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ملخص: 

الفل�صطيني  ال�صعر  يف  املتنوعة،  ال�صعرية  االأوزان  توظيف  تتبع  اإىل  البحث  يهدف 
املعا�رص، حتت باب جمامع االأنغام، وحماولة الك�صف عن قيمه النغمية الدالة، يف م�صمار 
التوظيف االإيقاعي، مبا يتنا�صب مع الدفقات ال�صعورية التي ت�صكل جمموعة الق�صائد، يف 
عينة الدرا�صة، التي تنوعت نغمات �صياغتها املو�صيقية. كما يهدف اإىل رفد امل�صهد النقدي 

العربي املعا�رص مبقاربة نقدية تنطلق من الن�صو�ص وت�صتجلي مالحمها املو�صيقية. 
اأ�صكال  وتتبع  الن�صو�ص،  بنية  يف  بالغو�ص  التحليلي،  الو�صفي  املنهج  طبِّق  كما 
التناغمات،  و�صل�صلة  االأنغام،  بني  الع�صوية  التوا�صجات  وبيان  املو�صيقية،  �صياغتها 

واالن�صجامات املختلفة، التي �صوغت االنتقال من نغم اإىل نغم عند ت�صكيل الق�صائد. 
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Abstract: 
The research aims to follow the use of variety in the poetic meters in the 

modern Palestinian poetry which comes under the melodies section varieties. 
It also tries to disclose the value of the tonal function in the area of rhythmic 
employment which suits the emotional streams that form the set of poems 
of the sample of the study. It also aims to supply the contemporary Arab 
critical scene with a critical study which clarifies the musical features in the 
poetic texts. The descriptive analytical approach has been applied by diving 
into the text structure, following its musical forms drafting and clarifying the 
harmony between melodies and the different harmonies which justify moving 
from one tune to another in the formation of the poems. 
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مقدمة: 
الع�رصين،  القرن  ومطلع  ع�رص  التا�صع  القرن  منذ  وتطورها  ال�صعر  حركة  منو  واكب 
لالنفتاح  نتيجة  املو�صيقي،  االإيقاع  تقانات  ا�صتخدام  يف  والتطوير  للتجديد  حماوالت 
تت�صاوق  امل�صاعر وتطورها، بتوظيف تقانات  الثقايف والتالقح املعريف، وتراكم نتاجات 
مع طبيعة التجارب ال�صعرية التي تبلورت وت�صعبت، وات�صحت بتعقيدات احلياة املعا�رصة، 

و�رصعة الوترية يف تطورها. 
وواكب امل�صهد ال�صعرّي الفل�صطيني املعا�رص حركة التطور، فانطلق العديد من ال�صعراء 
مع  يتنا�صب  مبا  ال�صكلي،  امل�صتوي  على  العربي  ال�صعري  امل�صهد  يف  ا�صتجد  ما  يجربون 

خ�صو�صية جتاربهم ال�صعرية. 
الوزن ب�صقيها:  ال�صوء بال�صرب والتحليل على عملية املزج بني عنا�رص  اإلقاء  حاولت 
البحور والتفعيالت، بو�صفها تقانة من تقانات التطور النغمي، التي اأفادوا منها ووظفوها 
يف نتاجهم ال�صعرّي، تطوراً �صكليًا ي�صهم يف جتلية مو�صوعات جتاربهم. ال�صتفراغ �صحناتهم 
امل�صتطاع،  قدر  متكاملة  لق�صائد  حتليلية  نقدية  مقاربة  تقدمي  يف  واجتهدت  العاطفية، 
واكتفيت يف بع�ص املواطن باالإ�صارة لبع�ص الق�صائد التي ورد فيها مزج بني التفعيالت، 

دون حتليل، مبا يتنا�صب مع طبيعة البحث. 
ال�صعر  ويف  واملعا�رص،  احلديث  العربي  ال�صعر  يف  البحور،  جمامع  مفهوم  فتتبعت 
الفل�صطيني املعا�رص، بو�صفه امتداداً حلركة ال�صعر العربي. وحللت بنيات العديد من الق�صائد، 
حتلياًل نغميًا �صوتيًا، وربطت بني مكوناتها النغمية، ودالالتها، وم�صوغات االنتقال من نغم 

اإىل نغم. 
لعدد  اخرتتها  التي  الق�صائد  توظيف  يف  التنويع  حاولت  وا�صحة  ال�صورة  ولتكون 
الدين املنا�رصة، وفدوى طوقان،  القا�صم، وعز  ال�صعراء وهم: حممود دروي�ص، و�صميح  من 
واأحمد دحبور، وحممد القي�صي، واإبراهيم ن�رص اهلل، وحممد حلمي الري�صة، اإ�صافة اإىل عدد 
من ال�صعراء هم:، و�صيم الكردي، وتوفيق احلاج، وبا�صم النربي�ص؛ للفت االنتباه اإىل حيوية 

امل�صهد ال�صعري الفل�صطيني املعا�رص. 
نقدية  بنتائج  للخروج  وحتليلها،  الظاهرة  على  ال�صوء  اإلقاء  التنوع  بهذا  حاولت 
�صادقة، دون متييز، فلم اأنت�رص لن�صو�ص الرواد، واأغفْل ن�صو�ص غريهم، بل كنت اأنطلق من 
بنية الن�صو�ص بغ�ص النظر عن �صهرة اأ�صماء قائليها، وبهذا التوجه تكت�صب الدرا�صة قيمة 

نقدية ت�صعها يف م�صمار النقد الذي ي�صفي على امل�صهد النقدي عمقا وجتديدا. 
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ولتحقيق الهدف املن�صود انطلقت من بنية الن�صو�ص، ال�صتكناه م�صامينها، ومنا�صبة 
اأ�صكال �صياغتها املو�صيقية،  النغمية املختلفة، فتتبعت  ت�صكيلها املو�صيقي، يف تنويعاته 
نغماتها،  اإيقاعات  تنوع  يف  اأ�صهمت  التي  الع�صوية،  توا�صجاتها  مكونات  على  للوقوف 
عند  نغم  اإىل  نغم  من  االنتقال  �صوغت  التي  املختلفة،  واالن�صجامات  التناغمات،  و�صل�صلة 

ت�صكيل الق�صائد املختلفة، مبا يتنا�صب مع جتاربهم ال�صعورية. 

جمامع األنغام يف الشعر العربي احلديث: 
يعني م�صطلح جمامع االأنغام اعتماد ال�صعراء على اأكرث من وزن عرو�صي، ل�صياغة 
ق�صائدهم، وهي ظاهرة بارزة لدى العديد من ال�صعراء الفل�صطينيني، اعتمدوا عليها يف نقل 

االأحا�صي�ص املختلفة وت�صوير امل�صهد الذي ي�صورونه. 
وهذه الظاهرة لي�صت وليدة امل�صهد ال�صعري الفل�صطيني؛ بل كانت موجودة يف العديد 
من ق�صائد ال�صعر العربي احلديث، كما يف اأ�صعار مدر�صة املهجر، وجماعة اأبولو، ومن مناذج 
ذلك اال�صتخدام يف ال�صعر املهجري، ق�صيدة املواكب جلربان خليل جربان )1( التي عاقب فيها 
بني اأبيات من بحر الب�صيط، واأبيات من جمزوء الرمل على امتداد الق�صيدة. مبا يتنا�صب مع 
»فكانت  والوجود.  لالإن�صان  التي يعرب عنها، ونظرته  وفل�صفته  للفكرة  امل�صاحبة  امل�صاعر 
وزنًا  يلتزم  مل  اإنه  اإذ  املقفى،  املوزون  ال�صعر  هيكلية  يف  وا�صحًا  جتديداً  املواكب  ق�صيدة 
عرب  الذي  املو�صوع  بح�صب  وتتقولب  تتغري،  االأوزان  كانت  واإمنا  واحدة،  قافية  اأو  واحداً، 

عنه« )2( 
الب�صيط، تخللها �صبعة ع�رص من  الق�صيدة ثمانية ع�رص مقطعًا من بحر  حيث ورد يف 
جمزوء الرمل، افتتحها باأربعة اأبيات من الب�صيط، واختتمها بثالثة اأبيات من بحر الب�صيط 

نف�صه. 
اأبو  اإيليا  مثل  ال�صعراء  بع�ص  عند  رواجا  البحور  مزج  يف  االجتاه  هذا  �صادف  »وقد 
�صوقي هذه  ا�صتخدم  كما  �صيبوب،  �صبكة، وخليل  اأبو  واإليا�ص  باكثري،  اأحمد  وعلى  ما�صي، 

الطريقة يف م�رصحياته واإن مل ي�صتخدمها يف ق�صائده« )3( 
كما يربز هذا االجتاه ب�صكل جلّي يف »ق�صيدة غلواء« )4( ، التي كتبها اإليا�ص اأبو �صبكة 
بني عامي 1926، و 1932 وهي ق�صيدة مطولة مزج فيها، بني نغم جمموعة من البحور، 
هي: الرجز، واخلفيف، واملتقارب، والوافر، والطويل، يف ت�صكيل مو�صيقّي متنوع، جمع بني 

االأ�صكال التامة، واملجزوءة وامل�صطورة، مبا يتنا�صب مع م�صتوى ال�صور التي يعرب عنها. 
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ومزج �صعراء اأبولو بني االأبحر املختلفة يف الق�صيدة الواحدة، كما فعل اأبو �صادي يف 
ق�صيدة الفنان، فقد اأتي باوزان اأبحر الطويل، واملتقارب، واملجتث، والب�صيط، وقد نظم خليل 

�صيبوب ق�صيدته )ال�رصاع( من اأوزان خمتلفة اأي�صا )5( 
االإغريقي،  هومريو�ص  اإلياذة  ترجم  عندما  البحور  ا�صتخدام  الب�صتاين  �صليمان  ع  ونوَّ
من  ع�رصة  1904م،  عام  القاهرة  يف  ن�رصت  التي  ترجمته  يف  وظف  فقد  �صعراً،  ونظمها 
بحور ال�صعر العربي، هي: الطويل، والب�صيط، والكامل، والرمل، وال�رصيع، واخلفيف، والوافر، 
واملتدارك، واملتقارب، والرجز. واعترب اأن كّل واحٍد من تلك البحور ينا�صب مقاما ومو�صوعا 
عليها  نظمت  التي  الع�رصة  االأبحر  هي  »تلك  يقول:  حيث  البحور،  من  غريه  عن  يختلف 
االإلياذة، فقد ترى الن�صيد كله بحراً واحداً وق�صيدة واحدة، وقد تتعدد فيه االأبحر والق�صائد 

على مقت�صى ما تراءى يل من �صياق الكالم« )6( 
للق�صائد عن  املو�صيقي  ال�صكل  بنية  املختلفة، يف  االأوزان  ا�صتخدام  التنويع يف  نتج 
وتلبية  واملعا�رص،  احلديث  العربي  ال�صعر  التي �صحبت حركة  والتطور  التجديد،  حماوالت 
لطبيعة التجارب ال�صعرية التي تقت�صي جتاوبا يف اإيقاعها مع متوجات احلالة ال�صعورية، 
التي حتتاج اإىل تدفق مو�صيقي موائم للحالة النف�صية، حيث اإّن “مو�صيقى الق�صيدة ال�صعرية 
من ثم مو�صيقى نف�صية يف الدرجة االأوىل ترتبط ارتباطا وثيقا بحركة النف�ص، ومتوجاتها 
وبحركة االنفعال وذبذبته” )7( . والتنوع يف توظيف االأنغام املختلفة يف الق�صيدة الواحدة، 

يعرب عن منو حركة الذات وم�صاعرها املتباينة يف كثري من االأحيان. 
ي�صفي  مبا  النغمية،  التحوالت  ا�صثمار  ال�صياق  هذا  يف  الفل�صطينيون،  ال�صعراء  حاول 
النغمية،  ت�صكيالتهم  ال�صعوري، فنوعوا يف  للموقف  وا�صتجابة  ثراًء وعمقًا  على ق�صائدهم 
مازجني بني التفعيالت ب�صكل تعاقبي تتابعي؛ ولكن لي�ص اإىل درجة املزج بني التفعيالت 
من  خليطا  املزج  فيكون  متنوع،  ن�صق  يف  ال�صطور  تتابع  م�صتوى  على  املتجان�صة،  غري 
التفعيالت يف كل �صطر من �صطور الق�صيدة، كاأن ياأتي ال�صاعر يف �صطرمن ال�صطور بتفعيلة 
)فعولن( مثال ثم يتبعها ب )فاعلن( ثم يعود يف ال�صطر الذي يليه اإىل )فعولن( ، اأو مفاعلنت، 

متفعلن فعولن، على النحو التايل مثال: فعولن فعولن 
فاعلن فاعلن 

فعولن م�صتفعلن
فاعلن مفعاُت

مفاعلنت متفاعلن مفاعلنت فعولن، اأو على الفر�صية التالية 
 )فعولن فاعلن فعولن( 

 )فاعلن فعولن فعولن فاعلن( ، اأو )فعولن فاعلن م�صتفعلن مفاعيلن مفعوالُت( 
 )مفاعيلن فعولن م�صتفعلن مفعاُت( 
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فذلك  االإح�صائية،  االحتماالت  قانون  وفق  اعتمادها  ميكن  تتابعية  فر�صية  اأي  اأو 
ال�صكل مل تر�صده الدرا�صة يف عينة البحث التي اعتمدتها؛ ولكنها ر�صدت تبادل النغم بني 
مقاطع ومقاطع، فقد كان بع�ص ال�صعراء ينتقلون يف بع�ص ق�صائدهم، من وزن اإىل وزن 
اآخر، بعد اكتمال الفقرات واملقطوعات من الوزن ال�صابق، اإىل وزن تاٍل، �صواء اأكان االنتقال 
وقد  العمودي،  ال�صعر  اإىل قطعة من  اأم  اأخرى،  تفعيلة  ذات  فقرة  اإىل  تفعيلة  ذات  فقرة  من 
يعدُّ  ال�صكل  هذا  الق�صيدة،  داخل  القطع  اإحدى  عليه  �صاغ  الذي  نف�صه  الوزن  ال�صاعر  يكرر 
جمعا الأوزان متعددة داخل الن�ص ال�صعري، قد يتنا�صب مع احلالة ال�صعورية، وما ي�صاحبها 
من تدفقات عاطفية، وميكن اعتباره من مكونات اجلمال الذي يعتمد على مبداأ التنوع يف 
اأح�صن  اإن  ال�صاعر  الرثاء املو�صيقي لدى  االأدلة على  اأحد  التنوع. وهو  الوحدة، والوحدة يف 
تكوينه  يف  املختلفة  النغم  اأجزاء  ي�صّم  وان�صجام  بتنا�صق  جتربته،  �صياق  يف  ا�صتخدامه 
اأوزان الق�صيدة يتيح لل�صاعر فر�صا للتعبري عن تعقيد التجربة،  االإيقاعي؛ الأّن »التعدُّد يف 
وثرائها، واإمكانياته املو�صيقية ت�صاعد على تلوين املعاين والعاطفة« )8( . واإمكانات االأوزان 

