيب، الفراشة، دار الصدى، دبي الثقافية، ط -

دى،ط -  م2011، اإلمارات العربية المتحدة،  1خلود المعال، دون أن أرتوي، دار الص 
،  1بناني الجنوبي، طمنشورات المجلس الل جبران، ماذا لو تركوا الخيل تمضي؟ ناصر -

 م 1986 ،لبنان
، عم ان، األردن، 1، طوالتوزيعللنشر  ةغيمة، أزمنمحمد خضر الغامدي، مؤق تا تحت  -

 م2002
،بيروت، لبنان، 1ط قصائد حب، المؤسسة العربية للدراسات و الن شر، ظبية خميس، -

 م1985
، عمان، األردن، 1ع، طسميرة عبيد، لحن بأصابع مبتورة، دار فضاءات للنشر و التوزي-

 م2015
ابن منظور، لسان العرب،إعداد وتصنيف: يوسف خياط و نديم مرغشلي، دار لسان  -

 م .1970العرب، دون تحديد للطبعة، بيروت ، لبنان، 
، تحقيق: محمد محي الدين عبد 1ابن رشيق، العمدة في صناعة  الشعر ونقده، ج -

 م1955، ، القاهرة2الحميد، المكتبة التجارية، ط
 ،ابن معصوم ،أنوار الربيع في أنواع البديع، تحقيق : شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان -
 م1969، النجف، 5،ج1ط
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، دار الرشيد 1، ط5كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وآخرون، ج الخليل بن أحمد، -
 م1982للنشر، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، 

، تونس، 1الشعر ورهان اللغة، دار محمد علي للنشر والتوزيع، طأحمد حيزم، فن   -
 م2001

، 2، ،  ج1أحمد مطلوب، معجم النقد العربي القديم، دار الشؤون الثقافية العامة، ط -
 م1989بغداد،

 م1979، بيروت،2أحمد علي سعيد/أدونيس، صدمة الحداثة، دار العودة، ط -
 م1975، بيروت، 2ر العربي، دار العودة، طأحمد علي سعيد/أدونيس ، مقدمة الشع -
أ.ريشاردز، مبادئ النقد األدبي،ترجمة: مصطفى بدوي، مراجعة: لويس عوض، وزارة  -

 م1961، القاهرة، 1الثقافة و اإلرشاد القومي، المؤسسة العامة للطباعة والنشر،  ط
 م1978، القاهرة، 5إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة األنجلو المصرية،ط -
، األردن، ن، عما1إبراهيم السامرائي، في لغة الشعر، دار الفكر للنشر والتوزيع، ط -

 م1973
، وجدة ،المغرب، 1الطيب هلو، بالغة اإليقاع في قصيدة النثر، مطبعة األنوار، ط -

 م2010
إليزابيت درو، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، ترجمة:محمد إبراهيم الشوش، منشورات منيمنة،  -
 م1961بيروت،لبنان، ،1ط
 م1986، بغداد، 1ترجمة : سامي سويدان ، دار الشؤون الثقافية، ط، تودوروف، نقد النقد -
، بيروت 2كمال أبو ديب، في البنية اإليقاعية للشعر العربي، دار العلم للماليين، ط -

 م1981
بغداد،  ،5صفاء خلوصي، فن التقطيع الشعري والقافية، منشورات مكتبة المثنى، ط -

 م1977
محمد الصفراني، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، المركز الثقافي العربي،  -
 م2008، الدار البيضاء، المغرب، 1ط
محمد الصالحي، شيخوخة الخليل ، بحثًا عن شكل قصيدة النثر العربية، منشورات اتحاد  -

 م2003، الرباط، المغرب، 1كتاب المغرب ، ط
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مسعدي، اإليقاع في السجع العربي ، محاولة تحليل وتحديد، مؤسسات عبد محمود ال -
 م1996، تونس، 1الكريم بن عبد هللا ، ط