يف منظومتها االإيقاعية تتيح مثل هذه التنقالت النغمية. 
جمامع األنغام يف الشعر الفلسطيين املعاصر: 

على  مدللني  النغمي،  التنوع  تقانة  توظيف  اإىل  الفل�صطينيني  ال�صعراء  العديد من  جلاأ 
قدراتهم املو�صيقية، وطاقاتهم االإبداعية، التي ت�صتفرغ ال�صحنات العاطفية، مبا يتيحه التنوع 
النغمي من طاقة توؤدي اإىل »ك�رص الرتابة التي تن�صاأ عن التكرار املطلق، وخلق تنويع اإيقاعي 
اأنفا�صه  اإتاحتها فر�صة لل�صاعر ليلتقط  غني« )9( وتتناغم مع احلالة ال�صعورية، اإ�صافة اإىل 
من  فيتمكن  اأحيانا،  متباعدة  فرتات  يف  ي�صوغها  قد  ق�صيدة  كتابة  عند  م�صاعره،  ويلملم 
اال�صتكمال وفق مثريات ال�صعور االآنية امل�صاحبة للحظة التدفق العاطفي، كما فعل ال�صاعر 
حممد القي�صي، يف ق�صيدة )الوقوف يف جر�ص( حيث تنوع االإيقاع النغمي، وانتقلت املقاطع 
من نغم اإىل نغم خمتلف، وبع�ص املقاطع تكرر نغمها بني املقاطع االأخرى، وميكن ح�رص 
اأوزان املقاطع الثمانية ع�رص على النحو التايل: الرمل، فاعالتن، الوافر، مفاعلنت،  نغمات 
فاعالتن، رمل، فاعلن، م�صتفعلن، فاعلن، متفاعلن، مفاعلنت، فعولن، الكامل، نرث )بال وزن( 
، فاعلن، الكامل، م�صتفعلن، فاعالتن. ابتداأت الق�صيدة مبقطوعة من بحر الرمل على النحو 

التايل: 
ها ر ا �ص����و اأ على  نْحِك  فا  ِقَ و
عل���ى قت  لو ا من  حينا  لنِمل  و
ى �ص����و يبق  فلم  خليليرّ  يا 
�ص���جى ن  الآ ا ي�صُكُنِني  ما  لي�س 
حلم���ى ا ت  ظبيا عنرّي  ْت  َنَفَر

بع�س ما يوجع من اأ�رضاره���ا
ها ر ا غو اأ ىل  اإ تف�ص���ي  ب�ة  غا
ها ر نا من  قب�س  و  اأ م�ص���ة  و
بل �ص���با االأحباب من تذكارها
 )10 ( رها �ص����جا اأ ىل  اإ بن  وت��رضرّ
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افتتح ال�صاعر الق�صيدة مبطلع وزنه عمودي النغم، يحاكي الوقوف على االأطالل دالليًا، 
حيث �صار فيه ال�صاعر على منهج القدماء متنا�صًا مع املطلع ال�صهري الذي تكرر يف عدد من 
معلقة  مطلع  يف  كما  اجلاهلية،  الق�صائد  وبخا�صة  العربية،  الق�صائد  يف  الطللية  املطالع 

امرئ القي�ص حيث يقول: 
»قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ب�صقط اللوى بن الدخول فحومِل« )11( 

با�صتيقاف  املرتبط  احلنني،  من  كّمًا  يختزن  الذي  )وقفا...(  قوله  مع  يتنا�صب  حيث 
الوح�صة  جلو  امل�صاحبة  ال�صعورية  للحالة  نتيجة  احلقيقي؛  وقوفهم  وتخيل  االأ�صحاب، 
واالغرتاب عن املكان، الذي كان يومًا عامراً واآهاًل باالأعزاء واالأحباب، الذين مل يتبق منهم 

�صوى ر�صم الديار، ومواطن عفا عليها الزمان، كاأنها نقو�ص يف �صفحة الرمال. 
وحيث يقول: »عوجا على الطلل املحيِل« )12( وقد تنا�ّص معه لفظيًا ومعنويًا يف قوله 
با�صتدعاء  م�صحون  ومتّن  القدماء،  منهج  على  ا�صتيقاف  وهو  الوقت...(  من  حينا  )ولنمل 
الذكريات. زاد تعميق توظيف دوال )�صبا- نفرت- ظبيات- احلمى( وهي دوالٌّ م�صحونة 
باأثر البيئة العربية ال�صحراوية، وطبيعة التوا�صجات االجتماعية، ومالمح الرتحال والتنقل، 

واالرتباط ال�صعوري احلميم باملكان وذكرياته. 
اأطالل  الوقوف على  ال�صعورية، وم�صهد  يتنا�صب مع احلالة  النغم  افتتاح عمودّي  ه  اإنَّ
مدينة جر�ص الذي ُيحاكي م�صهد الوقوف القدمي، وخماطبة االأ�صحاب، واحلنني اإىل مراتع 
ال�صبا، وم�صاكن االأحباب، وموطن الذكريات. وم�صحة احلزن امل�صاحبة للدفقة ال�صعورية، 
امل�صوبة بالرتب�ص والرتقب، الذي ي�صي ب�رصعة املرور، نا�صبها اإيقاع نغم الرمل الذي تت�صارع 
و�رصعة  بالتاأمل  واللهفة  ال�صجن  ة  رنَّ فيه  خمتلطة  العجز،  اإىل  ال�صدر  من  مروراً  وتريته 
ا�صتدعاء الذكريات امل�صتبطنة يف اأغوار النف�ص، وقد عززت االأ�صوات امل�صتخدمة يف الن�صق، 
لي�ص-  قب�ص-  �صوى-  اأ�رصارها-   – )اأ�صوارها  يف  ال�صني،  �صوت  مثل  والوجد  االأ�صى  رنة 
ي�صكنني- وت�رصبن( وهو �صوت مهمو�ص احتكاكي اأ�صناين م�صتفل، ي�صدر �صوت �صفري عند 
خروجه، تزيده رنينًا حزينًا امتدادات �صوت االألف اجلوفية الهوائية املجهورة، الذي �صاحبه 
مبا�رصة يف )اأ�صوارها- اأغوارها( ويف غري مبا�رصة يف دوال )اأغوارها- نارها- تذكارها- 
اأ�صجارها( حيث يتيح �صوت االألف للنف�ص امتداداً عميقًا ي�صاحب زفرة االأمل، كما تناغم معه 
– اأي�صا – �صوت الهاء احللقية االحتكاكية املهمو�صة، التي حتاكي �صوت الزفرة التي تخرج 

من اأعماق ال�صدر، يعمقه و�صوح زفرتها �صوت االألف الذي �صاحبها يف نهاية القافية. 
الرمل، ومن�صجم  تفعيالت بحر  لنغم  )فاعالتن( وهو جمان�ص  نغم  اإىل  بعدها  وانتقل 
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معه، ال ي�صعر القارئ ب�صدمٍة، اأو يحدُث ن�صازا، حيث يقول: 
الأقل اإنرّ اأحبرّائي ينامون هنا 

وعلى مقربة منرّا، 
على باب جر�س 

والأقل اإينرّ اأ�صم االآن عطراً من دٍم، 
ما جفرّ يوماً وارتع�س )13( 

اختيار التفعيلة )فاعالتن( مع تغرّيها الزمني من �صطر اإىل �صطر، يختزن م�صاعر االأمل 
الف�صاء املفتوح يف جر�ص، حيث  اأطالل  التي يختزنها يف م�صاعره، وتدفعه للوقوف على 
رائحة املعارك والدم، و�صور االأحباب الراحلني ودماوؤهم تعبق يف املكان، وهم ينامون يف 
�صكينة وهدوء، خملفني اأملًا ملن بعدهم، حيُث الّذكرياُت االأليمُة، ومالمح ال�صجن املنبثقة من 
َها اأربعة مقاطع، ثالثة منها طويلة،  دفق دماء الراحلني. ويف مقاطع )فاعالتن( امتداد الأنَّ
والرابع طويالن، وهي ممتدة �رصيعة  والثالث  اأولها طويل، وثانيها ق�صري،  وواحد ق�صري، 

االإيقاع، عميقة اجلْر�ص، تنا�صب االنتقالة احلزينة التي تخللت الدفقة ال�صعورية ال�صابقة. 
ولكن  النغمية؛  وال�رصعة  بالرتاق�ص  يتميز  الذي  الوافر،  من  بيتني  اإىل  بعَدَها  وانتقَل 
�صاحب االأذن املو�صيقية ي�صعر باالنتقال وم�صتوى التغري النغمي املتدرج الذي حتول من 
اإيقاع متاأ�ص�ص على تفعيلة رباعية مقاطعها طويلة يتخللها مقطع ق�صري واحد يف �صورتها 
االأ�صلية، اإىل بحر يرتكز على تفعيلة ذات خم�صة مقاطع )ق�صري، وطويل، وق�صري، وق�صري، 
طبيعة  اإىل  اإ�صافة  اثنني،  اإىل  ثالثة  ون�صبة  عددا  الق�صرية  مقاطعها  ت�صكل  حيث  وطويل( 
قا�صم  اإيجاد  ولكن ميكن  العام؛  نغمه  معها، يف  يتجان�ص  ال  بحر  اإىل  تفعيلة  من  االنتقال 
نغمي م�صرتك، يقرب النغم وي�صوغ االنتقال، ويجعله تدريجيا مقبوال يف االأذن، حيث يتاأتى 
ذلك بالنظر اإىل و�صط ال�صطور ابتداء من قوله: )والأقل اإين اأ�صّم االآن عطرا من دٍم، ما جفَّ يوما 
وارتع�ص« وهي متنحنا نغما على النحو التايل )فاعالتن/ فاعالتن/ فاعالتن/ فاعالتن/ 
فاعالتن/ فاعلن( وميكن ت�صور نغمها بعد اإهمال ال�صبب اخلفيف يف بدايتها )فا/ عالتن 
مفاعيلن/  )فا/  اإىل  ويتحول  علن(  فا/  عالتن  فا/  عالتن  فا/  عالتن  فا/  عالتن  فا/ 
التجان�ص امل�صّوغ  مفاعيلن/ مفاعيلن/ مفاعيلن/ مفاعيلن/ مفا( وبذلك يحدث نوع من 

لالنتقال اإىل نغم بحر الوافر، حيث يقول: 
في���ِك الفتي���ان  اأجم���ل  دفنرّ���ا 
م���ررّا الكاأ����س  ه���ذا  فمن اأ�ص���قاك 

وقلن���ا ي���ا �ص���برّية ه���ل نفي���ِك
 )14( �ص���قاين من لظاه بختم فيِك 

ْغُم يف البيتني اإيقاعا ي�صبه اإيقاعًا يرتمن به �صخ�ص يف اأغنية، حزينة النغم،  يقدُِّم النَّ
ُ عْن  ٍة تعربِّ تن�صّل من ف�صاء حزٍن، وقع �صاحبه يف حريٍة تدفعه للتنقل بني ف�صاءات نغميَّ
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بني  التنقل  فكان  االأَِلْيَمة،  بالذِّْكَرَياِت  احُلْزِن،  م�صاعُر  فيها  تختلط  التي  ُعوِرية،  ال�صُّ َحاَلِتِه 
االأ�صكال املختلفة بني االأوزان منا�صبا للحالة النف�صية، مرثيا االإيقاع بالتجان�ص واالختالف، 
وبعدها يجد م�صاحة ينتقل فيها من الوافر التام، اإىل التفعيلة االأ�صا�صية التي يرتكز عليها 

الوافر وهي )مفاعلنت( متدرجا يف االن�صياب النغمي دون ن�صاز؛ حيث يقول: 
واأ�صمُت حلظًة، 
واأرى حبيبي 

اأراُه هنا 
اأرى عينيه، قامَتُه 

وخطوته )15( 
االنتقال من نغم الوافر اإىل )مفاعلنت( على نظام �صطور �صعر التفعيلة، حماولة لت�صوير 
الوقوف على  االأنفا�ص، حماكاة للم�صهد املوؤمل امل�صاحب للحظات  النف�ص، وتهدج  انقطاع 
املتدرج  النغمي  التحول  يحيكه  الذي  احلال،  واقع  لت�صوير  الذكريات،  وا�صتدعاء  االأطالل، 

واملتنوع. 
لتفعيلة  النهائي  االإيقاع  من  االإفادة  حماواًل  )فاعالتن(  اإىل  )مفاعلنت(  بعد  ينتقل 
)مفاعلنت( وهو )علنت( التي تعترب جر�صا جمان�صا ملطلع )فاعالتن( بعد خبنها، )فعالتن( 
اأغلبها  مرتاق�صة،  تفعيلة  على  املبني  االإيقاع  جر�ص  من  االنتقال  حلدة  تخفيف  هذا  ويف 
مقاطع ق�صرية، اإىل تفعيلة اأغلبها مقاطع طويلة، هي )فاعالتن( يف حالتها الطبيعية قبل 
اخلنب )فعالتن( حيث تت�صاوى فيها املقاطع الق�صرية والطويلة، وقبل الت�صعيث )فاالتن( اإذ 
تختفي منها املقاطع الق�صرية، لذلك اقرتنت نهاية املقطع ال�صابق نغميًا مبقطع ذي جر�ص 

م�صوغ لالنتقال اإىل جر�ص م�صابه، يف فاعالتن اأو فعالتن، حيث يقول: 
ال ع�صافرَ هنا، ال طلقات 

ال حبيبي 
اأيرّ نبٍع، موح�س دون حبيبي 

اأيرّ نهر ميرّت، 
واأياد يف الفراغ 

يب�صت دون حبيبي )16( 
اأ�صى  يف  الولوج  وحلظة  وال�صجن،  باالأ�صى  امل�صوب  النف�صي،  اال�صطراب  بني  امل�صافُة 
اإذا  االإيقاع، موزع يف �صطور، حتى  اإىل نغم ممتد هادئ  الفر�صة لالنتقال  اأتاحت  وتاأمٍل، 
النغم املتجان�ص يف تركيبة عمودية ت�صتفرغ  اإىل ذات  االنتقال  ا�صتدعت  االأمل  زادت حلظة 
انتقالة طبيعية، ت�صتثمر  الرمل،  اإىل نغم بحر  ال�صعورية، فانتقل  الدفقة  الكامن يف  ال�صجن 
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حلن،  اإيقاُع  كاأّنه  امل�صهد،  جزئيات  لت�صوير  والعمودي،  التفعيلي،  ال�صكلني  من  كلٍّ  طاقة 
ي�صتمّر يف حلظات االرتداد واالمتداد يف امل�صاحات ال�صوتية الزمنية، حيث يقول: 

تنتظرين���ي ال  عزف���ك  وا�ص���لي 
�ص���وتا نواع���رك  يف  ودعين���ي 
اأيقون���ة عل���ى  حيرّ���ا  �ص���اهدا 

واماأي االأف���ق بعط���ر اليا�ص���من
دعين���ي االآت���ي  عم���رك  اأمتلرّ���ى 
 )17( اأو رخام ها هنا اأو كوم ط���ن 

ٌة اأمل، ونربة حزن، مغلفة باإيهام الفرح، يف مفارقة موؤملة حيث ت�صي  يف املقطوعة ُبحَّ
الفرح والبهجة؛ ولكن باقي امل�صهد ي�صي بحزن  اليا�صمني( مبعاين  الدوال )عزفك- عطر- 
اإىل  ال�صابقة،  الدوال  الفرح يف  التي ت�صي بالغربة، وتنزاح بداللة  وغربة بداللة )ودعيني( 
داللة التمني واالأ�صى، ويزيد امل�صهد اقرتابا من احلزن دواّل احلال )�صوتا- �صاهدا( وال�صفة 
)حيا( حيث ينفتح ف�صاء الن�ص على نقي�ص الداّل )�صاهدا ميتا( فيتعزز ارتباط بنية الن�ص 

مبفارقة االأ�صى، التي ت�صاف اإىل �صورة امل�صهد الكلية. 
االنفجار  بني  املتو�صط  ال�صائل  املجهور  النون  �صوت  رنني  احلزن  جالء  يف  زاد 
واالحتكاك، الذي ي�صبه رّنة االأنني، التي يجليها �صوت الياء اجلوفية املجهورة التي ميتدُّ 

َمَعَها ال�صوت يف انك�صاٍر ي�صبه اأنني املوجوع من اأمل. 
القطعة  بداية  يف  ات�صح  كما  معا�رصة،  وقفة  يف  الباليات  الر�صوم  يخاطب  اإذ  وهو 

ال�صعرية 
بع�س ما يوجع من اأ�رضاره���ا(  )وقفا نحك على اأ�ص���وارها   

التي �صاغها على نغم )بحر الرمل( ي�صحن وقفته بالتمني، وي�صتجلي جمال املكان، 
وذكريات الزمان اخلايل، الذي اأ�صاب اأهله املوت وتكالبت عليهم االأيام، ومل ينج منهم اإال 
القليل، منهم ال�صاعر ال�صاهد احلّي، الذي ي�صرتجع الذكريات، وي�صتنطق االأطالل. اإنه اإيقاع 
حلن حزين، مفعم باملقاطع املمتدة الطويلة، حيث يحتوي كّل بيت من اأبياته، على خم�صة 
ع�رص مقطعا طويال، ما عدا البيت االأخري الذي احتوى على �صبعة ع�رص مقطعًا طوياًل، ليكون 
طوياًل،  مقطعًا  واأربعني  �صبعة  ال�صابقة،  ال�صعرية  املقطوعة  يف  الطويلة  املقاطع  جمموع 

واأربعة وع�رصين مقطعا ق�صريا فقط. 
جر�صها  �رصعة  يزيد  التي  )فاعلن(  نغم  اإىل  باالنتقال  وحدَّته  االإيقاع  وترية  وتزداد 

التغريات التي ت�صيبها حيث يقول: 
كيف على مررّ ال�صاعات تدور االأفاك فاعُل فْعلن فعلن فاعل فعلن فْعان

كيف يجيء ال�صيف واأنت هناك فاعُل فْعلن فاعل فاعل فْعْل
كيف اأراك؟ )18( فاعُل فْعْل= )م�صتعان( 
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يوجد خيط نغمي ي�صوغ االنتقال من نغم )فاعالتن( اإىل )فاعلن( الأن )فاعلن( اإحدى 
املقاطع  ثلثي  عن  عبارة  وهي  �صطورها،  نهاية  يف  )فاعالتن(  ت�صيب  التي  التغري  �صور 
الطويلة من )فاعالتن( بل هي ثالثة اأرباع املقاطع العامة لها، رغم اختالف االإيقاع، يف 
الن�صق الذي يبنى على )فاعلن( ، كما هو احلال يف ال�صطور ال�صابقة؛ نتيجة لتحوالت )فاعلن( 
بالزحافات والعلل التي ت�صيبها، فقد ا�صتخدمت ب�صيغة )فاعُل( و )فْعلن( وهي يف ت�صكيلها 
بعيدة يف اإيقاعها عن جر�ص )فاعالتن( ، فاالنتقال اإليها رغم م�صوغه املقطعي ي�صعر االأذن 
التي تتلقى بتحّول النغم من البطء اإىل ال�رصعة يف االأداء، ثم ينتقل من ال�صطر االأخري مب�صوغ 
نغمي؛ حيث ي�صاوي نغم )فاعُل فْعْل( يف ال�صطر االأخري نغم )م�صتعالن( وهو نغم يتجان�ص 

مع نغم )م�صتفعلن( الذي انتقل اإليه االإيقاع يف ال�صطور التالية: 
ت�صر يل اأن اأتبعك م�صتفعلن/ م�صتفعلن

اأم�صي معك م�صتفعلن
اأم�صي اإىل االأفْق م�صتفعلن/ متف

اأم�صي اإىل حدود الورْد م�صتفعلن/ فعولن/ م�صتْف
اأم�صي وال األقاِك )19( م�صتفعلن/ م�صتفعْل

واأ�صابه �صيء من ن�صاز يف  األفت منه،  النغم  البطء وال�رصعة، ولكّن  النغم بني  تو�صط 
ال�صطر الثالث، والرابع من القطعة، الأنه حذف ن�صفها فاأحدث توقفا فجائيا يف نغمتها عند 
اأ�صوات )الأفق( ، فاإن قرئت بفاء م�صمومة، وقاف �صاكنة، نتج عْنها )مَتف( اأو )فعو( وهو 
عنها  نتج  مك�صورتني  حمركتني  وقاف  بفاء  قرئت  واإن  م�صتفعلن،  من  مبت�رص  ثقيل  مقطع 
واإن قرئت بفاء �صاكنة وقاف  نغم )فِعلن( بعني متحركة، وهو نغم نا�زش يف �صياقه هنا، 
مك�صورة نتج عنها )فْعلن( بعني �صاكنة، وهو اأي�صا نغم نا�زش يف موقعه يجعل االنتقالة من 
اإليه ثقيلة اجلر�ص، خ�صو�صا مع اقرتانه ب�صوتي الفاء االحتكاكية املهمو�صة،  )م�صتفعلن( 
املهمو�صة  اللهوية  والقاف  ال�صفلى،  ال�صفة  وطرف  العليني،  الثنيتني  بني  من  تخرج  التي 
طرف  من  ينطلق  خفيف  فحيح  �صوت  ت�صتوجب  واالأوىل  م�صتفلة،  وكلتاهما  االنفجارية، 
ولعل  وانفجار،  قلقلة  �صوت  مع  للحلق  ارتدادا  ت�صتوجب  والثانية  االأ�صنان،  وبني  الل�صان 
التخفيف من الن�صاز يكمن يف تكرار اأ�صوات الداّل )اأم�صي( طوليا مبا فيها من هم�ص، وتف�ّص 
يف �صوٍت ال�صني، وامتداد يف �صوت االألف، طوليًا اأي�صًا يف اأ�صوات )اإىل- اإىل –وال- األقاك( 
، حيث ميتد ال�صوت فيها، ولكنه ال يجرب الن�صاز احلقيقي يف املواطن املذكورة نتيجة لبعدها 

الزماين ن�صبيًا عن تاأثريات االمتداد الزمني يف الدواّل املذكورة. 
وينتقل بعدها اإىل )فاعلن( يف نغم متحول عن نربة النغم ال�صابق، الأنها تتكئ �صوتيًا 
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على ال�صبب الثاين مع الوتد املجموع يف )م�صتفعلن( بعد حذف �صببها االأول، حيث يقول: 
»اأكتفي بالكام، فاعلن/ فاعلن/ ف

فاآخذ منك الكام علن/ فعلن/ فاعان 
اأكتفي بال�صدى فاعلن/ فاعلن

فيجيء احلمام )20( فعلن/ فاعان
اجلوفية،  االألف  �صوت  وامتداد  والتكرار  الق�رص  يزيدها  وتدفق،  �رصعة  نغمتها  ويف 
الهمزة  نربة  و�صوحا  ويزيدها  احلمام(  ال�صدى-  الكالم-  فاآخذ-  )بالكالم-  اأ�صوات  يف 
احلنجرية التي تكررت يف )اكتفي- فاآخذ- اأكتفي- فيجئ( مع رنة ال�صفري وقلقلة الدال يف 

)ال�صدى( وهم�ص الفاء، و�صيولة امليم يف نهاية بع�ص ال�صطور. 
وينتقل بعدها اإىل متفاعلن يف انزياح نغمني يتكئ على م�صتوى التوقع املزدوج حيث 
املتلقي مبجرد  )فعلن( وكان  ت�صبه  وبداية متفاعلن  )متفاعلن(  لنغم  النغم  )فاعلن( متهد 
النطق بها يتوقع اأّن النغم منتٍم اإىل )فعلن( املتحولة عن فاعلن بعد اخلنب، فتنك�رص توقعاته 

ويفاجا بنغم )متفاعلن( حيث يقول: 
ويقول هذا ال�صمت اأحياناً 

ويكمل ما اأريد 
فاإذا �رضحت، 

وحدرّقت عيناي فيك، 
فا جديد )21( 

تبتدئ التفعيالت مبقطع )متفا( التي ت�صبه يف وقعها )فعلن( ولكنها متتد يف حتولها 
نغم  اإىل  نغم  االنتقال من  يعتمد يف  الرتكيب  وكاّن  ونغماتها،  اإيقاعها  عنها يف  لتختلف 
التي ت�صبغ  التغريات املختلفة  اإيقاعية و�صوتية تقرب امل�صافة بني  جديد، على م�صوغات 
كل اإيقاع يف تركيبة تفعيالته اخلا�صة، ويف نهاية ال�صطور يوجد م�صوغ �صوتي ميهد النغم 
للتحول من )متفاعلن( اإىل )مفاعلنت( حيث االنقالب ال�صوتي يف مفاعلنت ممهد له بنربات 
االأ�صوات يف ال�صطر االأخري )فال جديد( اإذا قرئ م�صتقاًل عن الكاف التي ت�صبقه يف ال�صطر، 
اأّن )مفاعلنت( هي  اإىل  اإ�صافة  اإىل )مفاعلن(  وهي �صورة قريبة من مفاعيلن بعد حتولها 
�صورة مقلوبة لنغم )متفاعلن( تختلف عنها يف اإيقاعها وتزيد عليها يف تراق�ص نغماتها: 

ويا حقا من الدرّراق 
اأتيناه 

زماناً والر�صا دفرّاق 
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وتيرّاُه 
بعدنا عنه يف االآفاق 

بعدنا ما ن�صيناُه 
وخبرّاأناه يف االأحداق )22( 

يقدم املقطع �صورة غنائية م�صحونة بالوجع واالآه التي يحكيها مقطع )اه( يف نهاية 
التي حتكي  االأ�صوات  امتداد  )اأتيناه- وتياه- ما ن�صيناُه- خباأناه( متزاوجة مع  اأ�صوات 
�صورة البعد والفراق يف )يا – الدراق- اأتيناه- زمانا- والر�صا- دّفاق- وتياه- بعدنا- 
االآفاق- بعدنا- ما – ن�صيناه- خباأناه- االأحداق( حيث يفتح امتداد االألف مقرتنًا بدالالت 
الفراق وطلب القرب والو�صال املكاين، ف�صاء الزمن على م�صاحة وا�صعة، تتنا�صب مع �صورة 

امل�صهد الذي قدمته االأغنية، مرتاق�صًا �رصيعًا يف اإيقاع مفاعلنت. 
وينتقل بعد اإيقاع نغم )مفاعلنت( اإىل نغم اآخر قريب من جر�صها، فهي ميكن اأن تتحول 
اأي ت�صكني اخلام�ص  اإليه يف بع�ص �صورها عندما ت�صاب بالقطف، وهو اجتماع الع�صب، 
املتحرك فيها، وهو الالم، واحلذف وهو حذف ال�صبب الثقيل من اآخرها، لتتحول اإىل )مفاعْل( 

)فعولن( ، ويف املقطع الالحق تت�صارع وترية االإيقاع حيث يقول: 
واأ�صاأل عنك البيوت 
واأ�صاأل عنك ال�صبايا 

اأال من راأى يف حواري جر�س 
فتى للمنايا 

راأى ما راأى فانده�س )23( 
وموقف  ال�صوؤال،  لهفة  )فعولن(  يف  املتدفق  النغم  وجر�ص  االإيقاع،  ت�صارع  يحكي 
)واأ�صاأل عنك( مع اختالف  الدوال  له، ويف تكرار تركيب  النف�صي امل�صاحب  احلرية والقلق 
دوال امل�صئولني مرة )البيوت( ومرة ال�صبايا، تعميق ل�صورة اللهفة، يزيدها امتداد ال�صوائت 
حواري-  يف-  راأى-  اأال-  ال�صبايا-  )البيوت-  يف  التوايل  على  والياء  واالألف  والواو 
للمنايا- راأى- ما- راأى( ، حيث متنح امل�صافة الزمنية، ف�صاء ال�صوت على تعميق اللهفة 

امل�صاحبة للم�صهد. 
يف  ق�صري  مقطع  من  تتكون  الأنها  نغميا؛  امل�صهد  لت�صوير  )فعولن(  منا�صبة  وتتمثل 
بدايتها ومقطعني طويلني فين�صاُب النغم ان�صيابا، دون توقف حتى ي�صل اإىل �صوتها التايل 

يف ال�صطر ال�صعري حتى نهاية ال�صطر. 
وينتقل من نغم )فعولن( اإىل نغم البحر الكامل، بغنائيته ثرية املقاطع، م�صعرا بتغري 
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ال�صوت ال�صعري، حيث يقول: 
اأخدع���ه امل���وت  ه���ذا  م���ترّ  م���ا 
عنق���ي م���ن  الط���وق  يح���زرّ  مهم���ا 
جهل���وا ال���ذي  الي���وم  يل  يبق���ى 
رم���ا ال���ردى  ن���اب  م���ن  اأ�ص���تلرّ 
منطل���ٌق احل���ررّ  الف�ص���اء  يف  يل 
مه���ل،  عل���ى  اأبن���ي  اأنرّن���ي  يل 

واأظ���لرّ اأب���دع يف الدن���ا نق�ص���ي
ا����س كلرّ النا����س ت�صتع�ص���ي والنَّ
اأم�ص���ي اأنن���ي  لعيِن����ك  يبق���ى 
واأ�ص���وغ من قحط الذرى عي�ص���ي
الع����س ع���درّة  املخي���م  يف  يل 
 )24( كوخي واأرفع من دمي عر�صي 