، 1محمد الكنوني، البنية اإليقاعية في شعر محمد الخمار الكنوني،منشورات السفير، ط -
 م1990مكناس، المغرب، 

، القاهرة، 1لمعارف، طبناء األسلوب في شعر الحداثة، دار ا محمد عبد المطلب، -
 م1988

، تونس، 1محمد لطفي اليوسفي،المتاهات والتالشي  في النقد والشعر، دارسراس، ط -
 م1992

، تونس، 1محمد الخبو، مدخل إلى الشعر العربي الحديث، دار الجنوب للنشر، ط -
 م1995

لمركز أجزاء ا3الحركة،-محمد مفتاح، مفاهيم موسعة لنظرية شعرية اللغة،الموسيقى -
 م2010، الدار البيضاء،المغرب، 1الثقافي العربي، ط

، بيروت، 1المركز الثقافي العربي ، ط  -مقاربة نسقية  -محمد مفتاح، التلقي والتأويل  -
 م1994لبنان، 

، بغداد، 2منيف موسى، الشعر العربي الحديث في لبنان، دار الشؤون الثقافية العامة، ط -
 م1986

لملفوظ الشعري، جدلية  بين الدال والمدلول، قراءة في تراثنا النقدي مصطفى السعدني، ا -
 م1989، اإلسكندرية،1والبالغي ، منشأة المعارف، ط

مدحت سعيد الجيار، الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي ، الدار العربية للكتاب  -
 م1984،  ليبيا، 1والمؤسسة الوطنية للكتاب، ط

،  2شعر المعاصر في المغرب، دار التنوير للطباعة والنشر، طمحمد بنيس، ظاهرة ال -
 م1985بيروت، لبنان، 

محمد صابر عبيد، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية والبنية اإليقاعية، دار  -
 م 2016، عمان،األردن،1غيداء للنشر، ط

، طرابلس، 1ط القوافي، جروس برس،المرجع في علمي العروض و  محمد أحمد قاسم، -
 م2002لبنان، 
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وجوه النرجس مرايا الماء، دراسة في الخطاب الواصف في الشعر العربي   ،محمد الغز ِّي  -
 م2008،تونس، 1ط ،الحديث، مسكيلياني للنشر

المواقف والمخاطبات، تقديم:عبد القادر محمود، الهيئة المصرية  الجبار النفري، عبد محمد -
 م1985للطبعة،  العامة للكتاب، دون تحديد

محمد كنوني، اللغة الشعرية، دراسة في شعر حميد سعيد ، دار الشؤون الثقافية  -
 م1997، بغداد، 1العامة،ط

، 1محمد عبد هللا القاسيمي، التكرارات الصوتية في لغة الشعر،عالم الكتب الحديث، ط -
 م2009األردن، 

ة في اللغة واألدب، مكتبة مجدي وهبه و كامل المهندس، معجم المصطلحات العربي -
 م1984، بيروت،2لبنان، ط

ج، م ، جويو، مسائل فلسفة الفن المعاصرة، تحقيق: سامي الدروبي، دار الفكر العربي،  -
 م1948، القاهرة،1ط
 م1983، بيروت، 7نازك المالئكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للماليين، ط -
از، تحقيق:رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، عبدا لقاهر الجرجاني، دالئل اإلعج -

 م 1978دون تحديد للطبعة، 
رومان جاكوبسن، قضايا الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر،  -
 م1988، الدار البيضاء، المغرب،  1ط
 م1986، بغداد، 1رشيد العبيدي، معجم مصطلحات العروض والقوافي، ط -
ه ويليك و أوستن وارين، نظرية األدب، ترجمة: محي الدين صبحي، المجلس األعلى ريني -

 م1972لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية،الكويت، 
 القاهرة، ،1ط العقَّاد، مكتبة األنجلو المصرية، والجمال عندعبد الفتاح الديدي، النَّقد  -