كاأّن القطعة ال�صعرية حكاية على ل�صان �صوت خمتلف، يتمثل يف �صوت يحاور ال�صوت 
ال�صابق، وهو م�صّوغ نف�صي للتحول االإيقاعي الذي يج�صد امل�صهد ويقدمه يف �صورة زمنية 
ت�صتحوذ على االأذن م�صتوى تلقيها، لت�صدها اإىل نقطة التحّول الداليل، الذي يفتتح بالنفي 
ل�صلب م�صهد املوت، من جهة، وتوكيده من جهة اأخرى حيث اإن النفي يقرر حقيقة املوت، 
وحتدِّي  اخلال�ص،  درب  يف  ال�صري  ملوا�صلة  ال�صرب،  وجتليات  ال�صمود،  م�صهد  يعمق  ولكنه 

اِعب. وينتقل بعدها اإىل قطعة م�صطربة الوزن، حيث يقول:  امَل�صَ
مثلما اأية �صاقية جبليرّة فاعلن/ فاعل/ فاعل/ فاعل/ فْعلن 
كنت اأ�صقرّ الطريق فاعل/ م�صتفعان اأو )م�صتعلن/ فاعان( 

 اأو فاعل/ فْعلن/ فعوْل 
يتخلرّلني احل�صى فعلن/ متفاعلن

وال�صوْك/ فعْان 
التربُ والرتاب م�صتعفلن/ فعوْل 

تتخلرّلني االأع�صاب )25( َفِعلن/ َفِعلن/ فْعاْن
ُح الدَِّرا�صُة اأنَّ القطعة نرثية، ت�صلل اإليها �صيء من الن�صق الوزين املتنوع يف ن�صاز  ترجِّ
وا�صح، نتيجة ل�صيطرة الذائقة املو�صيقية على نتاج ال�صاعر، حيث ت�صللت النغماُت اإىل فقرة 
اأرادها نرثية، وينتقل اإىل نغم )فاعلن( ، بعد القطعة التي وقع فيها اخللط النغمي، والن�صاز 
االإيقاعي، ومل ي�صلم فيها النغم على اإيقاع )فاعلن( اإال يف بدايتها ونهايتها. وهو يبني يف 
ال�صليم، حيث  اإيقاعه  له يف  وامتداد  )فعلن(  االأخري  النغم  على  ال�صابقة  الفقرة  من  انتقاله 

يقول: 
اأتورّقف يف كاتدرائية اأحزاين 

واأحدرّث غرناطة 
من اأيرّ االأبواب اإليك �صاأدخل، 

يا امراأتي الغافية با زنبق )26( 
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يتزاوج االإيقاع يف �رصعته، باالنزياح الذي ي�صحن الداللة ب�رّص ال�صقوط االأندل�صي، الذي 
الهجمة  الأن  اأحزاين(  )كاتدرائية  دال  يف  اإليه  امل�صار  الكن�صي،  املّد  بتداعيات  احلزن  اأنتج 
ال�صليبية الكن�صية اأ�صهمت يف اإزاحة ال�صلطة االإ�صالمية يف االأندل�ص، واآخر معاقلها يف غرناطة 
)27( ، يف حماولة لربط املا�صي باحلا�رص، وت�صوير النموذج املذبوح يف جر�ص، من خالِل 

التنا�ص مع تاريخ غرناطة و�صقوطها، مع اإبراز لهفة ال�صوؤال، ولوعة ال�صجن، وحالة احلرية 
والرتدد، التي ت�صّوغ الت�صارع النغمي، املن�صاب من اإيقاع )فاعلن( وامتداداتها ال�صوتية. 

وينتقل بعدها اإىل �صوت يرد على ال�صوت ال�صابق بنغم البحر الكامل الذي مر �صابقًا 
على ل�صان ال�صوت نف�صه، يف حواره مع �صوت الراوي/ ال�صاعر حيث يقول: 

العن���ب حاك���ورة  عل���ى  ع���ررّج 
متدم���ا االأر����س  ن�ص���يد  وا�ص���مع 
وال اخللي���ل  يف  اأهل���ي  ن���ام  م���ا 
منازلن���ا اإىل  و�ص���لت  واإذا 
منك����رض غ���ر  طريق���ك  وا�ص���ل 

ته���ب وال  عناقي���دي  واقط���ف 
الغ�ص���ب �ص���ورة  لذك���ري  واق���راأ 
الله���ب ����رضارة  هن���اك  ه���داأت 
اأب���ي اب���ن  ي���ا  ع���ت عين���اك  وتوجرّ
 )28( واحب�س– فديتك–دمعة الع���رب 
ن�صق  ال�صعورية، يف  الدفقة  وا�صتفراغ  بالبث  ي�صمح  املقاطع،  الكامل كثري  البحر  نغم 
اجلميلة،  الطبيعة  مظاهرها  يف  االندماج  منه  تطلب  حيث  احلوار،  م�صهد  ينا�صب  غنائي 
موؤكدة اأن االأهل يف اخلليل ما زالوا يختزنون �رصارة الثورة، التي �صت�صهم يف تخلي�ص الوطن 
من براثن ال�صياع، و�صطوة الوهن، لذلك تطلب منه اأن يوا�صل طريقه، ويتعاىل على جراحه، 
ويت�صامى على مواجعه، ويحب�ص دموعه العزيزة، ويف اختيار ال�صكل االأحّذ من البحر الكامل 
�صحن للن�صق بغنائية ذات اإيقاع يت�صارع يف نهاية ال�صدور واالأعجاز، مبا ي�صبه دق طبول 

احلرب، التي حترك النفو�ص وت�صحنها بطاقة وقوة. 
تامة وخمبونة، وهي  )م�صتفعلن(  تفعيلة  اإىل  الكامل  البحر  من  بعدها  النغم  وينتقل 
يف كلتا �صيغتيها م�صابهة ل�صور من )متفاعلن( التي يرتكز على تكرارها يف ن�صق اإيقاعي 
منتظم، البحر الكامل، اإال اأن نغم الفقرة التالية خمتلف متامًا عن اإيقاع البحر؛ ولكنه امتداد 

متحوٌل يف نغماته عن االإيقاع ال�صابق حيث يقول: 
تعال كي اأقبرّلك متفعلن/ متفعلن
تعال كي اأقبرّلك متفعلن/ متفعلن

واأ�صاألك متفعلن
من اأر�صلك م�صتفعلن

من ظلرّ حيا اأو هلك؟ )29( م�صتفعلن/ م�صتفعلن
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اِوي، راأى �صاهداً يطلُّ من بني االأنقا�ص وعلى الركام، َف�رُصّ به،  وَت �صوُت الرَّ كاأنَّ ال�صَّ
وفتح ذراعيه ال�صتقباله، لي�صمه ويقبله، فرحًا ولهفة به، اأن راأى ناجيًا من االأحباب، يريد 
اأن ي�صاأله، عن االأحياء والذين ق�صوا نحبهم، يريد اأن يتح�ص�ص مالمح املدينة، وذكريات اأهله 
االأحباب فيها، وقد يتبادر اإىل الذهن اأن ال�صوت هو �صوت ممتد ل�صوت املدينة، وهي ت�صاأله 
يف لهفة؛ لتْطَمِئنَّ على من تبقى من االأهل يف مدن اأخرى، ويف ال�صورة حالة من التماهي 

واالمتزاج مع امل�صهد امل�صور، ا�صتوجب وقفة هام�صة االإيقاع، �صجية النغم. 
ويختتم الق�صيدة بنغم )فاعالتن( 

واأخرا يا بلد فعاتن/ فاعلن
واأخرا اأيرّها االأ�صبوع، يا جمموع، فعاتن/ فاعاتن/ فاعاتن/ فاع

يا نا�َس االأحد التن/ فاعلن
واأخرا يا جر�س فعاتن/ فاعلن

جئت مل حتمل يدي اإال يدي فاعاتن/ فاعاتن/ فاعلن
الأغني فعاتن

ومعي اأنت اأغنرّي فعاتن/ فعاتن
وحبيبي واأغنرّي فعاتن/ فعاتن

واأغنرّي )30( فعاتن
تبتدئ حلظة الولوج اإىل النغم، بطرقة من تفعيلة )فعالتن( منبثقة من داّل )واأخرياً( 
الذي ي�صي بالتعب واالإرهاق، وي�صور حلظة الو�صول اإىل نهاية امل�صار، ويتبعها نغم )فاعلن( 
وت و�صوحًا، ويعود  ال�صّ انفجاري جمهور يزيد  بالنداء املنتهي ب�صوت  ال�صطر  الذي يغلق 
النغم من ال�رصعة امل�صاحبة للتفعيلة املخبونة )فعالتن( نتيجة لبدئها مبقطعني ق�صريين، 
اإىل نغم التفعيلة التامة التي حتتوي على مقطع ق�صري وحيد بني ثالثة مقاطع طويلة، حيث 
تتكرر التفعيلة املخبونة )فعالتن( ت�صع مرات، متنح الن�صق االإيقاعي �رصعة، بينما تكررت 
الذي يقرتب منها يف  )فاعلن(  نغم  اإليها  )فاعالتن( خم�ص مرات، ي�صاف  التامة  ال�صيغة 
�ُص جمموَع االأنغام التي  بطئها، قلياًل، حيث يتوزان االإيقاع بني ال�رصعة والبطء، كاأنه يلخِّ

ا�صتخدمت يف �رصعتها وبطئها على مدار امتداد االإيقاع العام يف الق�صيدة. 
ينطلق ال�صاعر يف تنقالته النغمية، وتنويعاته االإيقاعية، بدوافع ملحة تفر�ص نف�صها 
على �صياق التدفقات ال�صعورية، يف ن�صق الق�صيدة، الأّن »اإيقاع ال�صعر خا�صية جوهرية يف 
طبيعة  عن  احلقيقة  يف  ناجتة  اخلا�صية  وهذه  اخلارج،  من  عليه  مفرو�صًا  ولي�ص  ال�صعر، 
التجربة ال�صعرية ذاتها« )31( فعمق التجربة، وامتالك ال�صاعر اأدوات فنية ي�صهل عليه اإمكانية 
التنقل بني اأنغام االإيقاع املو�صيقي، ك�رص رتابة التوقع، مع اإثراء الن�ص والعزف على وتر 
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تنويعاته ال�صعورية. ويجمع را�صد ح�صني بني املتقارب والطويل، يف ق�صيدة )اإىل �صعبي يف 
اجلليل( حيث يبتدئ باأبيات من م�صطور املتقارب، يعقبها باأبيات من الطويل فيقول: 

خنادق مليء  وجرحي:  اإليك  اأعود 
بنادق عيون  وجرحي:  اإليك  اأعود 
اأعود اإليك وجرحي: حبال م�صانق )32( 

يتنا�صب تدفق اإيقاع املتقارب، مع املفتتح الغنائي الت�صويري الذي ي�صحن الن�صق بلهفة 
اِعر يتغنَّى بعوِدِته، املرتقبة، ولقاء �صعبه املحبوب، ولكّن اجلراح طغت  ا وقَف ال�صَّ َ اللقاء، كاأمنَّ
على مالمح الفرح، كما ت�صي دوال الرتكيب )اأعود اإليك( وبهجته امل�صوبة باحلزن واالأ�صى، 
التى تطل من تكرار الدال )وجرحي( حيث تلعب واو احلالية التي �صبقت املبتداأ امل�صند اإليه 
يف الن�صق، مقرتنة بتوكيد احلزن املتكرر يف دال اجلرح املقرتن بياء املتكلم مبا�رصة، مع 

تغري الدوال امل�صندة، الأن اجلرح واحد ومالمح الوجع مت�صظية متنوعة. 
انتقل بعدها اإىل ن�صق مو�صيقي اأكرث عمقا واأقّل ان�صيابا، حيث يقدم خم�صة اأبيات من 

بحر الطويل على النحو االآتي: 
اأع�����ود اإل��ي���ك ال��ي���وم وال��ج���رح اأك���ب���ر
اأِج����ره!  دم����ي اأغ��ن��ى �ص�����ت��اء ع�رف�ت��ه
م�ص���ى لعلك اإن اأ�صقيت �ص���خرك من دمي 
مي د من  ك  �ص���خر �صقيت  اأ ن  اإ لعلك 
ه وؤ عطا َت  ما ُن  ْيُتو لزَّ ا ر  د �ص���و ن  اإ و

ف�ه��اَّ اأج���رت ال�ج��رح م�ه�م��ا ت�ج�ب��روا
��ى ف����ي ح��زي��ران ي�م�ط��رُ وج�رح��َي ح�تَّ
لظى تتفج���ر ال�ص���خر األغاماً، 
ر د ي�ص���ا حن  لقمح  ا ي�صحى  فيه  ماً  د

 )3 3 ( ُيْع�رَضُ حَن  يُتُه  ز اً  �ُص���مَّ �صبح  اأ و
التحول من نغم  اإليك( حيث نقطة  )اأعود  الدال املتكرر  النغم ب�صابقه باأ�صوات  ارتبط 
اإىل مفاعيلن يف الطويل،  الثانية، التي متتد للتحول  اإىل نغم الطويل بعد فعولن  املتقارب 
وت�صتمر على ن�صقها يف املتقارب، وهو م�صوِّغ داليل واإيقاعّي؛ ي�صكل نقطة التقاء متجان�صة 
بني  القطعة،  تخلََّل  الذي  احلواري،  للتحول  ومنا�صبا  للنغم،  ومرْثيا  مقبوال،  التحول  جتعل 
من   )34( اأبيات  بثالثة  ويعقب  التوا�صل.  وعمق  الرتابط،  قوة  على  موؤكداً  و�صعبه،  ال�صاعر 
م�صطور املتقارب، تليها خم�صة اأبيات )35( من بحر الطويل، �صرياً على الن�صق النغمي والداليل 
املتحول، ال�صتثمار طاقة كل من البحرين الغنائية املرتاق�صة املتدفقة االهتزازية، والغنائية 

العميقة الر�صينة يف البحر الطويل. 
ويعاقب اأحمد دحبور بني املجتث، وجمزوء اخلفيف يف ق�صيدته العني يف اجلرح، حيث 
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يبداأ الق�صيدة مبقطع من وزن )م�صتفعلن فاعالتن( التي ت�صكل بحر املجتث، حيث يقول
»زرعت يف اجلرح، عيني متفعلن/ فاعاتن

فاََح بيتي املهدم متفعلن/ فاعاتن
وقرب رمي الرديني متفعلن/ فاعاتن 

 راأيت راأ�س ُكَليب. متفعلن/ فعاتن
ي�صيئ وجه املخيم متفعلن/ فاعاتن
 يقول يل: ال ت�صالح.. متفعلن/ فاعاتن
 يقول يل: اأنت ملزْم متفعلن/ فاعاتن
 اإن الدِّما ال ت�صامح م�صتفعلن/ فاعاتن

فهل ت�صدد ديني؟ « )36( متفعلن/ فاعاتن
يعتمد التعاقب بني النغمني على مبداأ التخالف الزمني، الذي ي�صتثمر طاقات التحول 
ال�صوتي بني الوحدات االإيقاعية امل�صتثمرة، حيث يرتكز ت�صكيل )متفعلن/ فاعالتن( على 
طويل،  طويل/  ق�صري،  طويل،  )ق�صري،  ــــــ(  ب  ب/  )ب  االآتي:  النحو  على  املقاطع  تعاقب 
ق�صري طويل، طويل( تخللها تعاقب )متفعلن/ فعالتن( على النحو االآتي: )ب ب/ ب ب ــــــ( 
)ق�صري، طويل، ق�صري، طويل/ ق�صري، ق�صري طويل، طويل( و )م�صتفعلن/ فاعالتن( )ب/ ب 
ــــــ( )طويل، طويل، ق�صري، طويل/ طويل، ق�صري طويل، طويل( . ويتبعها مبقطع )فاعالتن 
م�صتفعلن( جمزوء اخلفيف، مع ا�صتخدام التذييل يف بع�ص تفعيالت العرو�ص وال�رصب يف 

بع�ص االأ�صطر، على النحو االآتي: 
�صيدي.. مالكم ميْن فاعاتن/ متفعان
دمكم يثقل اجلبْن فعاتن/ متفعان
دمكم اأر�صنا.. ولْن فعاتن/ متفعلن

تفجع االأر�س بالبنْن فاعاتن/ متفعان
دمكم قال: نحن من؟ فعاتن/ متفعلن
فخرجنا من الكفْن فعاتن/ متفعلن 
من بطاقات الجئْن فاعاتن/ متفعاْن
من يدي �صائل حزيْن فاعاتن/ متفعان
ودخلنا على الزمْن، )37( فعاتن/ متفعلن

طويل،  ق�صري  )طويل،  ــــــ0(  ب  ب   / )ب  متفعالن(  )فاعالتن/  ت�صكيل  يرتكز  حيث 
طويل/ ق�صري، طويل، ق�صري، بالغ الطول( وحني تخنب )فعالتن( يكون التتابع على النحو 
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ترك  حالة  ويف  الطول(  بالغ  ق�صري،  طويل،  ق�صري،  طويل/  طويل،  ق�صري  )ق�صري،  االآتي 
التذييل، يتحول املقطع بالغ الطول اإىل مقطع طويل فح�صب. 

ثم يتبعه مبقطع من املجتث يتلوه مقطع من اخلفيف، ومقطع جمتث ثم خفيف حتى 
نهاية الق�صيدة التي تفتتح مبقطع من املجتث وتنتهي مبقطع من اخلفيف. وعند االنتهاء من 
نغم املجتث تكون نقطة االلتقاء النغمي عند )فاعالتن( التي جتان�ُص �صدر جمزوء اخلفيف، 
وعند نهاية قطعة اخلفيف املجزوء، يلتقي النغم ب�صدر قطعة املجتث عند )م�صتفعلن( وهكذا 
بانتظام  ال�صوتية  الوحدات  بتوزيع  واإيقاعيا  �صوتيا،  يتجان�ص  الذي  الن�صق،  نهاية  حتى 

يتميز بني كل قطعة واالأخرى، باختالف مواقع الوحدات ال�صوتية فقط. 
وقد حاول ال�صاعر ا�صتثمار طاقة التعاك�ص يف املقاطع املت�صاوية زمنيا، املتخالفة 
ترتيبيا، ملنح الن�صق االإيقاعي تنوعا، وثراء يك�رص الرتابة، وي�صد املتلقي اإىل دائرة التاأمل 
واال�صتمتاع. »فاالإيقاع �صورة حلركة الذات ال�صاعرة يف بعدها اجلواين والفدري اخلا�ص، 
البعيدة، وقوانينه  اأعماقه وتياراته  البحر �صورة حلركة  التموجات على �صاحل  مثلما هي 

اخلا�صة �صمن تفاعلها مع القوانني الطبيعية االأخرى« )38( 
اأردنية يف اإجنلرتا« )39( تفعليتني هما  وتوظف فدوى طوقان يف ق�صيدة »فل�صطينية 
)متفاعلن( و )م�صتفعلن( وهما قريبتان يف اإيقاعهما؛ فالتفعيلة )متفاعلن( حني ي�صيبها 
االإ�صمار وهو اإ�صكان تائها )40( تتحول اإىل )متفاعلن( بت�صكني التاء وتتجان�ص مع )م�صتفعلن( 

يف �صوتها ومقاطعها، ففي املقطع االأول من الق�صيدة تقول ال�صاعرة: 
و�صماوؤنا اأبًدا �صبابيرّة متفاعلن متفاعلن فْعلن

من اأين؟ اإ�صبانيرٌّة؟ مْتفاعلن مْتفاعلن
كا! فْعلن

اأنا ِمْن.. ِمن االأردنرّْ متفاعلن فْعلن
؟ ال اأفهم مْتفاعلن مْتفاعلن فْعلن - عفًوا من االردنرّ

- اأنا من روابي القد�ْس متفاعلن فعان
وطن ال�صنى وال�صم�ْس متفاعلن فعان

- يا، يا، عرفُت، اإذن يهودية.. مْتفاعلن متفاعلن 
يا طعنًة اأهوْت على كبدي مْتفاعلن مْتفاعلن فِعلن

اء وح�صيرّة )41( مْتفاعلن فْعلن �صمَّ
البارز يف الن�ص، الذي يربز حلظة الرتدد واحلرية  الدرامي  النغم مع احلوار  يتنا�صب 
يف ذكر املوطن االأ�صلي بو�صاية التوقف النغمي ال�صاكن عند دال )من( االأوىل، يف تركيب 
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)اأنا من..( وكاأّن الكلمة وقفت يف خمرجها فو�صت بحرية وتلعثم، زاده الوقوف وامل�صاحة 
املنقوطة البي�صاء، قبل امل�صي يف اإمتام العبارة، واكتمال اجلواب احلائر )من االأردن( كما 
ينا�صب االأمل وال�صدمة التي نتجت عن و�صفها ب�صفة مقيتة، كانت كطعنة ا�صتهدفت الكبد 
النغم بهذه الغنائية العميقة،  يف �صورة كنائية تبلور حلظات املفارقة واالأمل، ويف تقدمي 

حماولة للت�صامي على املوقف املحرج، الذي ن�صاأ عن جتاهل املحاور. 
باقي  بها  تكمل  التي  )م�صتفعلن(  نغم  اإىل  ال�صاعرة  تنتقل  الثاين  املقطع  �صطور  ويف 

الق�صيدة؛ حيث تقول: 
»ت�صاأُل عن �صحابة؟ 

مرت على جبيني
وظللت عيني بالكاآبه

واأنت يا جار الر�صى من فترّح اجلراح؟ 
ذكرتني

اأين من االأر�س التي متزَّقْت
اأين من القوم الذين

من اجلذور اقتلعوا، من اجلذور
واأ�صبحوا على مدارج الرياح
مبعرثين هنا هنا وها هنا 

ال ينتمون 
اإىل وطن!! 

حقيقة فيها نغالط النفو�س- 
ندَّعي

اأنا كباقي االآخرين
قوم لنا وطن« )42( 

حذف  وهو  الطي  زحاف  خ�صو�صا  )م�صتفعلن(  زحاف  ا�صتخدام  من  ال�صاعرة  اأكرثت 
اإىل )م�صتعلن( ، فتقل درجة التدفق املو�صيقي يف الن�صق  الفاء يف م�صتفعلن )43( ، فتتحول 
الذي ت�صتخدم فيه، ولو جتنبت الزحافات يف هذا املوطن لكان التجان�ص بني )م�صتفعلن( و 
)متفاعلن( طبيعيا؛ الأن م�صتفعلن اإحدى �صور متفاعلن بعد االإ�صمار. وهي من اأ�صكال ظاهرة 
التحول واالإبدال التي يرى كمال اأبو ديب اأنها »ت�صبح حتمية حني يقوم النظام االإيقاعي 
على بحور وحيدة ال�صورة، وهي ترتبط بعوامل ثقافية مثل عالقة ال�صاعر بالرتاث، اأو نظرة 
املجموعة الب�رصية اإىل تراثها« )44( وال تتفق الدرا�صة مع منحاه يف حتمية الظاهرة؛ ولكنها 
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العربي  ال�صعر  اإيقاع  ا�صتجابة لرثاء  ال�صعورية، فيها  ا�صتجابة طبيعية للتحوالت  اأنها  ترى 
جمال  يف  ال�صعري  اخللق  م�صتوى  على  يتحرك  اأن  لل�صاعر  »يتيح  اأنه  نف�صه  هو  يرى  الذي 

اإيقاعي تتوفر فيه اإمكانيات اإيقاعية كثرية ومتغايرة« )45( 
كان ا�صتخدام ال�صاعرة هذه ال�صيغة من )م�صتفعلن( التي تقرتب من النرث م�صوغ يرتبط 
باملوقف النف�صي، امل�صحوب بحالة من احلرية والقلق، التي مل ت�صتطع اأن تخفيها طوياًل، 
التجان�ص مع  النغم قريب  اإىل  االنتقال  ال�صعور، وكاأّن  بوؤرة  الأّن امل�صهد فر�ص نف�صه، على 
النغم ال�صابق، مبا فيه من زحافات تك�رص حدة التجان�ص، حماولة الإي�صال هذا ال�صعور الذي 
امتزجت يف م�صاعر احلرية، واالأمل، واحلزن؛ لت�صوير حجم املعاناة النا�صئة عن فقد الوطن. 
الباب املغلق« من ثالثة مقاطع معنونة من�صوجة على  »اأمام   وتنتقل يف ق�صيدتها 
اأخرى  اأربعة مقاطع  اإىل  امللك،  واأنت تغريت، ومات  امللك،  م�صيئة  )م�صتفعلن( هي  تفعيلة 
من�صوجة على وزن )فاعلن( هي بعد التخلي، و العودة، والطرقات االأخرية، وال �صيء هنا، 
وهي تنتقل بثورتها ومتردها الديني املعلن، من هدوء نغم )م�صتفعلن( اإىل �رصعة االإيقاع 

يف )فاعلن( و�صواًل اإىل حلظة التوتر ال�صديدة التي تغلغلت يف نف�صها. )46( 
وجتمع فدوى يف ق�صيدة )الفدائي واالأر�ص( )47( بني تفعيلتني لت�صوغ مقاطع ق�صيدتها 
الثالثة، هما )فاعلن( و )م�صتفعلن( حيث افتتحت الق�صيدة مبقطع من وزن )فاعلن( ت�صّور 
البطل،  �صخ�صية  تتقم�ص  بالتق�صري، جتاه ق�صيتها، وهي  و�صعورها  النف�صية،  فيه حالتها 
وترتدي قناع �صخ�صيته يف حلظة التفكري االأوىل قبل االنطالق للفعل املقاوم، والدفاع عن 
وطنه، ثم تنتقل من حلظة احلرية والرتدد اإىل املقطع الثاين، فتغري النغم من )فاعلن( اإىل 
الق�ص�صي، حيث  ال�رصدي  للت�صوير  امل�صاحب  الهدوء  نوعًا من  االإيقاع  لتمنح  )م�صتفعلن( 
�صورت يف املقطع حلظة الك�صف والتجلي التي ت�رصبت اإىل قلب الفتى ال�صجاع، ودفعته اإىل 
اأجنبته، ليم�صي مع رفاقه لتنفيذ عملية بطولية،  التي  اأمه  االأر�ص، مودعًا  اأمه  تلبية نداء 
دفاعا عن ثرى االأر�ص الغالية، فيعيد اإليها كرامتها وعزتها ال�صليبة، واأمه تناديه يف لهفة 
الوداع االأخري، وتعوذه با�صم اهلل واآيات القراآن، فهو فلذة كبدها، ويعز عليها فراقه، ولكنها 
تت�صامى فوق امل�صاعر العاطفية ال�صخ�صية، وتدفعه لفداء االأر�ص، موؤكدة اأن ال �صيء اأعز من 
ابنها �صوى االأر�ص، يف م�صهد ماأ�صاوي حزين، وهي تفتخر الأنها ا�صتطاعت اأن تنجب ولداً 
يفدي اأر�صه بدمه وروحه، وي�صتمر املقطع م�صوراً حلظة التحول يف حياة الفتى ال�صجاع، 
مو�صوعيًا  معاداًل  متثل  التي  امل�صابرة،  الأمه  االأخريه  الوداع  حلظة  مع  للفداء  وانطالقه 
املقطع  يف  الق�صيدة  وتختتم  االإيقاعي،  الهدوء  ينا�صبها  م�صاعر  وهي  الفل�صطينية،  للمراأة 
الثالث بنغم )فاعلن( الذي يتميز ب�رصعة اإيقاعه مقارنة مع النغم ال�صابق، فرنينه يتنا�صب 
واإ�رصارهم على  االأهل، و�صربهم  انت�صار اخلرب، ووقعه على  امل�صهد، و�رصعة  مع جنائزية 

ال�صمود والتحدي. 
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اأم�صي وي�صحبني  املو�صيقي، ق�صيدة  التنوع  ال�صعراء فيها  اعتمد  التي  الق�صائد  ومن 
الكامل، موزعة يف �صطور،  اأبيات من  ب�صتة  يبداأ ق�صيدته  القي�صي، حيث  قاتلي )48( ملحمد 
ويوزع  الق�صيدة،  نهاية  حتى  فاعلن  بتفعيلة  يتبعها  ثم  التفعيلة،  �صعر  من  باأنها  و�صاية 
�صميح القا�صم النغم يف ق�صيدته )ماأ�صاة هوديني( )49( على النحو التايل )فعولن – متفاعلن 
القا�صم )50( ، ينوع  – م�صتفعلن( ويف مطولته التي �صماها مراثي �صميح  – نرث- متفاعلن 
ال�صاعر بني )فعلن( و )فعولن( ويورد قطع نرثية ال تلتزم بوزن من االأوزان العرو�صية، ولي�ص 
فيها وزن حمدد. ووظف توفيق احلاج، يف ق�صيدة )غزة( تفعيلة )متفاعلن( و )مفاعلنت( 

على التوايل رغم ق�رص الق�صيدة حيث يقول: 
الع�صق غزُة م�صتفعلن/ مَت 

وال�صواطئ مل تعد عذراء فاعلن/ متفاعلن/ م�صتفِع
حمدا لرب الكون م�صتفعلن/ م�صتفِع- 

حافظنا على الوطن املبجل يف ماآقينا لن/ م�صتفعلن/ متفاعلن/ متفاعلن/ م�صتف
فقط علن

ْيَنا قليا لل�رضورة مفاعيلن/ مفاعيلن/ مفاَعْل تعرَّ
ثم فارقنا احلياء تن/ مفاعلنت/ مفاع 

الع�صق غزة ْلنت/ مفاعَل 
وال�صواطُئ مْل تُعْد َعْذَراء )51( تن/ مفاعلنت/ مفاعْلتان