 م1968
الفنية، الحداثة وتحليل النَّص،  والصورة الحداثوي الخطاب الشعري  عبد اإلله الصايغ، -

 م1999، بيروت /الدار البيضاء، لبنان/المغرب، 1المركز الثقافي العربي، ط
، 1علي يونس، نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط -

 م1993القاهرة،
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اإليقاع و المضمون واللغة، دار الكتب  علي عزيز صالح،  شعرية الن ص عند الجواهري، -
 م2011، بيروت، لبنان، 1العلمية،ط

عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر،قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ، دار  -
 م1981، بيروت، لبنان، 3العودة، ط

، 1علي مال حي، الجملة الشعرية في القصيد الجديد،السياب نموذجا، دار أبحاث، ط -
 م2007الجزائر،

علي يونس، النقد األدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد، الهيئة المصرية  -
 م1985، القاهرة، 1العامة للكتاب، ط

عبد الرحمان تبرماسين، البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر  -
 م2003، القاهرة،1ط و التوزيع،

 ،،األردن1مالية الخطاب الشعري عند بدوي الجبل، دار الخليج، طعصام شرتح، ج -
 م   2017

عصام شرتح ، موحيات الخطاب الشعري/دراسة في شعر يحيی السماوي، دار الينابيع ،   -
 م2011، دمشق، 1ط
،  1عبد الحميد جيدة، االتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، ط -

 م1980بيروت، 
عز  الدين المناصرة ، إشكاليات قصيدة النثر: نص  مفتوح عابر لألنواع، المؤسسة العربي ة  -

 م2002بيروت، لبنان،   1للدراسات والنشر، ط 
، الزرقاء 1عبد الفتاح صالح نافع، عضوية الموسيقى في النص الشعري مكتبة المنار، ط -

 م1985
قاعية للقصيدة العربية الحديثة،)قراءة في فاطمة محمد محمود عبد الوهاب،في البنية اإلي -

 م.2009، 1نصوص موريتانية(،وزارة الثقافة، الجزائرية،  ط
،  1جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد العمري ومحمد الولي، دار توبقال، ط -

 م1986الدار البيضاء، المغرب،  
عر العربي المع - ،الدر 1اصر، إفريقيا الشرق،طحسن الغرفي ، حركية اإليقاع في الش ِّ

 م 2001البيضاء، المغرب ،
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صالح السروي ، تحطيم الشكل ،خلق الشكل في الشعر العربي المعاصر،الهيئة العامة  -
 م1997، القاهرة،1لقصور الثقافة، ط

صالح أبو إصبع، الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة،المؤسسة العربية للدراسات  -
 م1979نان، لب، بيروت، 1والنشر،ط

، بغداد، 5صفاء خلوصي، فن التقطيع الشعري والقافية، منشورات مكتبة المثنى، ط -
 م1977

القاهرة،  سيد البحراوي ، العروض وإيقاع الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، -
 م   1993

ترجمة: زهير سوزان بيرنار ، جمالية قصيدة النثر،قصيدة النثر من بودلير الى أيامنا ،  -
 م1996،  القاهرة ، 2الثقافة، ط مغامس ، الهيئة العامة لقصور مجيد

، بغداد، 1سامي مهدي، أفق الحداثة وحداثة النمط، دار الشؤون الثقافية العامة،ط -
 م1988

سمير سحيمي، اإليقاع في شعر نزار قباني من خالل ديوان قصائد، عالم الكتب الحديث،  -
 م2009، 1األردن، ط

 م.1968، القاهرة ، 1شكري عياد، موسيقى الشعر العربي، دار المعرفة، ط -
، الدار البيضاء، المغرب، 1شربل داغر، الشعرية العربية الحديثة، دار توبقال ، ط -

 م1988
، 1هنري ميتشونيك، راهن الشعرية، ترجمة:عبد الرحيم حزل ، منشورات االختالف، ط -
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