ل النغمي من و�صط ال�صطر )حافظنا على الوطن املبجل يف ماآقينا لن/  يبداأ م�صّوغ التحوُّ
م�صتفعلن/ متفاعلن/ متفاعلن/ م�صتف( عندما يقراأُ من اجلزء التايل: )على الوطن املبّجل 
يف ماآقينا( حيث ينتج نغم )مفاعلنت/ مفاعلنت/ مفاعيلن( ويقف مقطع فقط و�صلة بني 
نغمني يف مقطع �صابق والحق، حيث يتمم م�صتفعلن قبل التحول، وي�صعر ب�صدر )مفاعلنت( 

موؤذنًا ببدء التحول احلقيقي اإليها. 
الري�صة  حلمي  حممد  ال�صاعر  اعتمد  حيث  اأنغام  جممُع  ال�صياج  اإبر  على  ق�صيدة  ويف 
مقاطع معنونة يتَّكئ كلُّ مقطٍع منها على نغم خمتلف، حيث بداأ املقطع االأول )غبار الطلع( 
بـنغم تفعيلة )متفاعلن( واملقطع الثاين )خيار اآخر( واملقطع الثالث )ريُح اأناي( �صاغهما 

على نغم )فاعلن( على النحو االآتي: 
هل اآن اأن اأم�صي معي م�صتفعلن/ م�صتفعلن

من حافرّة الن�صيان حتى الهاوية؟ م�صتفعلن/ م�صتفعلن/ م�صتفعلن



156

املعاصر الفلسطيني  الشعر  في  األنغام  د. خضر محمد أبو جحجوحمجامع 

 )اأ�صحو هنا( م�صتفعلن
�صعراً اأرى يف مطلعي؛ م�صتفعلن/ م�صتفعلن

يبدو غبار الطلع ي�صبح نحو كاأ�ِس التالية )52( م�صتفعلن/ م�صتفعلن/ متفاعلن/ م�صتفعلن
االإيقاعي بطئا، يتنا�صب مع حالة  الن�صق  مينُح نغم )متفاعلن( امل�صمرة )م�صتفعلن( 
لعملية  امل�صاحبة  اخلطوات  تثاقل  مع  والقلق،  وال�صياع،  بالغربة،  ي�صي  الذي  الت�صاوؤل، 
امل�صي، ت�صاحبه دوال ت�صي بالرهبة وال�صعور بال�صياع مثل )حافة- الن�صيان- الهاوية- 

غبار( . 
ويف املقطع الثاين )خيار اآخُر( ينتقل اإىل )فاعلن( التي تنا�صب �رصعة االإيقاع، مقارنة 
مع نغم )م�صتفعلن( املتحولة عن )متفاعلن( ، وزيادة �رصعة االإيقاع يف )فاعلن( ناجت عن 
و  باخلنب،  )فِعلن(  و  بالقطع  )فاعل(  اإىل  تتحول  حيث  ت�صيبها،  التي  املختلفة  التغريات 
)فْعلن( بالت�صعيث، فتزيدها تلك التغريات �رصعة، وال�رصعة النغمية تنا�صب حماولة االنعتاق 

من بطء احلرية، والقلق، حيث يقول: 
لي�س لديرّ خيار اآخر يف ع�رض الع�صب �صواِك

فاعل/ فاعل/ فْعلن/ فاعل/ فْعلن/ فاعُل/ فْعلن
مرت خيل )االإفرجِن( على ج�صدي فْعلن/ فْعلن/ فْعلن/ فِعلن/ فِعلن

 )مل يبق �صوى نق�س منها( فْعلن/ فِعلن/ فْعلن/ فْعلن
وخيول اأخرى بحوافر �صكل النجمة، جْتَمُعِني 

 فِعلن/ فْعلن/ فاعُل/ فاعُل/ فْعلن/ فاِعل/ فاعًل/ فِع
اأَ�رْضَا من َع�ُصِدي فْعلن/ فْعلن/ فع

لكْن �صيِّدتي: لي�س لديرّ خياٌر اآخرُ، اإن ق�صفوا الع�صَب، 
فْعلن/ فاعُل/ فْعلُن/ فِعلن/ فِعلن/ فْعلن/ فِعلن/ فِعلن/ فع/ ف

�صوى زندي. )53( علن/ فْعلن
جتمعني-  بحوافرها-  خيل-   – )مرت  احلركة  دوال  مع  ال�رصيع  االإيقاع  يتنا�صب 
الدال يف )لدّي-  الزمنية، مع قلقلة �صوت  القطعة باحلركة وال�رصعة  التي ت�صحن  ق�صفوا( 
والقاف،  والعني،  اخلاء،  امل�صتعلية  واالأ�صوات  زندي(  لدّي-  �صيدتي-  ع�صدي-  ج�صدي- 
وال�صاد، وال�صاد، يف الدوال )خيار- ع�رص- خيل- يبق- نق�ص- اأخرى- ع�صدي- خيار- 
يتخللها هم�ص و�صفري ناجت عن �صوتي  االإيقاعي �صخبًا وقوة،  الن�صق  تزيد  التي  ق�صفوا( 
ج�صدي-  �صواك-  ع�رص-  )لي�ص-  يف  املكررين  االحتكاكيَّني،  املهمو�صني  وال�صاد  ال�صني 
اأ�صوات تت�صاوق مع �رصعة التدفق  اأ�رصا- �صيدتي- لي�ص- ق�صفوا- �صوى( ، وهي  �صوى- 
وقوة اجلر�ص. وي�صتمر يف املقطع االأخري )ريح اأناي( على نغم )فاعلن( ليختتم النغم النهائي 
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يف الق�صيدة باإيقاع زمني �رصيع حيث يقول: 
اأترجل عن �صهوة �صوتي فِعلن/ فِعلن/ فاعل/ فْعلن

لكنرّي �صاأعوُد اإليك غبار الف�صة يهبًط 
فْعلن/ فاعُل/ فاعُل/ فاعُل/ فْعلن/ فاعُل/ فْعلن

يف ليل النرّاْي فْعلن/ فْعان
يا ريح اأناي فْعلن/ فِعان

اإْن مْل يْدِرْكِني يف �صفري موتي. )54( فْعلن/ فْعلن/ فْعلن/ فِعلن/ فْعلن
يتنا�صب النغم مع حركية الرتّجل التي ت�صور حلظة االإياب، من رحلة البحث عن الذات، 
ال�صوت  الرتجل كان عن  باأّن  املتلقي  الن�صق  يفاجاأ  التوّقع، حيث  انزياح عن م�صتوى  مع 
املج�صد يف �صورة الفر�ص، وهو ر�صالة الذات للذات، يف معمعة البحث عن ما تقر به العني، 
وتطمئن النف�ص، مع ت�صميم على موا�صلة اال�صرت�صال يف تاأكيد الذات مهما بقي يف احلياة 

من رمق. 
يف  )فعولن(  و  )فاعلن(  على  عدن(  )زهرة  ق�صيدة  اهلل  ن�رص  اإبراهيم  ال�صاعر  ويبني 

مقطعني متتابعني حيث يبداأ املقطع االأول بفاعلن، فيقول: 
اأيُّ تلك االأحاديث دار بنا قهوًة.. فالتقينا؟ فاعلن فاعلن فعلن فاعلن فاعلن فا

ا؟! علن فاعلن فعلن فاعلن فاعلن فاعلن فا  ي.. فكنَّ ت على قلِب اأمِّ واأيرّ الق�صائد حطَّ
�صاأدخل يف �صمتها من حديثي علن فعلن فاعلن فاعلن فا

واأدخُل يف ُحْلِمَها من يديرّ علن فعلن فاعلن فاعلن ف
�صاأدخل يف ج�صمها من قمي�صي علن فعلن فاعلن فاعلن فا

لتتلو نهار التال عليرّ علن فاعلن فاعلن فعلن ف
�صيك�رضين ال�صمت اأو حلظة الدمع علن فعلن فاعلن فاعلن فاع 

حتى اأرى اأول االأر�س فيها لن فاعلن فاعلن فاعلن فا
اأرى مقلتي )55( علن فاعلن

يرتاوح  نغميًا  متاوجًا  تتطلب  التي  والقلق  احلرية  حالة  مع  )فاعلن(  اإيقاع  يتنا�صب 
النف�ص املتهدج يف  اأحيانًا مبا ينا�صب ت�صوير حالة  بني الطول والق�رص، وت�صارع الوترية 
اإىل  ال�صدر قبل خروجه وانقطاعه عند ال�صفتني، الذي تتميز به )فاعلن( يف حالة حتولها 
)فِعلن( بك�رص العني، اأو فْعلن بت�صكينها، ففي املقطع ال�صابق ت�صي الدوال املكونة لال�صتفهام 
املبتدئ بداّل )اأّي( مرتني مع حتول دوال امل�صئول عنه، وارتباطها بدالالت احلميميَّة النابعة 
م�صاعر  من  ي�صاحبها  وما  القهوة،  بر�صف  امل�صحوب  مر  ال�صَّ اأحاديث  بو�صاية  القلب،  من 
واأحا�صي�ص وذكريات، تداعت وانثالت على نف�ص ال�صاعر عند روؤية وطن يذكره بوطنه، و دال 
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)الق�صائد( الذي ت�صيء بان�صياب الكلمات من القلب، تعمق مفهوم االأ�صى واحلزن يف حلظة 
لهفة،  ت�صاوؤالت  اإىل  اأف�صى  الدمع(  ال�صمت-  �صيك�رصين-  )�صمتها-  دوال  بها  ي�صي  فراق، 

وهي حالة متنا�صبة مع وترية التحول النغمي يف م�صتويات االإيقاع. 
، وبني )فعولن( و )فاعلن( تنا�صب جمايل  اإىل نغم )فعولن(  االإيقاع بعدها  ويتحول 
نا�صيء عن التعاك�ص يف ترتيب املقاطع، حيث تتكون )فاعلن( من ثالثة مقاطع مقطعني 
ق�صري  مقطع  مقاطع،  ثالثة  من  فتتكوُن  فعولن  اأما  )ب(  ق�صري  مقطع  يتو�صطهما  طويلني 
يتلوه مقطعان طويالن )ب ـــــ( ، هذا التحول يف ترتيب املقاطع، ينتُج عنه ت�صارع يف وترية 
اإيقاع  التامة، ويقرتب من  )فاعلن( يف �صورتها  الذي ي�صاحب  البطء  وانتقاله من  النغم، 
)فِعلن( املخبونة التي تتكون من ثالثة مقاطع: ق�صريين فطويل )ب ب( ، ويف هذا التحول 

النغمي تنا�صب مع حلظة التاأمل التابعة للحظة ال�صوق واللهفة ال�صابقة، حيث يقول: 
طيور املياه ا�صتعادت فعولن فعولن فعولن
اأنا�صيد تلك املراكب فعولن فعولن فعولن ف

والبحر ي�صرتجع البحر والزرقة الهادئة عولن فعولن فعولن فعولن فعو 
لك االآن نافذة القلب.. �رض الرياح.. فعولن فعول فعولن فعولن فعوْل

 واأرجوحة ال�صحكة الدافئة فعولن فعولن فعول فعو
لك االآن يا زهرتي وطن فعولن فعولن فعول فعو

ي�صبه النا�س لن فعولن ف
وال�صهداء عول فعوُل

وي�صبه قلب الوطن فعوْل 
لك االآن دفء اللقاءات فينا فعولن فعولن فعولن فعولن 

وكلُّ املدن )56( فعولن فعو
ت�صاعدت وترية النغم �رصعة وقوة، حماكاة ل�صوت ن�صيد الطيور، وتتابع اإيقاع املوج 
املتعاقب يف البحر من�صابا، هادئا، يف وقت ال�صكينة، وحركة االأرجوحة، وهي دوال ا�صتدعت 
التحول النف�صي من )فاعلن( اإىل )فعولن( ان�صجاما مع امل�صهد، ويف هذا التحول النغمي اإثراء 

لالإيقاع بالتنويع، واالن�صجام، مع االنزياح وك�رص جماالت التوقع. 
ويجمع و�صيم الكردي بني نغم )فعولن( و )متفاعلن( و )فاعلن( و )مفاعلنت( كل واحد 
من التفعيالت بني عليها مقطع اأو اأكرث قبل االنتقال للمقطع الذي بني على التفعيلة االأخر، 
ابتداء من  اأربعني �صفحة،  الرب( وهي ق�صيدة مطولة متتد على مدار  اأول  يف ق�صيدة )هنا 
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ال�صفحة ال�صابعة، وحتى ال�صفحة ال�صابعة واالأربعني، من املجموعة ال�صعرية التي �صماها 
با�صم هذه الق�صيدة، على النحو االآتي: 

هنا الربرّ 
�صالت عليه اخلطى

كاأنرّ الرتاب ماذ احلنِن
كاأن الرمال جوى ُي�صتهى

وكانت �صافْة
وكانت

بداية �صوق لهذا الرتاِب
وهذا املدى )57( 

يفتتح الق�صيدة بنغم )فعولن( الذي يتميز بقوة االإيقاع، وتدفقه الذي ي�صبه تدفق ال�صيل 
وتدافعه، مع قوِة اجلر�ص وو�صوحه ومتاثله نتيجة االنتقال من مقطع ق�صري اإىل مقطعني 
وهو  وق�صري،  طويل  مقطعان،  يتبعُه  ق�صري  مقطع  اإىل  حتوله  واإمكانية  مبا�رصة،  طويلني 
ال�صوتية لكثري  النظم، ويتنا�صب مع املقاطع  العفوية واالن�صياب عند  نغم يتيح مزيداً من 
من الكلمات مما ي�صهل ت�صخري الدوال ب�صال�صة وي�رص، وميتد النغم على مدار اأربع �صفحات 

ون�صف، ينتقل بعدها اإىل مقطع من نغم )مفاعلنت( ميتد على مدار �صفحتني، يقول فيها: 
»هنا

يف مرفاأ الوجِد
الذي ال ي�صتباُح

لغِر ما األفت �صقوُق ال�صخِر
يف عينِن من فرٍح

َد يف اأ�صابِع ن�صوة �صمٍر جت�صرّ
اأقمن على مفا�صلنا

�رضاعا
�صاغه جنٌم« )58( 

كانت  واإن  بالن�صاز،  ي�صعر  وال  نغميا  م�صوَّغ  )مفاعلنت(  اإىل  )فعولن(  من  االنتقال 
درجة االن�صياب يف )فعولن( اأكرث والتدفق اأ�رصع، اإال اأّن الغنائية املمتدة يف مقاطعها يف 
)مفاعلنت( اأوقع جر�صًا واأو�صح اإيقاعًا، مبا فيها من طرقات زائدة على نغم )فعولن( حيث 
ميكن تفكيك )مفاعلنت( اإىل �صيغتني هما )فعول فعو( وهو جتان�ص اإيقاعي ي�صوغ االنتقال 

دون ن�صاز. 
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ل  ويكرر التفعيلة فعولن على مدار اأربعة مقاطع، يتخللها �صطور مدورة عدة تكاد ت�صكِّ
مقطعًا م�صتقال من )متفاعلن( يقول فيها: 

قامت �صافة
من لهيب احل�صد
ت�صكب قطرها

فرحا
على زهو القرنفل

حتتفي
كم ترك�صنرّ النار يف اإيقاعها 

املرويرّ من نهدين
من�صوجن
ِمن خيٍط

يبوح مبا تي�رض من مياه نهارها )59( 
ينا�صب النغم مقام ال�رصد الذي تخلل الفقرة ال�صابقة، حيث كرثة املقاطع التي ت�صتمل 
تفتتح مبقطعني ق�صريين  التي  االإيقاعية  والنقرات  ال�صوتية،  عليها متفاعلن واالمتدادات 
الدَّوالِّ  احلركة، يف  تت�صاوق مع  يليهما مقطع طويل، فق�صري، فطويل، وهي حالة �صوتية 
احَلَركّية )قامت- ت�صكب- حتتفي- ترك�ص- يبوح( وتنا�صب الو�صف ال�صمني، الذي ت�صتمل 

عليه الفقرة، وينتقل بعدها اإىل نغم )مفاعلنت( يف مقطع م�صتقّل، ق�صري يقول فيه: 
هنا الكرا�ُس والُكُتُب
هنا املرتا�س واللَِّعُب

هنا االأوجاُع
تنرثها مناديا

فيربح وجهها التعب )60( 
اإىل مقطع  ِد  ْ ال�رصَّ التنوع، حيث تنتقل من م�صهد  اأغنية تعزف على حلن  يقف املقطع 
غنائيٍّ بنغم مرتاق�ص، يعك�ص الرتتيب ال�صوتي للمقاطع، ليتجان�ص مع النغم ال�صابق، ويقدم 
ال�صابق،  للن�صق  ن�صق معكو�ص  االإيقاع، برتتيبها يف  نف�صه قيمًا �صوتية مغايرة  الوقت  يف 
وينتقل بعدها اإىل )فعولن( وهي م�صتّلة من )مفاعلنت( بعد القطف؛ لي�صكل مقطعني طويلني 

يبتدئان بقوله: 
تقوم �صافة

تزنر خ�رضا نحيا )61( 



161

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )2( - شباط 

وهو يف املقطعني اللذين ميتدان عرب �صفحتني ون�صف )62( ، يقدم م�صهداً �رصديًا حركيًا، 
ذا زمن حا�رص ت�صوره دوال االأفعال امل�صارعة االآتية: )تقوم- تزنر جتئ- تزهو- ترك�ص- 
يتثنى- تغني- تلعب- تغرد- تلهج- توؤرخ- تعدد- ترتك- تدق- تهيئ- توقظ- تبدو- 
يهيئ- تلملم- تن�رص- تدق( وهو ت�صوير ينا�صبه اإيقاع فعولن املتدفق، الذي يقدم ال�صورة 
يف ن�صٍق، يحاوُل اأن يجعَل االأحداَث ماثلًة يف ال�صورة االآنية، من خالل �رصعة االإيقاع التي 

حتاكي حلظة احل�صور، وم�صهد املثول االآين. 
النغم،  للتنويع وك�رص رتابة  اآخرين، يف حماولة  اإىل متفاعلن يف مقطعني  ينتقل  ثم 

وفيهما يقول: 
كقرارة الدفلى
راأيتك عابقة

ترتنحَن
على جدار راق�ٍس

تهتزرّ قامتك الوديعُة
كاهتزاز القلِب

يف قف�ٍس
ر �صوته توتَّ

ملا تراخت اأمنيات الوجِد
يف عبق الطقو�ِس الهائماِت

بعندليب العا�صقة )63( 
ي�صور املقطع حلظة مرتاق�صة، تنبثق من الدوال التي ت�صور احلركة واالهتزاز ب�صكل 
)عبق-  مثل:  اإيحائي  وب�صكل  تراخت(  �صوته-  ر-  توتَّ كاهتزاز-  )تهتّز-  مثل:  مبا�رص 
ع�صوائية  ُع يف حركة  يت�صوَّ فالعبق  احلركة؛  معنى  الّدالني  من  كل  يختزن  عندليب( حيث 
مرتاق�صة ت�صاعديا، والعندليب يرتاق�ص علوا وهبوطا، ويرفرف، ويتقافز، وي�صدُح باأحلانه 
اجلميلة، تلك احلالة يتنا�صب معها النغم العميق الذي تتيح له مقاطعه اخلم�صة م�صاحة من 
اإىل مقطع جديٍد، مبنّي على  النغم وميده. وينتقل بعدها  الزمني، ايل يقّوي رنني  االمتداد 

تفعيلة )فاعلن( التي يكرث حتويلها اإىل )فعلن( و )فاعُل( حيث يقول: 
»يف اأول �صاعات ال�صبح الدافِئ
تنه�س من بن اأ�صابعك احلررّى

جفرا
ينفتح الباُب
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وتنفتح الذكرى
تبدو االأج�صاد معلقة

يف حائط نراٍن
بلعت حبة كمرثى« )64( 

تعّد )فاعالتن( الن�صف االأخري من )متفاعلن( واالنتقال اإليها، يزيد وترية النغم �رصعة 
وتدفقا، ويجعلها اأقرب اإىل ال�صطح من القرار العميق للنغم. وهي تتنا�صب مع حيوية احلركة 
االآنية احلا�رصة، واملا�صية، التي تنبثق من الدوال )تنه�ص- ينفتح- تنفتح- تبدو- بلعت( 
يف  َفَها  ليوظِّ )متفاعلن(  اإىل  اأخرى  ًة  مرَّ ويرجُع  وال�رصعة.  الر�صاقة  ينا�صبها  دوال  وهي   ،

خم�صِة َمَقاِطَع متوا�صلة حيث يقول: 
يا بنت كانوَن 

الذي اأف�صت اأ�صابعه 
اإىل غ�صق النوار�ِس
فاكتفى بالربرّ 
ين�صجه ب�صاطا

لل�صغاِر
وللحروف املرمرية )65( 

ينا�صب االمتداد النغمي، اخلطاب التاأملي يف املقاطع، مع رنة اإيقاعية عميقة، يعود 
اإىل مفاعلنت مرة اأخرى، حيث ي�صكل منهما مقطعني يقول فيهما: 

وتدخل 
يف النوار�س

جنة غ�صقية االأنوار
تقطر م�صكها وحليبها )66( 

»ويا حجاُر يا حجاُر
اأيا عرق احلجارة واتقاد النار

ويا كفان
قامت يف فنائهما

حكاية جدة
ورواية املزماْر )67( 

وينتقل بعدها اإىل متفاعلن يوظفها يف خم�ص مقاطع ت�صتغرق زهاء �صت �صفحات،)68( 
ينتقل بعدها اإىل مفاعلنت يف مقطع ي�صتغرق �صفحتني )69( ويوا�صل جر�صه النغمي بتفعيلة 
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متفاعلن فيما تبقى من مقاطع الق�صيدة اإىل نهايتها )70( والبد من االإ�صارة هنا اأن الدرا�صة 
تنا�صب  �صعورية متفاوتة،  الق�صيدة كتبت يف مراحل زمنية خمتلفة، ودفقات  ترجح كون 
�صياغة كل دفقة منها �صيغة نغمية، جتري على ل�صان ال�صاعر، ومل تكتب دفعة واحدة، اإذ 
اإن التحول النغمي يقت�صي حتوال يف ال�صعور الزمني قبل التحول من نغم اإىل نغم، علما باأنَّ 
الزمنية يف نظام مت�صق.  الوحدات  الوحدات ال�صوتية على  َغَم، واالإيقاع هما فن توزيع  النَّ
اإىل ذروة يف احلركة  ارتفاع  االإيقاعية لي�ص فعال عابثا، واإمنا هو  اإنَّ »تغري احلركة  حيث 

الداخلية للق�صيدة« )71( 
ويوظف حممود دروي�ص، يف ق�صيدة )عن ال�صعر( التفعيالت )فاعالتن( و )مفاعلنت( 

و )فعلن( يف ثالثة مقاطع على الن�صق التايل: 
اأم�س غنينا لنجم فوق غيمة 

وانغم�صنا يف البكاء 
اأم�س عاتبنا الدوايل و القمر 

والليايل والقدر 
ْدَنا النرّ�صاء  وتودَّ

اُم ي�ْصَكْر  دقرّت ال�صاعُة، واخليَّ
وعلى وقِع اأغانيِه املخدرّر 

قد ظللنا بوؤ�صاء 
يا رفاقي ال�صعراء )72( 

حاول ال�صاعر اأن يقدم ال�صورة االإيقاعية، وهو يتحدث عن ال�صعر ور�صالته، يف ثالث 
لوحات نغمية مرتاق�صة االإيقاع، مع اختالف يف الطبقة ال�صوتية واالمتداد الزمني لكل من 
تلك التفعيالت، فابتداأ بالتفعيلة )فاعالتن( التي تتكون من اأربعة مقاطع االأول )فا( طويل، 
التي  الطويلة  والثاين )ع( ق�صري، والثالث والرابع )ال( )تن( طويالن، حيث تغلب املقاطع 
تزيد امل�صاحة الزمنية يف حجم ال�صوت، ومتنحه امتداداً وبطئًا، فاإن اأ�صاب التفعيلة اخلنب 
حدث فيها توازن بني �صدرها مبقطعني ق�صريين، وعجزها مبقطعني طويلني، وهي حالة 
ال�صابق، وفيها دوال حركية مرتبطة  املقطع  التي قدمها يف  ال�رصدية  النزعة  تنا�صبت مع 
بالزمن املا�صي يف )اأم�ص- غنينا – انغم�صنا- عاتبنا- توددنا- دقت- ال�صاعة- ظللنا( 
تخللها داّل زمِني حا�رص هو الفعل )ي�صكر( وهو حا�رص مقرتن مبرور الزمن لت�صوير احلالة 
التي كانوا عليها، لبيان املفارقة بني ر�صالة �صعر الوجدان الذاتي، وال�صعر الذي يحمل ر�صالة 

ثورية اجتماعية ت�صاف اإىل ر�صالته اجلمالية. 
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ال�صعورية  وحالته  الفنية،  جتربته  لي�صتوعب  االأوزان  بني  ميزج  دروي�ص  حممود  اإن 
املتماوجة )73( فيختار لكل انتقالة �صعورية ما ينا�صبها من النغم املو�صيقي؛ لذا ينتقل يف 

املقطع الثاين اإىل نغم )مفاعلنت( حيث يقول: 
»ق�صاِئُدَنا با لوٍن 
با طْعٍم با �صوٍت 

اإذا مل حتمل امِل�ْصَباَح مْن بيٍت اإىل بيت 
واإْن مل يفهِم الُب�صطا معانيها 

ْيَها  فاأوىل اأن ُنَذرِّ
و نخلد نحن لل�صمت« )74( 

طويل،  )فا(  والثاين  ق�صري،  )م(  منها  االأول  مقاطع  خم�صة  من  مفاعلنت  تتكون 
والثالث والرابع )ع( )ل( ق�صريان، واخلام�ص )تن( طويل، ونتيجة لغلبة املقاطع الق�صرية، 
النَّغم وت�صارعه، ورنينه كلما اقرتب من منت�صفه  ِغَناِئّيُة  وافتتاحها مبقطع ق�صري، تزداُد 
و�صواًل اإىل نهايته، في�صري ر�صيقًا متدفقًا، فاإن اأ�صابها الع�صب بت�صكني الالم حيث يتحول 
املقطعان الق�صريان الثالث والرابع اإىل مقطع طويل )َعْل( ، وتنق�ص مقاطع التفعيلة مقطعًا 
حيث ت�صري رباعية املقاطع، تن�صاب من �صدر املقطع الق�صري اإىل ثالثة مقاطع طويلة، ال 
يعرت�صها نربات ق�صرية، حتول رنينها وتقويه، وهي ذات نغم ينا�صب مقام التغني بهواج�ص 
النف�ص، واالنتقال اإليها يف هذا الن�صق املتحول، الذي ينا�صب مقام التغني بقيمة الق�صائد، 

وبيان ر�صالتها الثورية واالجتماعية. 
وينتقل بعدها اإىل مقطع م�صوغ على نغم )فاعلن( وهي تفعيلة ثالثية املقاطع، تتكون 

من مقطعني طويلني يتو�صطهما مقطع ق�صري. حيث يقول: 
لو كانت هذي االأ�صعار 
اإزميا يف قب�صة كادح 
قنبلة يف كف مكافح 

لو كانت هذي االأ�صعار )75( 
يحمُل امَلْقَطُع اإيقاعًا غنائيًا �رصيعًا متدفقًا، يتنا�صب مع �صحنة التمني املختزنة يف 
املقطع بو�صاية تكرار داّل )لو( وهو دال مفتوح على التمني، الذي يتنا�صب مع احلديث عن 
املكافح،  وقتال  العامل،  لكفاح  م�صاندة  و�صائل  اإىل  يتحول  اأن  يتمنى  الذي  ال�صعر،  ر�صالة 
ور�صالة االأديب الثائر. ويف نغم فاعلن منا�صبة لروح الثورة وتنا�صبًا مع وتريتها االإيقاعية 

املت�صارعة يف هدوء وامتداد. 
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وووظف عز الدين املنا�رصة جمامع االأنغام يف العديد من ق�صائد نتاجه ال�صعري، كما 
فعل يف ق�صيدة طريق ال�صام، فا�صتخدم )فاعلن( و )فعولن( على التوايل حيث يقول: 

يف باب ال�صام فْعلن فعان
قابلت املتنبي واأبا متام فْعلن فاعُل فْعلن فِعلُن فْعان

وذهبنا للحانة يف ال�صط الغربي فِعلن فْعلن فاعُل فْعلن فْعلن فع
وعرفنا �صاحبها الرثثار فِعلن فْعلن فِعلن فْعان

و�صكرنا حتى جرت اخلمرة يف جذع االأ�رضار فِعلن فْعلن فاعل فْعلن فِعلن فْعلن فعان
فبكى املتنبي.. وانهار فِعلن فِعلن فْعلن فاْع

قلت له حدثنا عن عقدة كافور فاعل فْعلن فْعلن فْعلن فِعلن فْع
قال: يحب مديح ال�صعراء ويكرههم )76( فاعل فاعُل فْعلن فِعلن فِعلن فِعلن

وترية  �رصعة  مع  النغمي  االإيقاع  تناغم  للق�صيدة  االأول  املقطع  من  اجلزء  هذا  يف 
االأحداث، التي قدمها ال�صاعر يف ن�صقه ال�صعري بطريقة ال�رصد املتكئ على االأفعال الزمنية 
عرفنا-   – ذهبنا  )قابلت-  االأفعال  دوال  مثل  االإيقاع  يف  �رصعة  تتطلب  التي  احلركية 
�صكرنا- جرت- بكى- قال( ويف حتوالت فاعلن التي ورد معظمها باخلنب )فِعلن( بك�رص 
العني اأو فاعُل )77( اأو بالقطع )78( )فْعلن( بت�صكني العني، ت�رصيع لالإيقاع النغمي، ويف حلظة 
االلتقاء الفارقة بني الوتد املجموع )علن( من فاعلن بالوتد املجموع يف بداية )فعو( من 
فعولن بات التحول م�صوغًا ومنا�صبًا، »فبيني بع�ص التفعيالت وبع�صها االآخر تتحقق مثل 
ت�صلم واحدة  اأن  التكرار  العالقة، فيتداخل عندئذ جزاآن من تفعيلتني بحيث ميكن مع  هذه 

منهما اإىل االأخرى« )79( 
اأقول وقد... قطعوا �رضياين ومروا فعول فعول فعول فعولن فعولن

على جبهتي وا�صرتاحوا على رئتي امليتة فعولن فعولن فعولن فعول فعولن فعو
اأقول وقد تركتني املدائن حتت اخلطر فعوُل فعول فعولن فعول فعولن فعو

و�رضت �صفرا جلوعي وفقري فعوُل فعوُل فعوُل فعولن 
ونومي على طاوالت املقاهي فعولن فعولن فعولن فعولن

وخويف من املنتظر فعولن فعولن فعو 
حديثي عن االأمة ال�صاكتة فعولن فعولن فعولن فعو

غنائي عن اجلوع والثورة الغام�صة فعولن فعولن فعولن فعولن فعو
عن الثورة الغابرة فعولن فعولن فعو
كاأين اأرى جمزرة )80( فعولن فعولن فعو
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عن  واخلروج  التحرر  يف  »رغبته  عن  عليطي  ب�رصى  تقول  كما  ناجتًا  االأمر  ولي�ص 
ال�صوابط التي كان يتميز بها الوزن يف الق�صيدة القدمية« )81( فح�صب، واإمنا يت�صاوق تنويع 
النغم مع م�صتوى خربته، وتنوع ثقافته، وعمق جتربته، ومنا�صبة امل�صتوى ال�صعوري، وهو 
لي�ص خروجًا عن اأ�صول النغم ال�صعري، بقدر ما هو حماولة ال�صتثمار اأ�صول الطاقات النغمية 
الإثراء م�صتوى التعبري عن التجربة مبا ينا�صبها من نغم. بينما ميكن اأن نلم�ص اخلروج عن 

االأ�صول النغمية، باملعنى الدقيق يف ق�صائد النرث التي كتبها هو وغريه من ال�صعراء. 

نتائج الدراسة: 
ا�صتخدام جمامع االأنغام وتعاقب االأوزان يف ال�صعر الفل�صطيني املعا�رص، ا�صتجابة  1 .
لطبيعة التجربة ال�صعرية يف كثري من االأحيان، حيث يتيح التحول من نغم اإىل نغم ت�صوير 

الدفقة ال�صعورية، وجتلية مالحمها. 
امل�صكلة  املو�صيقية  االأدوات  وامتالك  ال�صعرية،  الثقافة  م�صتوى  عن  تعبري  هو  2 .

للوحدات االإيقاعية. 
جمامع االأنغام دليل على الرثاء املو�صيقي لدى ال�صاعر، اإن اأح�صن توظيفه يف �صياق  3 .

جتربته. 
تنويع االأنغام حماوالت ال�صتثمار طاقات الت�صكيل النغمي لل�صعر العربي، واالإفادة  4 .
ال�صعرية  التجارب  وروح  تتنا�صب  اأ�صكال  اإنتاج  يف  واالأوزان  التفعيالت  مكونات  من 

املعا�رصة. 
املطوالت ال�صعرية التي تعتمد على جمامع االأنغام، تكتب يف فرتات زمنية منف�صلة  5 .

اأحيانًا. 
ي�صهم التنوع النغمي يف ك�رص الرتابة، وي�صتفرغ ال�صحنات العاطفية.  6 .

مع  وتتنا�صب  وثراء،  تنوعا  التجربة  على  ت�صفي  نغمية  ظاهرة  االأنغام  جمامع  7 .
تنوع اأ�صكال التناق�ص وال�رصاع اخلارجي والداخلي، مما يدفع ال�صاعر اإىل تغيري امل�صتويات 

النغمية ملحاكاة م�صاعره. 
ورد التبادل يف الق�صائد بني اأوزان تنتمي للبحور العمودية، واأوزان تنتمي ل�صعر  8 .
التفعيلة، دون �صوابط حتدد معايري االمتزاج �صوى طبيعة التجربة، ومدى انثيال الكلمات، 
اأحيانًا بني تفعيالت وبحور وبني تفعيالت  والوزن يف حتوالته املختلفة، فقد مت التبادل 

وتفعيالت اأخرى. 
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بل هو  الفل�صطينية؛  ال�صعرية  الثقافة  وليد  الوزين  النغم  اأ�صكال  املزج بني  يكن  مل  9 .
حماولة ال�صتثمار املوروث ال�صعري ال�صابق يف حركة ال�صعر العربي احلديث واملعا�رص. 

تنوع التبادل النغمي بني التفعيالت والبحور، وفق م�صتوى االن�صجام مع التجربة  10 .
ال�صعرية. 

النغمية،  املقاطع  توزيع  يف  والتوافق  التبادل  نظام  وفق  االإيقاع  طبيعة  تتيح  11 .
ب�رصورة  واالإح�صا�ص  ال�صعوري،  املوقف  ا�صتكمال  بعد  نغم  اإىل  نغم  من  التنقل  اإمكانية 
التنوع املعرّب عند االنتقال من حلظة توتر اأو موقف اإىل حلظة توتر اأخرى، اأو موقف جديد 
قد يتداخل يف بوؤرة الت�صكيل العامة لتقدمي �صكل نغمي فيه ان�صجام نغمي وتنوع عاطفي، اأو 

ان�صجام عاطفي وتنوع نغمي. 
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اهلوامش: 
 ، ط1. 1 بريوت،  �صادر،  دار  العربية،  ملوؤلفاته  الكاملة  املجموعة  جربان،  خليل  جربان 

2002م �ص �ص 203، 211.
مها خري بك نا�رص، جربان اأ�صالة وحداثة، املوؤ�ص�صة احلديثة للكتاب، طرابل�ص، لبنان،  2 .

ط1، 2002م، �ص231.
املعرفة  دار  فيه،  والتجديد  التطور  وحماوالت  العربي  العرو�ص  عي�صى،  �صعد  فوزي  3 .

اجلامعية، االإ�صكندرية، ط2، 1998م، �ص240.
النه�صة، جونية  رواد  دار   ، ال�صعر، ج1. 4 الكاملة، يف  املجموعة  �صبكة،  اأبو  اإليا�ص  انظر، 

لبنان، ط1، 1985م، �ص. �ص 350، 402.
عبد الهادي عبد اهلل عطية، مالمح التجديد يف مو�صيقى ال�صعر العربي، ب�صتان املعرفة،  5 .
العربي  ال�صعر  لغة  الورقي،  ال�صعيد  انظر،  للمزيد   ،63 �ص  2002م،  م�رص،  الدوار  كفر 

احلديث، دار النه�صة العربية، بريوت، ط3، 1984م، �ص 177، 178. 
، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت،  �صليمان الب�صتاين، اإلياذة هومريو�ص معربة نظما، ج1. 6

�ص94.
.  ال�صعيد الورقي، لغة ال�صعر العربي احلديث، �ص 202. 7

 ، 8 .1993 حيفا،  �صيء،  كل  مكتبة  طوقان،  فدوى  عند  ال�صعرية  ال�صورة  �صنداوي،  خالد 
�ص160.

م،  9 .1984 ط3،  بريوت،  للماليني،  العلم  دار  والتجلي،  اخلفاء  جدلية  ديب،  اأبو  كمال   
�ص94. 

. حممد القي�صي، ج1، �ص493. 10
 ،  ديوان امرئ القي�ص، حتقيق عبد احلميد امل�صطاوي، دار املعرفة بريوت، ط1، 2004. 11

�ص21.
ويف ن�صخة املكتبة   نف�صه، �ص 151، وعجزه »الأننا نبكي الديار كما بكى ابن حذاِم« . 12
الديار كما  الطلل املحيل لعلَّنا نبكي  ال�صايف عوجا على  العلمية ب�صبط م�صطفى عبد 
بكى ابن حذاِم �ص 156 وقال الوزير اأبو بكر البطليو�صي، )الأّننا( لغة يف لعلنا، انظر اأبو 
عراء، امرئ القي�ص، حتقيق حممد  بكر عا�صم بن اأيوب البطليو�صي، �رصح ديوان رئي�ص ال�صُّ

ال�صيد عثمان، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 2011م، 273.
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. حممد القي�صي، ج1، �ص 495. 13
. نف�صه، �ص499. 14

.  نف�صه، ج1، �ص 500. 15
. نف�صه، ج1، �ص501. 16

. نف�صه، �ص 506. 17
. حممد القي�صي، ج1، �ص 507. 18
.  حممد القي�صي، ج1، �ص 509. 19

.  نف�صه، ج1، �ص 510. 20
. ال�صابق، ج1، �ص 514. 21

. نف�صه، ج1، �ص 515. 22
.  نف�صه، ج1، �ص 517. 23

. حممد القي�صي، �ص 522. 24
.  نف�صه، ج1، �ص 523. 25
. نف�صه، ج1، �ص 527. 26

يف  وتدخل  لتطوي،  هـ،  27 .898 عام  االأندل�ص  يف  امل�صلمني  معاقل  اآخر  غرناطة  �صقطت   
�صياق التاريخ، �صفحة ثمانية قرون من حكم امل�صلمني يف االأندل�ص ا�صتمرت منذ الفتح 

االأول عام 92هـ حتى ال�صقوط عام 898هـ
. حممد القي�صي، ج1، �ص 532. 28

.  ال�صابق، ج1، �ص 533. 29
. نف�صه، ج1، �ص 542. 30

م،   �صيد البحراوي، االإيقاع يف �صعر ال�صياب، نوارة للرتجمة والن�رص، القاهر، ط1، 1996. 31
�ص8.

. ديوان را�صد ح�صني، �ص 322. 32
.  ال�صابق، �ص 322، 323. 33

. انظر، نف�صه، �ص 323. 34
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. انظر، نف�صه، �ص 324. 35
. ديوان اأحمد دحبور، �ص208. 36

. نف�صه، �ص208. 37
علوي الها�صمي، فل�صفة االإيقاع يف ال�صعر العربي، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�رص،  38 .

بريوت، ط1، 2006، �ص85، 86.
.  فدوى طوقان ديوان فدوى طوقان، �ص 411- 413. 39

انظر، ابن جني، كتاب العرو�ص، حتقيق، د ح�صني عبد اجلليل، دار ال�صالم للن�رص والتوزيع،  40 .
الوايف يف العرو�ص والقوايف، دار  القاهرة، ط1، 2007م، �ص69؛ اخلطيب التربيزي، 

الفكر، دم�صق، ط4، 1986م، �ص86.
.  ديوان فدوى طوقان، �ص 411، 412. 41

.  نف�صه، �ص 412، 413. 42
.  انظر، الوايف يف العرو�ص والقوايف، مرجع �صابق، �ص106. 43

لعرو�ص  جذري  بديل  نحو  العربي  لل�صعر  االإيقاعية  البنية  يف  ديب،  اأبو  كمال  انظر،  44 .
اخلليل، دار العلم للماليني، بريوت، ط1، 1974م، �ص157. 

 .  ال�صابق، �ص157. 45
. ديوان فدوى طوقان، �ص 441، 450. 46

. نف�صه، �ص 504، 510. 47
. حممد القي�صي، ج2، �ص �ص31/ 38. 48

.  �صميح القا�صم، ج/ 3�ص194. 49
م.  انظر، مراثي �صميح القا�صم، دار االأ�صوار عكا، ط2، 1978. 50

. توفيق احلاج، البدء يف ظل اخلامتة، �ص72. 51
. حممد حلمي الري�صة، االأعمال الكاملة، ج2، 768. 52

. نف�صه، ج2، 769. 53
.  ال�صابق، ج2، 769. 54

م.  اإبراهيم ن�رص اهلل، االأعمال الكاملة، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات، بريوت، ط1، 1994. 55
�ص135، 136. 



171

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )2( - شباط 

. ديوان اإبراهيم ن�رص اهلل، �ص136. 56
.  و�صيم الكردي، هنا اأول الرب �ص 7. 57

. و�صيم الكردي، هنا اأول الرب �ص11، 12. 58
.  و�صيم الكردي، هنا اأول الرب �ص 13، 14. 59

. نف�صه �ص 14، 15. 60
. نف�صه �ص 15. 61

. و�صيم الكردي، هنا اأول الرب �ص 15، 16، 17. 62
. و�صيم الكردي، هنا اأول الرب �ص 19. 63

. و�صيم الكردي، هنا اأول الرب �ص 20، 21. 64
. نف�صه، �ص 25. 65
. نف�صه، �ص 31. 66

. نف�صه، �ص 32، 33. 67
.  نف�صه، �ص 33/ 39. 68

. نف�صه، �ص 39، 40. 69
.  نف�صه، �ص 40/ 47. 70

. كمال اأبو ديب، يف البنية االإيقاعية لل�صعر العربي، �ص161. 71
.  ديوان حممود دروي�ص، �ص54. 72

املقداد،  ال�صعري عند حممود دروي�ص، مطبعة  اأبو حميدة، اخلطاب  حممد �صالح زكي  73 .
غزة، 2000م، �ص373.

. ديوان حممود دروي�ص،، �ص55. 74
. نف�صه،، �ص55. 75

. عز الدين املنا�رصة، ديوان عز الدين املنا�رصة، دار العودة بريوت، 1990م، �ص161. 76
. 77 ترى نازك املالئكة اأّن فاعُل ال متتنع يف بحر اخلبب، الأن االأذن العربية تقبلها، واأنها 
تت�صاوى مع فعلن؛ فكالهما يتاألف من اأربعة اأجزاء، �رصبتني ق�صريتني و�رصبة طويلة، 
الطويلة يف مطلع فاعُل، ويف اآخر فعلن، انظر، نازك املالئكة، ق�صايا ال�صعر املعا�رص، 
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دار العلم للماليني، بريوت، ط14، 2007م، �ص135، 136.
اأول الوتد املجموع من فاعلن، وتبقى )فالن= فْعلن(  الت�صعيث: حذف العني التي هي  78 .
والقطع حذف النون وت�صكني الالم، انظر، م�صلك ميمون، م�صطلحات العرو�ص والقافية 

يف ل�صان العرب، دار الكتب العلمية، ط1، 2007م، �ص 173، 265. 
م،  عز الدين اإ�صماعيل، ال�صعر العربي املعا�رص، املكتبة االأكادميية، القاهرة، ط5، 1994. 79

�ص79.
.  ديوان عز الدين املنا�رصة، �ص 162، 163. 80

 ،  البنية االإيقاعية يف �صعر عز الدين املنا�رصة، احتاد الكتاب الفل�صطينيني، القد�ص، ط1. 81
1998م، �ص 106. 
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املصادر واملراجع: 
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